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ANEXO 1.1- Associação de Moradores da Vila Guarani

A Associação de Moradores da Vila Guarani é a mais antiga de Paranaguá e foi 
fundada em 1971, visando conseguir benefícios para o bairro como. asfalto, esgoto, 
transporte coletivo, melhorias na iluminação pública que era precária, legalização dos 
terrenos, pois é área de invasão de mangue. A Vila Guarani compreende até a rua Tamoios 
e Timbiras. O Bairro Beira-Rio, embora esteja próximo, não participa da mesma 
Associação. Eles têm um resquício dessa. Na opinião do entrevistado, as pessoas que 
invadem o bairro são moradores de outras cidades, parentes dos que já moram no bairro, 
provenientes do interior do Paraná, de outros Estados: São Paulo, Minas Gerais, Nordeste 
brasileiro, etc.

A Associação de Moradores da Vila Guarani não tem sede própria. Faz suas 
reuniões na escola, na igreja ou na casa do Diretor de Esporte e Lazer (Jorge Charrão). 
Quem mora no bairro não precisa se cadastrar; está automaticamente sócio da Associação e 
o voto é livre. Vota quem vem votar com o comprovante de residência (conta de água ou 
luz). Na eleição da Associação realizada em 1994 compareceram seiscentas pessoas para 
votar. No caso de comprovante de residência, votam o homem e a mulher, mas têm que 
votar juntos e, para não votar duas vezes, tem o livro de assinaturas.

A Diretoria é composta de treze membros: Presidente, Vice-Presidente, Secretário, 
Vice-Secretário, Tesoureiro, Vice-Tesoureiro, Diretor de Esporte e Lazer, Conselho Fiscal 
com três efetivos e três suplentes. Em 1996, era Presidente da entidade o senhor Alaor da 
Costa e Tesoureiro o senhor Josemir Francisco Braga.

As principais lutas que desenvolveram foram: asfaltar as ruas que até aquele 
momento estavam sem asfalto, melhorias no Posto de Saúde, aumentar o número de 
médicos para atender o bairro e manter uma ambulância, fechamento do canal da Ainhãinha 
(canalização do riozinho Ainhãinha), reativação do Módulo Policial.

Dessas, foi conseguido: a melhoria do Posto de Saúde, a canalização do riozinho e a 
reativação de Módulo Policial, o qual foi restaurado. Conseguiram também a colocação do 
meio-fio, mas ainda estavam esperando o asfalto. Foi feita a manutenção de capina e 
limpeza do bairro.

A Associação é sempre procurada pelos moradores para reclamações de pequenas 
coisas, tais como: colocar ou substituir lâmpadas na rua, caminhão de coleta de lixo que não 
passou, etc. As maiores reivindicações, em 1996, eram: reformar a praça para melhorar o 
terminal do transporte coletivo e colocar o asfalto nas ruas.

As eleições para mudança de Diretoria são feitas a cada dois anos. A Diretoria se 
reúne mensalmente e as assembléias gerais se dão a cada seis meses, tendo em média a 
participação de sessenta a oitenta pessoas. As decisões são tomadas pela aprovação da 
maioria simples da assembléia e, então, é feito o pedido e encaminhado à Prefeitura.

A maior influência sobre a entidade é exercida pela Prefeitura. O Vereador Adilson 
Soares Sela (PSC), conhecido como “Tucano”, foi eleito pelo bairro e representa-o na 
Câmara Municipal.

Dentro da Associação, eles discutem os problemas de meio ambiente: o problema do 
canal do Ainhainha, que estão terminando, o caso das invasões, a poluição dos rios, do mar,

A N E X O  1 - H IST Ó R IA  D A S  A SSO C IA Ç Õ E S D E  M O R A D O R E S D E  BA IR R O  D E
PAR A N A G U Á *

* Os ANEXOS 1, 2 e 3 foram escritos com base em 1396 páginas (de um total de 1534 páginas) de 
entrevistas realizadas, em janeiro e fevereiro de 1996, com diretores das respectivas Associações de 
Moradores de Bairros de Paranaguá, expressando, portanto, exclusivamente a opinião dos entrevistados.
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etc. Para impedir que novas áreas sejam invadidas, o Setor de Urbanismo e o Setor de Meio 
Ambiente deveriam fiscalizar mais, desestimular novas invasões, ter um programa de 
habitação conseqüente, tanto em nível de Estado como de Governo Federal.

Na opinião do entrevistado, o processo de eleição oficial dos Poderes Executivo e 
Legislativo não interfere na Associação, pois o que tinha que ser encaminhado já havia sido 
feito; mas, de certa forma influencia porque a entidade começa a receber maior ajuda, visto 
que a Política chega mais perto.

ANEXO 1.2- Associação de Moradores do Núcleo Residencial Jardim Araçá

Fundada em dezesseis de março de 1974, é uma das mais antigas Associações de 
Moradores de Paranaguá. Seu primeiro Presidente foi o dentista protético Altair Lima 
(Rizzi), que contou com o apoio de Osvaldo Abud Rocha e Luiz Medeiros.

O motivo da criação foi por causa do Inocoop/PR ligado ao BNH - Banco Nacional 
da Habitação (hoje, extinto), porque todas as casas foram financiadas pelo BNH por trinta 
anos.

O número de associados na fundação foi de duzentos e dezoito votantes, registrados 
em Ata, correspondendo a cento e oitenta casas. Em 1985, votaram duzentas e dezenove 
pessoas e, em 1988, duzentos e vinte e seis moradores.

A Diretoria conta com sete membros cujos cargos são: Presidente, Vice-Presidente, 
Primeiro e Segundo Secretário, Primeiro e Segundo Tesoureiro e Orador. Em 1996, era 
Presidente da entidade a senhora Maria do Rocio Pereira Rodrigues e Secretário o senhor 
Manoel.

As principais lutas desenvolvidas pela entidade foram: conquista do ticket do leite, 
em 1989. Sempre trabalharam na distribuição de cinqüenta cestas básicas todo mês. Os 
moradores traziam os produtos não perecíveis e a Diretoria da Associação montava as 
cestas básicas e entregava para as famílias carentes, já cadastradas para o recebimento do 
ticket do leite e, quando este acabou, continuaram com distribuição das cestas básicas, de 
medicamentos, de cobertores (doados por um candidato a deputado e ex-vereador de 
Paranaguá), de brinquedos durante a Festa do Dia da Criança e/ou no Natal. Tentaram 
também a produção de leite de soja com a “vaca mecânica”, mas não deu certo, pois a soja 
que ganhavam era de péssima qualidade e a máquina quebrava com muita facilidade, 
encarecendo e dificultando sua manutenção. Levaram a luta por uma sede própria para a 
Associação de Moradores e pela construção de uma creche no bairro, mas até agora não 
conseguiram nada. Segundo a entrevistada, a creche foi prometida através do Projeto 
Gralha Azul, foi feita a documentação, a verba foi liberada pelo Governo do Estado de 
então, veio prá Paranaguá, mas não sabe aonde está. O cheque foi entregue com festa 
realizada no Bairro Serraria do Rocha e, até hoje, nada, apesar de ter sido formada uma 
comissão das Associações de Moradores para acompanhar o processo. Reclama também 
que no Orçamento Participativo (1993-1996) há muita burocracia. Foi pedido o asfalto e 
travessia na Estrada do Correia Velho, mas não foi feito e a arrumação da Praça de 
Esportes, que não foi pedida, foi feita.

Na opinião da entrevistada, a Prefeitura não tem verba; mas, se tivesse deveria ser 
investida em saúde, educação de alunos carentes, alimentação, merenda escolar e creche. 
Foi inaugurada uma creche no Porto dos Padres, próximo ao Jardim Araçá. Há necessidade 
de mais médicos nos Postos de Saúde; os poucos que trabalham estão em férias e só tem 
um pediatra. Havia uma cooperativa de trabalho dos médicos e, como não estavam 
pagando, eles saíram. Só ficaram os fixos do Estado e da Prefeitura. Faltam medicamentos.

As outras reivindicações atuais são: calçamento, o asfalto na Estrada do Correia 
Velho. Em 1994, a entidade votou no Orçamento Participativo. Em 1995, como não foi 
feito nada, nada foi pedido. Há o sério problema do esgoto, de ratos e da limpeza em toda a 
cidade.
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Faz mais de um ano que não discutem questões de meio ambiente na entidade. 
Antes, falavam do lixo, esgoto, ratos, da poluição do ar, etc. As fábricas como a Becker 
soltam uma fumaça muito mal cheirosa e, nessa região, as mulheres grávidas reclamam de 
não conseguir chegar ao sétimo mês de gravidez. Há outros problemas de saúde, também, 
como. sarna, disenteria, piolho, bicho de pé, bicho geográfico, berne, mosca varejeira, etc., 
os quais se complicam ainda mais pelo excesso de sujeira no bairro, na praça.

As eleições para mudança de Diretoria são de três em três anos. No início, as 
reuniões de Diretoria eram semanais e, depois, mensais. As assembléias gerais eram mensais 
e sempre bem participadas, com cinqüenta... cem... duzentas e poucas pessoas. Depois, foi 
diminuindo... diminuindo..., porque não conseguiam nada do que era pedido. O 
funcionamento da Associação de Moradores está parado desde 1995, ou melhor, está em 
“câmara lenta”. As decisões são tomadas através da Presidenta da entidade; quando esta 
acredita na proposta, leva para a comunidade.

A maior influência que sofre a Associação de Moradores é a exercida pela 
Prefeitura.

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo influem bastante no 
funcionamento da entidade, porque, nessa época, os políticos procuram muito os 
Presidentes das Associações Moradores e sempre dão alguma coisa em troca. O bairro não 
tem representação na Câmara Municipal. A entrevistada é filiada ao PRN - Partido da 
Renovação Nacional e foi candidata a vereadora em 1992, mas se sentiu usada, apesar dos 
cento e quatro votos que conseguiu. Pelos dados do TRE-PR, foram cinqüenta e sete votos.

Não tenho pretensões políticas, porque na última vez me usaram. Eu saí como 
candidata a vereadora, tá? Fui até bem votada, sabe? Cento e quatro votos que eu peguei. 
Entende? Me usaram, porque eu... ééé... A gente entende de política. Eles usam, nos usam 
como Presidente de Associação, mas é porque eles sabem que a gente traz voto para os 
outros candidatos, para a legenda e prá eleger o Prefeito.

ANEXO 1.3 - Associação de Moradores da Ilha dos Valadares (Vila Bela)

A Associação de Moradores da Ilha dos Valadares foi fundada em vinte de 
novembro de 1979.

O motivo pelo qual foi fundada foi o seguinte, quando o Interventor da Ditadura 
Militar, General João da Silva Rebello, assumiu, no período de 1969 a 1973, a 
Administração Municipal de Paranaguá e levou a rede de luz elétrica até a Ilha, houve a 
preocupação de que o povo fosse invadir a Ilha e resolveram, então, formar a Associação 
de Moradores, por sugestão do próprio General, durante uma reunião lá realizada. Ele 
temia que a área fosse invadida e que os filhos dos insulanos não tivessem mais terreno para 
morar. E, realmente, foi isso que aconteceu nesses últimos anos.

Para ajudar na Administração da Ilha, o então Prefeito José Vicente Elias, criou ali 
uma Sub-Prefeitura. Era final da década de 70. A Ilha passou a ser governada por um 
Administrador que deveria ficar quatro anos, mas acabou ficando seis, tendo em vista as 
reformas eleitorais ocorridas no País, na época.

Valadares foi uma das primeiras Associações de Moradores a serem fundadas em 
Paranaguá e é uma das poucas que têm sede própria. Esta foi uma doação do Governo do 
Estado, Álvaro Dias, que, em 1988, repassou a verba através da Prefeitura Municipal na 
gestão de Valdir Salmon.

O propósito de evitar invasões não foi sustentado por muito tempo, porque o 
Administrador da Sub-Prefeitura, que não morava na Ilha, trabalhou contra a Associação e 
começou a doar terrenos, visando ser candidato a vereador e, assim, conseguiu eleger-se. 
Foi deixando fazer casa em qualquer lugar, sem loteamento. No começo, a Ilha foi invadida 
por pessoas que vieram de uma área indenizada, chamada “Boca da Barra” e ficava próxima
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ao Porto. Foi o primeiro pessoal que invadiu a Ilha e o restante, a maioria, veio dos sítios, 
da Vila São Miguel, de Guaraqueçaba, das Ilhas da Cotinga, Maciel, Amparo, Ilha do Mel e 
de Pontal do Sul. O motivo principal dessa migração foi o fracasso na pesca. Eles vinham 
trabalhar em Paranaguá e se fixavam no lugar mais perto que era a Ilha dos Valadares. Eles 
tinham problema com o barco e um dos motivos do fracasso na pesca foi porque não houve 
educação para a pesca e começaram a matar os filhotes de peixe com o arrastão. Também a 
Baía de Paranaguá ficou muito poluída com óleo de navios e lanchas e lixo. O pessoal que 
fazia o combate á malária, punha veneno para matar os ratos e matava também os peixes.

Na época da fundação, havia trezentos associados, hoje, estão fazendo novo 
cadastro. Na última eleição de Diretoria da Associação anterior a 1996, ficou livre para 
quem quisesse votar, desde que morasse na Ilha, e votaram novecentas e oitenta e três 
pessoas, elegendo como Presidente o senhor Romeu Alves Maia.

A Diretoria é composta de vinte e dois membros, sendo: Presidente, Vice- 
Presidente, Primeiro e Segundo Tesoureiro, Primeiro e Segundo Secretário, Conselho Fiscal 
com três membros efetivos e três suplentes, Conselho Consultivo com três efetivos e três 
suplentes, além de quatro Diretores de Departamentos, que são: Cultura, Ação ou 
Assistência Social, Esportes e Patrimônio.

As principais lutas desenvolvidas pela Associação foram: luz elétrica, fornecimento 
de água e a passarela unindo a Ilha ao Continente. Esse trajeto, antes, era feito de lancha. 
Atualmente, as principais reivindicações são: rede de esgoto, pois este corre por valetas a 
céu aberto e as crianças brincam nas valetas; solução para o problema da falta de água. Em 
1996, cerca de oitenta por cento da Ilha abastecia-se com água de poço de bomba, 
aparentemente com boa aparência, mas que necessitava de controle de qualidade. Havia 
muitas fossas localizadas quase ao lado do poço, o que era um forte indicativo de 
contaminação, uma vez que, naquele ano, ocorreram muitos casos de hepatite na Ilha. A 
Associação entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e com o IAP para 
solicitar a análise bacteriológica da água.

A Associação reivindica também: mais médico no Posto de Saúde e sua ampliação. 
Este só tem um médico, atendendo das dezessete às dezenove horas e nem sempre atende 
todos os dias, alegando que é por causa do salário que é muito baixo. Há a necessidade de 
ampliação do Posto, pois a população da Ilha cresceu muito e, pelo menos, trinta por cento 
dela é carente.

Um outro problema existente é o das drogas: maconha, cocaína, alcoolismo. A 
Associação reivindica mais um módulo policial na Ilha, maior policiamento e educação da 
população para acabar com o vandalismo. Há a necessidade também de alertar os jovens 
sobre o problema da AIDS, que já está aparecendo na Ilha, com casos já registrados e 
divulgados.

Quanto ao ensino, antes da construção da passarela havia muita dificuldade para 
estudar: os alunos tinham que passar de canoa da Ilha ao Continente e ir estudar no centro 
da cidade. Na Ilha só tinha escola até a quarta série; hoje, tem até a oitava série. A 
Associação está reivindicando mais escolas de quinta a oitava séries e de Segundo Grau.

Um outro trabalho da entidade é com as mulheres. Está organizando um grêmio de 
mulheres para visitar as famílias e ver o que o povo precisa, realizar bingos para arrecadar 
fundos e ajudar no tratamento de pessoas carentes, na compra de caixão de defunto, de 
ferramentas (enxada, rastel, pá) e outros para limpar, melhorar as habitações. Estão 
verificando a possibilidade de conseguir “KIT” de banheiros para colocarem nas residências.

A atual Diretoria está com um mês de gestão e já fez três reuniões para tratar da 
organização da entidade.

A Associação sofre maior influência da Sub-Prefeitura no que se refere ao 
atendimento de suas reivindicações.

O entrevistado comentou também sobre o projeto “SOS Cidade Limpa” que 
contratava mão-de-obra através da Associação de Moradores, mobilizando um maior 
número de pessoas e isso estimulou a que se criassem as outras duas Associações de
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Moradores da Ilha: a do Bairro Sete de Setembro e a do Bairro Itiberê Valadares. No 
entanto, a contratação não deu certo porque temeram o surgimento de questões trabalhistas 
e processos judiciais.

Em relação ao meio ambiente, além do esgoto, há o problema do lixo que jogavam 
no mar e dos animais, principalmente, cavalos que circulam pela Ilha. O povo foi orientado 
para separar o lixo; porém, alguns separam; outros, não. Falta continuidade na educação do 
povo. Hoje, tem a coleta e cestinhas nas esquinas, mas ainda falta desenvolver hábitos e 
atitudes junto ao povo, que joga o lixo ao lado da cesta e os animais contribuem espalhando 
tudo. Há muitos animais soltos pelas ruas da Ilha, mais de quarenta cavalos e cachorros, 
que causam problemas também para os pedestres, que, muitas vezes, são atropelados pelos 
animais. As ruas são muito estreitas e a ambulância, quando precisa pegar algum doente, 
tem que entrar de frente e sair de ré, pois não há espaço para manobras. O crescimento 
populacional foi um problema ambiental na Ilha, porque na época que se deu a ocupação, a 
Administração Pública tinha condições de organizar os loteamentos das casas e não os 
organizou; foram sendo feitas casas à toa e, em 1996, já não era mais possível organizá-las.

Na opinião do entrevistado, então Presidente da entidade, as eleições oficiais do 
Executivo e Legislativo não alteram o funcionamento da Associação.

ANEXO 1.4- Associação de Moradores do Núcleo Residencial Jardim Samambaia

A Associação de Moradores do Núcleo Residencial Jardim Samambaia foi fundada 
em vinte e um de fevereiro de 1981.

No Núcleo Residencial Samambaia II, ao lado e mais recente, há cento e cinqüenta e 
oito casas.

O Núcleo Residencial do Pequeno Samambaia abrange duzentas e sessenta e oito 
residências, sendo a maioria das pessoas pamanguaras, provenientes de vários bairros. 
Quando os moradores receberam suas casas ali no Jardim Samambaia, formou-se um grupo 
de amigos que, preocupados em trazer benfeitorias para o bairro (asfalto, etc.), realizaram 
uma assembléia geral e decidiram formar a Associação de Moradores. Formaram também 
um time de futebol do Núcleo Residencial.

Na fundação, havia em tomo de vinte e duas pessoas. Em 1995, participaram das 
assembléias gerais realizadas pela Associação de Moradores cerca de setenta e oito pessoas. 
Em fevereiro de 1996, o Presidente era o senhor Hermes Alves Santos que ocupava o cargo 
pela segunda vez, seis anos depois de sua primeira gestão.

A Diretoria é composta de dezoito membros. Presidente; Vice-Presidente; Primeiro 
e Segundo Tesoureiros; Primeiro e Segundo Secretários; Conselho Fiscal, com três efetivos 
e dois suplentes; Departamento Social, com cinco pessoas; Departamento de Esporte, com 
duas pessoas. A entidade tem Estatuto e registro em Cartório.

As primeiras lutas desenvolvidas pela Associação de Moradores foram: a 
pavimentação das ruas, calçamento e meio-fio, e, a construção do Centro Comunitário 
Jardim Samambaia que é também área de lazer, com campo de futebol e outros. Depois, 
foram conseguidos: pracinha com bancos, mesas de xadrez, mesa de pingue-pongue; 
telefone comunitário (conseguido, pioneiramente, através do amigo, sub-diretor da 
TELEPAR e ex-Vereador, Antônio Carlos Correia); etc. O melhoramento da drenagem de 
águas pluviais é uma reivindicação antiga que, em 1996, continuava existindo.

Outras reivindicações de 1996 eram: construir mil e novecentos metros de meio-fio; 
mudar a tubulação da rede de esgoto, pois quando construíram as casas do Núcleo 
Residencial, fizeram-na com tubos pequenos de PVC e não estava comportando mais todo 
o fluxo dos efluentes, que retornavam às casas. Inclusive, a Associação de Moradores já 
havia enviado oficio ao Secretário Municipal de Obras e ao Presidente da Câmara de 
Vereadores sobre a questão. Naquele momento, essa estava sendo a reivindicação mais 
importante do bairro. A Prefeitura atende muito bem o Presidente da Associação de
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Moradores. Praticamente, todos os pedidos são atendidos. Pedem e a máquina vem ao 
bairro, faz a limpeza, o caminhão de coleta de lixo passa todos os dias; mas, há moradores 
que jogam o lixo por aí, o que desanima a Diretoria da entidade. A pedido da Associação de 
Moradores, a Prefeitura iria mandar, no início de 1996, um pessoal para fazer um mutirão 
de limpeza e roçada, retirar escombros, dar uma geral no bairro. A gestão 95/96 da 
Associação de Moradores também fez uma reforma no Centro Comunitário, com colocação 
de bancos, pintura e outros. Há o problema, ainda, dos caminhões do pátio de “containers”, 
próximo à BRAHMA, que estacionam por ali, invadindo as ruas e criando muitos 
problemas para os moradores do Jardim Samambaia.

As eleições para mudança de Diretoria da Associação de Moradores do Conjunto 
Residencial Jardim Samambaia se dão a cada dois anos. As pessoas entram na Diretoria, 
ficam dois... três meses e abandonam, deixando o Presidente sozinho. Muitos trabalham oito 
horas no emprego, não têm tempo para a entidade e cansam logo.

As reuniões de Diretoria com pauta, Ata, etc., ocorrem a cada quinze dias, com a 
presença média de oito diretores, que se encontram para programar eventos, discutir 
reivindicações, fazer pedidos, etc.; mas, informalmente, está sempre se reunindo, para 
conversar, fazer limpeza, fazer mutirão entre os diretores mesmo, etc. Quanto às 
assembléias gerais ordinárias, são anuais. Em 1995, foram feitas duas, a pedido dos 
moradores, em razão de que haviam ocorrido dois acidentes no bairro, a primeira, realizada 
em abril, foi porque um pessoal apostando corrida de carro em alta velocidade, atropelou 
uma criança. Foram apresentadas duas propostas: fechar a rua ou colocar lombadas. Foi 
feita a votação e venceu o fechamento de duas ruas. Este foi feito com manilhas grandes 
(tubos de 80 cm ). As ruas ficaram fechadas durante dois ou três meses. Foi fechado todo o 
sistema viário; quem entrava no Núcleo Residencial só tinha uma saída: pelo Supermercado 
Marissol. A maioria dos moradores gostou. Alguns armaram rede de voleibol nas ruas, 
porque não havia perigo. Fizeram torneio de voleibol e outras coisas mais; porém, os 
moradores que tinham caminhão e carreta não gostaram e mandaram quebrar as manilhas. 
Então, a segunda assembléia, foi convocada por terem quebrado as manilhas. O Presidente 
da Associação de Moradores foi procurar o Departamento Jurídico e informou-se de que 
era ilegal obstruir a rua e que qualquer morador poderia derrubar o bloqueio. Foi decidido, 
então, exigir da Prefeitura a colocação de duas ou três lombadas em cada rua do Núcleo 
Residencial. O Presidente da Associação de Moradores fez um requerimento e entregou na 
mão do Prefeito. Em fevereiro de 1996, as lombadas ainda não haviam sido colocadas. As 
decisões da entidade, portanto, são tomadas, na maioria das vezes, pela Diretoria (votação 
simples e consenso) e, quando necessário, em assembléia geral.

O entrevistado colocou a dificuldade que há em manter o trabalho da Associação de 
Moradores, pois exige dedicação, sem receber nada por isso. E um trabalho voluntário em 
prol da comunidade. Não é feito nenhum tipo de arrecadação dos moradores e muitos não 
colaboram. O empenho de alguns diretores é por amor, carinho e bairrismo. Muitos 
moradores não colaboram com o trabalho da entidade. O pessoal procura a Associação só 
quando precisa. A participação é mínima. É difícil. Então, para ser Presidente de Associação 
de Moradores, a pessoa tem que gostar desse trabalho, ter vontade e, o mais importante, 
tem que estar do lado do Prefeito.

Eles já têm o problema particular e não querem também se envolver com o problema da 
Associação. Então, eles pegam... eles entram numa Diretoria, ficam aí dois... três meses e 
abandonam... Aí, de repente, fíca só o Presidente, sozinho. (...) Precisa haver mais união 
entre todas as Associações de Moradores de Bairro de Paranaguá, porque o trabalho é 
difícil; mas é preciso trabalhar com dedicação, com amor e não abandonar a entidade. A 
briga é pela comunidade, pelo bairro onde se mora.
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O Presidente da Associação de Moradores do Núcleo Residencial Jardim 
Samambaia em 1996, foi também o fundador da Escola de Samba do bairro e, da mesma 
forma nela, tinha o cargo de Presidente.

A maior influência sobre a entidade é exercida pela Prefeitura Municipal, existindo 
um bom relacionamento com o Prefeito. Consideram representante do Núcleo Residencial 
Jardim Samambaia na Câmara Municipal o Vereador Alceu Maron, que mora no Centro, 
mas está sempre no bairro e teve boa votação ali.

Quanto ao meio ambiente, o entrevistado opinou que a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente está trabalhando bem. Na Associação de Moradores não discutem 
problemas ambientais, porque não têm, ali, problemas de meio ambiente. Discutem mais os 
problemas daquela comunidade mesmo.

Nas eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo, a Associação de 
Moradores fica neutra; porém, recebe todos os políticos. Ouve a todos. As portas estão 
sempre abertas. Fica à vontade para o pessoal decidir em quem quer votar ou a quem quer 
apoiar. Tais eleições podem alterar o funcionamento da entidade, principalmente se o 
Presidente ou a Diretoria apoia um candidato que perde, o candidato que vence é oposição 
e não vai atender bem a Associação ou pode até atendê-la, mas devagar. A entidade não 
deve envolver-se em campanha eleitoral. O entrevistado encontrava-se filiado ao PSDB - 
Partido da Social Democracia Brasileira.

ANEXO 1.5- Associação de Moradores da Vila São Francisco

A Vila São Francisco é bastante antiga e existia onde está atualmente o Pátio de 
Rede Ferroviária Federal. Havia uma grande área da RFFSA sem ocupação e pela qual foi 
crescendo, dando continuidade ao Bairro Vila São Francisco.

A Associação de Moradores da Vila São Francisco foi fundada em 1982, tendo 
como primeiro Presidente o senhor Mário Neves de Souza, e englobava, além da Vila São 
Francisco, o Jardim América, o Jardim Guaraituba e o Jardim Santos Dumont que, com o 
tempo, foram emancipando-se e criando suas próprias Associações de Moradores.

O motivo principal que deu origem à fiindação da Associação de Moradores da Vila 
São Francisco foi o de buscar soluções para as dificuldades existentes no bairro, tais como. 
falta de saneamento e problemas com os veículos de transporte de cargas pesadas e com o 
transporte coletivo.

A área era muito grande, ficava difícil atender a todos e houve também uma 
necessidade política que levou à criação das outras Associações de Moradores, 
desmembradas da primeira. Cada um teria que ter suas próprias lideranças, sua própria 
organização para brigar por eles próprios. No entanto, as questões que são comuns a todos 
ou que são boas para um e possam ser boas para os outros são encaminhadas, até hoje, em 
conjunto, de forma unida, também porque são vizinhos, muito próximos uns dos outros.

Para compor a primeira Diretoria da Associação de Moradores da Vila São 
Francisco, não houve eleição em urna e, sim, uma assembléia com umas quarenta pessoas 
que se uniram e escolheram a Diretoria. Esta foi composta por cerca de dezessete pessoas.

A entidade não tem cadastro dos associados. Embora o Estatuto preveja a cobrança 
de mensalidade, esta não é viabilizada na prática, pois quando envolve dinheiro, cobranças, 
o trabalho fica mais difícil. A atuação da Associação de Moradores abrange em torno de 
cento e cinqüenta famílias, das quais cerca de cem são carentes.

A Diretoria é composta por sete pessoas: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e 
Segundo Secretários, Primeiro e Segundo Tesoureiros e um Diretor de Esportes. No 
entanto, no início de 1996, havia uma dispersão muito grande de toda a Diretoria, o que 
dificultava o trabalho e ficava o poder de decisão e encaminhamento nas mãos somente do 
Presidente (senhor Mauro Rogério de Souza) e da Vice-Presidenta. Assembléia geral não 
havia sido feita pela Diretoria de então.
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A entidade tem Estatuto e registro em Cartório. As eleições para mudança de 
Diretoria ocorrem a cada dois anos, tendo vencido a última gestão no final de 1995. Novas 
eleições estavam sendo previstas, em conjunto com a União Municipal das Associações de 
Moradores de Paranaguá, para 1996.

Além das necessidades citadas acima e da distribuição do ticket do leite, uma outra 
luta da Associação de Moradores da Vila São Francisco era e é a área de lazer, grande 
problema ali que nem pracinha tem. Essa reivindicação vem sendo feita pelos moradores há 
vinte e cinco anos. Existia na Vila uma área grande que era usada pelos moradores como 
campo de futebol. A Associação queria que fosse transformada em área de lazer. Pediram 
apoio à Prefeitura, mas esta alegava que não conseguia descobrir o proprietário. Pouco 
tempo depois, a área foi vendida para a Concessionária Casa Grande da FIAT. Essa perda 
gerou um conflito entre a Associação de Moradores e a Prefeitura e uma grande 
insatisfação popular no bairro. A entidade havia feito abaixo-assinado, protocolado 
documentos na Administração Municipal e no, então, ITC - Instituto de Terras e 
Cartografia (atualmente, IAP - Instituto Ambiental do Paraná), pedindo a desapropriação da 
área... e não conseguiu nenhuma conclusão, até que, em 1995, a área foi vendida. Sobrou 
um pedaço de terra e a Associação continua lutando por ele, para transformá-lo em área de 
lazer. Eram nove mil metros quadrados; restaram dois mil metros quadrados. Essa área que 
reivindicam terá condições de abrigar também um mini-Posto de Saúde, um módulo policial 
ou algo mais que seja útil e necessário à comunidade. Na Vila São Francisco não tem 
violência, mas há o problema da droga e assaltos. A droga está um problema grande, tanto 
nessa região com em Paranaguá toda. Crianças de dez... doze anos cheirando cola, fumando 
maconha, como se estivesse tudo liberado.

Das coisas que foram pedidas à Prefeitura, a única que foi feita é uma cobertura em 
parada de ônibus.

Tudo depende da Prefeitura. (.. .) A Associação toma-se um verdadeiro pedinte, porque 
não tem verba para fazer nada, não tem verba de lado nenhum. (...) Quer dizer, então, você 
tem que pedir para a Prefeitura, que alega dificuldades financeiras. (...) Então, fica difícil 
você travar uma luta quando você sabe que não tem como ganhar, não tem como conseguir 
nada

A maior influência sobre a entidade deveria ser exercida pela Prefeitura, porque o 
Presidente da União das Associações de Moradores de Paranaguá, em 1996, trabalhava na 
Prefeitura e na Rádio e, por isso mesmo, tinha acesso direto ao Gabinete do Prefeito. A 
Administração Estadual passa despercebida. O Governo Federal só fez alguma coisa 
quando foi dado o ticket do leite, que, depois, também foi cortado. Quanto à Igreja, às 
vezes, é você que tem que ajudá-la. O partido político, mesmo tendo a filiação de Diretores 
da entidade, ele não exerce influência sobre a Associação.

Quanto ao meio ambiente, na opinião do entrevistado, está esquecido. Existem 
muitos problemas na cidade: crianças dormindo nas calçadas; crescimento desproporcional 
da cidade; um monte de gente sem casa, morando dentro do mangue; a fauna e a flora da 
região sendo afetadas, etc. Nos bairros, o problema é grande mesmo. Se tivesse maior 
conhecimento desse assunto, colocaria melhor a questão, Na Associação de Moradores não 
discutem os problemas de meio ambiente porque esse assunto começou a ser abordado há 
pouco tempo, no mandato do Prefeito Tortato. Em sua gestão é que foi criada a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente. Nunca houve antes essa questão em Paranaguá. Antes, o 
perímetro urbano de Paranaguá vinha até a Viação; a região da Vila São Francisco e o lado 
onde estão os manguezais eram áreas rurais. Virou tudo zona urbana. O perímetro urbano, 
atualmente, vai até a Rodovia das Praias. A cidade cresceu sem planejamento, afetando os 
manguezais, o meio ambiente de Paranaguá.
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As eleições oficiais para os Poderes Executivo e Legislativo alteram o 
funcionamento da Associação porque, se acompanhar o Prefeito, consegue alguma coisa 
nessa época.

Um ano de eleições é um ano que toma-se tudo mais fácil. A máquina começa a funcionar. 
Coisas que não foram feitas durante três anos, acabam sendo feitas num. E lógico!..., 
quando existe afinidade entre a Associação e a Prefeitura.

Em 1982, o então Presidente da Associação de Moradores, senhor Mário Neves, 
elegeu-se vereador pelo PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro, cujo 
mandato foi até 1989 (prorrogação oficial no País). No entanto, na opinião do entrevistado, 
a Associação de Moradores deve ser neutra no processo eleitoral e não deve ser usada 
como trampolim.

É engano pensar que pelo fato de ser Presidente da entidade vai eleger-se. Só houve um 
único caso em Paranaguá e há algum tempo. Se não se elege, se não faz boa votação, 
abandona a entidade. A Associação fica esquecida, até que apareça uma outra pessoa 
interessada. O certo é que o Presidente que sair candidato a vereador, licencie-se ou 
convoque eleições para mudança de Diretoria antes das eleições oficiais e, assim, possa 
deixar outro em seu lugar.

Em 1996, havia o Vereador Flávio Proença (PST - Partido Social Trabalhista) que 
morava na Vila São Francisco, mas que, segundo informações de moradores, alegava que 
não fora eleito pelo bairro, portanto não devia nada ao pessoal do bairro. Sua votação na 
Vila São Francisco havia sido muito baixa. Morava no bairro, mas não o representava na 
Câmara Municipal. Não fez nada pelo bairro.

Precisa mais união dos Presidentes de Associações de Moradores de Bairro para 
terem mais força.

ANEXO 1.6- Associação de Moradores do Bairro Ponta do Caju.

A Associação de Moradores do Bairro Ponta do Caju foi fundada em 1982 e seu 
primeiro Presidente foi o senhor Gerson Constantino.

O Serviço de Patrimônio da União destinou uma área para o Município e este tinha 
um prazo simbólico para fazer obras de infra-estrutura na área, mas, de repente, de trinta ou 
quarenta famílias ali instaladas, aumentaram para duzentas e setenta residências e, 
aproveitando a avalanche de criação de Associações de Moradores, eles também resolveram 
organizar-se, levando como principal luta a legalização dos terrenos ocupados. A 
Associação foi fundada com setenta e dois associados e atualmente conta com novecentos e 
oitenta, aproximadamente.

Na eleição para mudança de Diretoria, realizada no final de 1993, votaram 876 
pessoas, elegendo Presidetne o senhor Luiz Carlos Gomes. No final de 1995, embora 
houvesse a inscrição de uma chapa, o candidato a Presidente abriu mão de sua candidatura e 
referendou a continuação na Presidência do senhor Luiz Carlos Gomes.

A Diretoria é composta de vinte e dois membros, sendo: Presidente, Vice- 
Presidente, Primeiro e Segundo Tesoureiro, Primeiro e Segundo Secretário, Conselho Fiscal 
com três efetivos e três suplentes, Conselho Consultivo também com três efetivos e três 
suplentes. Há ainda os Diretores dos Departamentos de: Cultura, um; da Ação Social ou 
Assistência Social, um; de Esportes, um, e do Patrimônio, um.

O espaço de atuação desta Associação abrange uma área de invasão de mangue e, 
embora o bairro seja organizado com ruas, avenidas e outras infra-estruturas, ninguém é 
proprietário do seu terreno. A área fica próxima à foz do Rio Itiberê, sofrendo fortemente a 
influência da maré e enfrenta um problema seríssimo com o lixo, tanto em relação a ações
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da comunidade como também por serem as ruas muito estreitas, o que dificulta a entrada de 
caminhões de coleta de lixo. Há muita carência de noções de higiene e educação ambiental 
na comunidade. O bairro é habitado, em sua maioria, por pescadores, que vieram de ilhas, 
para dar mais estudos às crianças e obter melhores condições financeiras, fazendo com que 
abandonassem sua comunidade pesqueira de origem e se alojassem ali.

As principais lutas da gestão de 1996 foram em tomo de três problemas:
a) a questão latifundiária, ou seja, que cada morador fosse proprietário de seu 

terreno;
b) a coleta do lixo, com a separação e venda;
c) por último, a conscientização dos moradores.
Para a regularização dos terrenos, foi feito o cadastro dos moradores identificando 

quilômetro, rua e número da casa, etc. Foi solicitada à Prefeitura uma fotografia aérea da 
área, e, como houve muita invasão, a Prefeitura entrou na Justiça, mas a Associação 
conseguiu derrubar duas liminares de ações que exigiam a demolição das casas.

Para solucionar o problema do lixo, a Associação construiu um barracão, onde 
faziam sua separação e respectiva venda. A parte do lixo que não dava para ser vendida era 
jogada, em sacolinhas, nas caçambas que foram colocadas no bairro pela Prefeitura. Este 
barracão também foi usado como sede da Associação e era onde faziam as assembléias 
gerais da entidade. Com a mudança de Diretoria, em 1998 o barracão já não existia mais.

Quanto à conscientização, era enfatizada a necessidade da população se organizar, 
politizar-se, ou seja, não vender sua dignidade em troca de um bem material em época de 
eleição.

A mudança da Diretoria se dá de dois em dois anos através de voto e quando há 
chapa única é feita por aclamação. As reuniões de Diretoria são feitas conforme a 
necessidade, duas por mês ou a cada noventa dias. Pelo Estatuto, é obrigatória a realização 
de uma assembléia trimestral para prestação de contas. As reuniões informais são mais 
freqüentes e mais participadas. Houve maior mobilização quando foi feita a distribuição de 
ticket de leite ou de cobertores. Em 1996, a entidade tinha uma sede provisória, um 
barracão exposto no bairro mesmo, construído naquela gestão. Era um “barracão de 
reciclagem” (como o denominavam os diretores). De um lado tinha o barracão de 
reciclagem, tinha o escritório da Associação e tinha um barzinho. No barracão de 
reciclagem era onde se reuniam, onde faziam a assembléia da entidade e, inclusive, davam 
cursos.

A maior influência exercida sobre a Associação é a da própria comunidade, através 
de mutirões.

Quanto ao meio ambiente, na opinião do entrevistado seria muita ingenuidade, 
inocência e grande besteira dizer que o meio ambiente não é importante em Paranaguá, pois 
é uma cidade sazonal, rodeada de mar, tem um belíssimo rio (Itiberê), manguezais, 
nascedouros naturais de pescado e recebe turista principalmente durante os seis meses mais 
quentes do ano.

É seis meses mais fresco, seis meses de calor onde o povo vem, o povo vem visitar, o 
turista vem e gasta no mercadinho e gasta na banca de jornal, gasta no sapateiro, até o 
guardador de carro, a criança que guarda o carro ganha dinheiro no verão, aqui. O turista 
vem prá cidade... Você não tem uma visão da preocupação do meio ambiente porque o 
pessoal não vem aqui prá... vê prédio, prédio..., não vem prá vê caras, não vem prá vê 
nada. Só vem prá vê o quê? A beleza do mar. A beleza dos manguezais... Sabe? A revoada 
das garças brancas... é... a questão do pescado, do marisco, que é tróço que não foge à 
rédea nos outros municípios. E você não tem.

Comentou também que muitas vezes o município quer a preservação, mas fica na 
dependência de uma ação do Estado ou da Administração Pública Federal, faltando 
sincronia entre os órgãos da administração pública nas três esferas de Governo e também
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entre estes e a população. Citou como exemplo o atracadouro da Ilha do Mel que há mais 
de trinta anos funciona no bairro da Nova Brasília e que, aproximadamente em setembro de 
1995, apareceram umas pessoas na Ilha, por ordem do Governo do Estado do Paraná, para 
construir um trapiche, de mil metros por quarenta metros, fora da área do atracadouro, indo 
destruir o único manguezal existente em toda a Ilha do Mel e para beneficiar pessoas que 
nem eram moradoras dali. Foi então que houve um movimento da Associação de 
Moradores da Ilha para impedir a realização da obra. Os comerciantes sazonais, donos de 
bares, lanchonetes, restaurantes, pousadas, etc., chegam ali para a temporada e depois que 
esta termina, vão embora levando o dinheiro e deixando um grave problema, ou seja, uma 
montanha de lixo encostada... e, se ainda for destruído o manguezal não sobrará nada para 
o pescador/morador da Ilha. Até janeiro de 1996, o movimento popular tinha conseguido 
segurar a obra e a destruição do mangue. Quanto à Associação de Moradores do Bairro 
Ponta do Caju, a entidade trata as questões ambientais com seriedade e buscando a 
conscientização da população para que não jogue o lixo no rio e separe-o para ser 
reciclado. Isso é feito constantemente, tanto assim que, na opinião do entrevistado, já se 
pode observar algum resultado positivo.

De noventa e... de noventa e três a noventa e cinco nós tivemos o convênio, conscientizou. 
Hoje, você vê na Ponta do Caju, a pessoa com a sacolinha levar no Container. Já não joga 
mais no rio. Oia! Tem algumas exceções, de vez em quando, você é obrigado a chamar a 
atenção de alguém. Mas foi, sabe?, nós conseguimos melhorar muito, muito, muito o visual 
daquela... daquela... daquela... daquela beira do rio Itiberê.

Quanto às eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo, a entidade tem-se 
mantido tranqüila e sua administração não tem sofrido influência das mesmas. O bairro não 
tem representação na Câmara Municipal.

O entrevistado comentou, ainda, que via com tristeza o fato de que na Ilha dos 
Valadares foram criadas mais duas Associações de Moradores e que isso iria dividir a 
população e enfraquecer as entidades.

Fatiaram as Associações de Moradores por alguns interesses que nem sempre são os 
interesses da comunidade, mas interesses de grupos políticos ou coisa parecida. (...) Nós 
não somos contra a criação de novas Associações para representar as suas respectivas 
comunidades, mas a questão da Ilha dos Valadares nós vemos com tristeza. Que ela 
enfraquece. Enfraquece. Ela divide a população. Divide. Tira a força da Associação. 
Entende? (...) Daí, o que acontece? Na divisão perde todo mundo, perde todo mundo, 
porque em vez da pessoa, o Prefeito..., então, qualquer reivindicação que seja a qualquer 
órgão público, privado, municipal ou estadual ou federal, é uma reivindicação de uma 
comunida... , uma forç..., uma potência, sabe? , uma potência atrás, é vista de uma forma. 
Quando a reivindicação veio do tipo fatia de mortadela, é mais fácil de pendurar, de 
guardar. (...) Pegaram uma Associação que tinha um potencial muito grande e botaram 
prum interesse que nem sempre é o interesse da comunidade, interesse de grupos políticos. 
De repente o Presidente da entidad... da Associação não se afina com os interesses 
políticos de algum grupo, sabe?, localizado nas comunidades, então os cara vão lá e 
começam a criar Associações à revelia e dividem a for... dividem... (...) Então, é essa 
consciência política de saber votar, saber definir o que é melhor prá comunidade, pro 
bairro, o que é melhor prá cidade, pro Estado, pro País, que, então, a gente sempre apregoa 
aos seguidores. Então, esse tipo de política da União e de algumas Associações atrapalham 
alguns interesses e começou a surgir um monte de Associações. Algumas que a gente 
achou que não formavam porque a comunidade era num rincão, separado e teria que ter a 
sua representatividade, né?, e outras que foram feitas assim... por exemplo, no esqui... Um 
negócio lamentável que aconteceu, foi algumas Associações fantasmas criadas na região 
das praias, entende?, prá criar lá um conselho, que eu... quiseram criar uma..., quiseram 
criar... primeiro eles quiseram pegar a União das Associações de Moradores, não 
conseguiram. Criaram um Conselho que não existe porque as Associações também não
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existem, que era prá fazer um trabalho de emancipação do Município de Pontal do Paraná. 
Entende? Então, é a sacanagem. Esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de coisa do movimento 
popular... eles usam a comunidade, o morador, usam as pessoas mais... menos esclarecidas 
prá criar esse tipo de coisa porque a Associação, hoje, bem ou mal, ela representa a 
comunidade. Agora, a comunidade tem que ter discernimento prá quem que ela vai 
outorgar a representação. Que o cara, às vezes, vai só usar o nome da comunidade. Ele 
vai assinar um documento em nome de mil pessoas, de mil e duzentas, de duas mil e nem 
sempre esse documento é fruto de discussão na comunidade.

Uma outra questão comentada durante a entrevista foi sobre o problema das 
empreiteiras que havia na Prefeitura antes da gestão do Prefeito Tortato e que era um 
buraco sem fundo. A empreiteira era contratada e prestava o serviço para a Prefeitura. 
Assim, por exemplo: se fazia um serviço por dez mil reais, dava à Prefeitura um recibo de 
quinze mil, sendo que cinco mil reais eram para quem a favorecia, três mil eram para os 
trabalhadores e sete mil ficavam com a firma. Então, tinha empreiteira do filho do Prefeito, 
do parente do Prefeito, do filho do amigo do Prefeito e assim por diante. Muitas faziam o 
serviço e eram sérias e muitas recebiam sem fazer nada. Aí, quando o Prefeito Tortato 
assumiu, ele acabou com o sistema intermediário de empreiteiras e passou a fazer convênios 
diretamente com as Associações de Moradores de Bairro, através do Projeto “SOS Cidade 
Limpa” que tinha por objetivo a limpeza, manutenção e conservação do bairro. A entidade 
de moradores cadastrava as pessoas desempregadas em cada comunidade e fazia um 
convênio com a Prefeitura para oferta de mão-de-obra. A Prefeitura repassava à Associação 
de Moradores o valor dos salários dos empregados e os respectivos encargos trabalhistas 
(INPS, FGTS, PIS, etc.) e uma porcentagem de 2,5 % ficava para a entidade de bairro 
como taxa de administração. Se ocorria algum problema trabalhista, a Prefeitura dava à 
Associação de Moradores a assessoria jurídica necessária. Isso foi uma boa conquista do 
movimento popular. A Associação de Moradores do Bairro Ponta do Caju participou do 
Projeto “SOS Cidade Limpa” e não teve problemas, considera-o um avanço: acaba com a 
corrupção das empreiteiras, barateia o custo da limpeza pública, da obra pública, da 
conservação dos bairros, emprega mão-de-obra desempregada reduzindo o desemprego e 
fortalece a entidade de bairro, aumentando a participação comunitária.

ANEXO 1.7 - Associação de Moradores do Posto Fiscal

A fundação da Associação de Moradores do Posto Fiscal deu-se em novembro de
1982.

O motivo principal que levou à fundação da entidade foi o de lutar pelo 
desenvolvimento e por melhorias no bairro, que estava abandonado.

Na fundação, havia em torno de cento e cinqüenta pessoas. Em 1996, o número de 
participantes era o mesmo ou até menos, em função de que a Associação não conseguiu os 
objetivos pelos quais foi fundada e, também, devido aos políticos de um modo geral, já que 
a Associação não tem o crédito que deveria ter.

“Luta-se... Pede-se... Pede-se... e não se consegue nada.”

A Diretoria é composta de sete membros. Presidente, Vice-Presidente, Secretário, 
Tesoureiro e Conselho Fiscal com três pessoas. No entanto, só dois trabalham: o Presidente 
e o Vice-Presidente. A Associação tem Estatuto e registro em Cartório. É legalizada. As 
eleições para mudança de Diretoria ocorrem de três em três anos. Como na última eleição, 
realizada em 1994, não houve chapa concorrente, a Diretoria, em especial o Presidente, 
senhor Luiz Carlos Assunção, que já estava na direção da entidade desde 1988, continuou 
por tempo indeterminado, ou seja, até que alguém se manifeste, se candidate às eleições. No
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caso de chapa única, a eleição se dá por aclamação em assembléia geral, quando há duas ou 
mais chapas concorrentes, o processo se dá por votação em urna.

As principais lutas desenvolvidas pela Associação de Moradores do Posto Fiscal 
foram, melhoria no transporte coletivo (foi conseguida); rede de esgoto (não foi 
conseguida); iluminação pública (foi conseguida); pavimentação de ruas (foi feita em uma 
parte); ticket do leite (foi conseguido, mas não existe mais); criação de uma escola da quinta 
à oitava séries (foi conseguida).

Em 1996, as reivindicações eram: escola de Segundo Grau (está super difícil 
consegui-la porque os administradores acham que não é necessária); pavimentação em 
outras ruas (inclusive, na rua 10 que, antes, não saía o asfalto porque o Prefeito não se dava 
com um dos moradores e, depois, passou a ter o nome do pai do, então, Vice-Prefeito T. 
Takayama; mas, mesmo assim, não a pavimentavam); melhoria e mais ônibus na linha do 
transporte coletivo; área de lazer com um campo de futebol (para peladas e para melhor 
ocupar a juventude em finais de semana); rede de esgoto (isso nem adianta falar porque não 
sai mesmo. Aquilo que está enterrado não dá voto ), Posto de Saúde e atendimento 
médico, que poderia atender também a Colônia Santa Rita e o Jardim América. Já existe o 
projeto de sua construção, mas não foi aprovado. O Posto de Saúde da Vila Divinéia foi 
uma reivindicação conjunta das Associações de Moradores, em 1982, e que foi feito lá 
porque a Prefeitura já tinha o terreno disponível naquele local; mas, em 1996, o Postinho já 
estava pequeno, não estava dando o atendimento necessário à população em função de que 
a região havia crescido muito nos últimos anos.

Em resumo, os maiores problemas do bairro são: em primeiro lugar a Saúde; em 
segundo, a Segurança, e, em terceiro, a Educação.

Não há um hospital que atenda o povão. Se a pessoa tiver dinheiro, será atendida; se 
não tiver dinheiro, não é atendida. Isso aí é geral. A pessoa tem que ficar na dependência 
da boa vontade da classe médica na cidade.

(...)
Na Segurança, é outra bagunça. Não sabemos se corremos da Polícia ou corremos do 

bandido. Há violência, roubo e droga. A droga é maior ainda que o roubo. As drogas estão 
em todas as esquinas. O adulto passa para a juventude todo tipo de droga, desde cola até 
cocaína. O roubo e a violência são bem menos freqüentes que a droga. Cada vez que se 
procura a Segurança, não se tem; ou porque falta gasolina, ou não há condução. Outras 
vezes, você vê a condução da Polícia andando para cima e para baixo. Na Educação, 
existe muita política em cima dela. As vezes, o aluno não tem condições de ser aprovado, 
mas o é porque é filho de Ciclano, de Beltrano... ou porque Fulano pediu, Beltrano pediu... 
e as Diretoras da escola partilham com essa política, porque senão acabam perdendo os 
cargos. A qualidade do ensino está péssima. O trabalho do professor não chegou, ainda, 
aonde ele queria. Por outro lado, há escolas sem a mínima condição de funcionamento. 
Salas de aula sem condições e professores também sem condições de estarem em uma salas 
de aula. Diretores também sem condições nenhuma. Estão ali simplesmente para ocupar 
um cargo pela política.

A Associação de Moradores do Posto Fiscal não participou do Projeto “SOS Cidade 
Limpa”, porque achava que ia trazer problemas para a entidade, como trouxe para as outras 
que participaram: rescisão de contratos, indenizações, ações na Justiça.

Há um tempo atrás, a Associação de Moradores tinha mais motivos para fazer 
reuniões, pois levava as reivindicações ao Prefeito e, à medida, que ia conseguindo algo, 
convocava assembléia geral para contar o que havia conseguido e levantar novas 
necessidades com o conjunto de moradores; mas, em 1996, quase nada mais estavam 
conseguindo, portanto, também quase não se reuniam.

O povo não tem mais aquela motivação para ir na reunião. Convida alguém para ir numa 
reunião, para discutir alguma coisa, ele diz: ‘Ah! Não vou porque isso não vai dar em
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nada.’ Ou: ‘Não vou porque nós pedimos tal coisa e até agora não saiu.’ Então, está num 
descrédito.

As reuniões de Diretoria ocorriam uma vez por mês e a assembléia geral a cada 
sessenta ou noventa dias. Nas de Diretoria, normalmente, participavam todos os diretores; 
nas assembléias gerais, de sessenta a cem pessoas. As decisões eram tomadas pela maioria 
da Diretoria ou por maioria da assembléia geral, conforme o assunto. Em fevereiro de 1996, 
fazia alguns meses que a entidade não encaminhava nada.

Quanto ao meio ambiente, há muita poluição, principalmente, do lado da Becker 
(Fospar).

A gente ouve falar muito na poluição. Dizem que as firmas poluem muito aquele lado; 
que aparecem certos tipos de doenças que dizem que é a respeito da poluição. (...) Eu não 
estou muito informado a respeito dessa poluição. A única coisa que eu ouço falar é a 
respeito desse lado, lá, da Becker. (...) Ah! Principalmente, esse esgoto que nós temos na 
cidade, aquele esgoto a céu aberto... PôôôL. Polui demais. Nós não temos quase nada de 
rede de esgoto. Nós não temos uma Estação de Tratamento de Esgoto, aqui. Então, tem 
que poluir. O Rio do Chumbo que recebe o esgoto, polui; mesmo canalizado, leva a 
poluição para o mar.

Na Associação de Moradores, não discutem os problemas de meio ambiente, 
justamente porque desse lado da cidade, não há problemas de poluição.

A maior influência sobre a Associação de Moradores do Posto Fiscal é exercida 
pelos partidos políticos que estão no poder e pela Administração Municipal. A Prefeitura 
deveria reconhecer o trabalho dos Presidentes das Associações de Moradores de Bairro que 
vêem o que o povo precisa e levam-no para eles, sem ônus algum para a Prefeitura e esta 
menospreza as Associações. O Prefeito deveria atender de modo igual todos os bairros.

“A Associação que vai lá e que se sujeita a fazer aquilo que eles querem, eles ainda 
fazem uma média; mas, para quem tem idéias próprias, eles não atendem.”

Os administradores públicos deveriam dar mais atenção aos Presidentes das 
Associações de Moradores de Bairro; deveria ser do interesse deles fazer alguma coisa pelo 
bairro, tomar a iniciativa; no entanto, fazem “corpo mole”. Eles acham que é a população 
que tem a obrigação de sair atrás deles.

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo, às vezes, interferem no 
trabalho da Associação. Esta é livre.

Todos os candidatos vêm ao bairro e apresentam suas propostas; aí, os moradores 
escolhem o candidato que acharem melhor. Cada diretor trabalha para aquele que achar 
melhor. Mas, não resta dúvida que a Associação influi muito. Se ela pende para um lado, 
muitas daquelas pessoas pendem do mesmo lado.

O entrevistado foi candidato a vereador duas vezes, em 1988 e 1992, pelo PSC - 
Partido Social Cristão.

O bairro tem e não tem representação na Câmara Municipal através do Vereador 
André do Lourival, Lourival Merino Cordão (PSC - Partido Social Cristão).

Ele mesmo bate no peito e diz que não foi eleito pelo bairro. Então, ele se acha no direito 
de não pedir nada pelo bairro e quando a Associação vai e pede alguma coisa para outro 
vereador, o outro vereador não faz porque tem representante no bairro e, então, o bairro 
fica nesse abandono.

Há um tempo atrás, existia um bom relacionamento dos diretores da entidade com o 
ex-Deputado e ex-Vereador Lourenço Fregonesi.
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ANEXO 1.8 - Associação de Moradores do Conjunto Santos Dumont

A Associação foi fundada em 1982, mas criada oficialmente em vinte e dois de 
março de 1983, quando elegeu-se primeira Presidenta a senhora Regina Helena Batista 
Ferreira. Também ocuparam cargos na Diretoria da entidade os senhores: Reinaldo 
Bertasso (eleito Presidente em 1991) e Aldomir Pinto Batista (membro do Conselho Fiscal).

O motivo principal de sua fundação era o de resolver os problemas dos moradores, 
os problemas do Conjunto, conseguir maior apoio das autoridades municipais para 
encaminhar questões relacionadas com os planos de saúde, saneamento básico, instalação 
de uma escola no bairro, etc. Recebeu o apoio do Núcleo Regional da SETAS - Secretaria 
de Estado do Trabalho e da Ação Social.

Em 1989, a entidade foi considerada de utilidade pública municipal.
Na fundação da Associação, compareceram em torno de cinqüenta associados. Na 

eleição de Diretoria, realizada em dezoito de fevereiro de 1990, votaram cinqüenta e três 
pessoas. O Conjunto Santos Dumont tem noventa e nove casas e há mais umas 
quatrocentas famílias ao redor dele.

A Diretoria compõe-se de quatorze pessoas: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e 
Segundo Secretários, Primeiro e Segundo Tesoureiros, Conselho Fiscal com três pessoas, 
Conselho Deliberativo também com três pessoas e Departamento de Esporte com duas 
pessoas.

Entre 1989 e 1991, a maior luta da entidade era para que houvesse um 
acompanhamento das autoridades em relação a ter uma ocupação ordenada, planejada da 
área ao redor do Conjunto e das margens do Rio Itiberê, o que não aconteceu, ocorrendo, 
praticamente, o fechamento de todo o canal do rio. Reivindicava, também, saneamento 
básico, pois o esgoto todo era e é jogado na rede de águas pluviais, indo diretamente para o 
rio; não existem fossas. Solicitava melhorias no fornecimento de água, Posto de Saúde, 
lombadas, uma urbanização mais adequada, iluminação pública na periferia do Conjunto e 
melhorias na escola que era estadual, mas que necessitava do apoio do município. Vale 
lembrar que a instalação desta escola ali foi resultado do trabalho reivindicatório da 
Associação de Moradores em anos anteriores. Havia conseguido também a liberação de 
recursos pelo Projeto Gralha Azul para a construção de uma creche, mas como não houve a 
liberação do terreno, a mesma não foi construída.

A partir de 1991, a entidade ficou praticamente parada. O Presidente de então era 
Reinaldo Bertasso Barros. Não houve mais eleições democráticas; faltou interesse das 
Diretorias posteriores em levar a sério a função da Associação em relação aos moradores e 
o povo desinteressou-se por ela. No tempo do ticket do leite, a Diretoria aproveitava a 
vinda das pessoas para receber o ticket e fazia assembléias e reuniões com todos. Tinha uma 
freqüência de oitenta a cem pessoas, entre os que participavam do programa do leite e os 
outros moradores.

Em janeiro de 1996, as carências do Conjunto eram: ampliar o número de salas de 
aula na Escola Estadual Professora Regina Mary Barroso de Mello; colocar e consertar o 
asfalto das ruas; instalar um Posto Policial para combater os roubos; colocar rede de 
esgoto.

Na época em que funcionou a Associação, as decisões eram tomadas em assembléia 
geral pelos moradores. Até 1991, havia a contribuição de um cruzeiro por mês por família 
para a subsistência da entidade: tramitação de documentos, passagem de ônibus para os 
diretores se deslocarem até o centro de Paranaguá, até a Prefeitura, Fórum, Cartório, para 
apanhar os tickets do leite, etc.

De 1989 a 1991, a maior influência tida sobre a Associação de Moradores foi da 
Prefeitura e da Câmara Municipal. Havia uma certa identificação com o Vereador José 
Romualdo Branco da Silva, empresário da indústria de panificação, eleito pelo PTB - 
Partido Trabalhista Brasileiro.

A entidade só voltou a funcionar em 1998.
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Quanto ao meio ambiente, na opinião de um dos entrevistados, está péssimo: esgoto 
vai para o mangue, para a maré; a Becker despeja resíduos químicos na água e solta fumaça.

“Paranaguá está morrendo.”

Na Associação, às vezes, discutiam problemas de meio ambiente, tais como: 
conscientização das pessoas sobre problemas ambientais, ocupação do mangue, da beira do 
rio, a coleta do lixo, o esgoto a céu aberto corre para o rio e acaba com a vida aquática, 
entre outros. Tinham que combater as causas, para evitar os efeitos. Conseguiram alguma 
mudança, apesar do pouco tempo de duração do mandato; mas, a realização do 
reivindicado dependia muito da demanda política e isso desestimulava o trabalho na 
entidade. Tinham que andar com os políticos à tiracolo e havia muita enrolação.

Por outro lado, se a Diretoria é muito combativa, tem muitas reivindicações, cai na 
antipatia de um e de outro e não consegue obter bons resultados, o que atrapalha o 
movimento de bairros. Há uma retaliação a certos líderes comunitários. Portanto, 
independente da ação governamental, um trabalho de conscientização da população é 
necessário e importante. As Secretarias Municipais deveriam desenvolver programas com as 
lideranças comunitárias e estas repassariam à população. A Câmara Municipal deveria 
desenvolver um processo em que as Associações de Moradores participassem, com 
representatividade, na busca de soluções comuns para os problemas dos bairros e realizar 
um trabalho de conscientização das pessoas para colocar em prática as ações.

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo alteram o funcionamento da 
Associação de Moradores, na opinião do entrevistado.

“O ano político é o ano de maior dificuldade para aqueles diretores de entidades que 
têm um pensamento, uma ideologia voltada para a população.”

Nas eleições de 1988 e 1992, o então Vice-Presidente e Presidente da Associação de 
Moradores do Conjunto Santos Dumont, respectivamente, foi candidato a vereador pelo 
PFL - Partido da Frente Liberal. Um dos entrevistados comentou, ainda, sobre a existência, 
em 1989, da CAIXA DE SABÃO, uma espécie de Tribuna das Associações de Moradores 
na Câmara Municipal de Paranaguá.

ANEXO 1.9 - Associação de Moradores dos Bairros: Serraria do Rocha, Jardim Santa
Rosa e Vila Rute

A Associação de Moradores dos Bairros: Serraria do Rocha, Jardim Santa Rosa e 
Vila Rute foi fundada em julho de 1983, um pouco antes do dia dezoito, data em que foi 
registrada em Cartório.

O motivo que levou à sua criação foi o fato de que um cidadão candidato a 
deputado (Senhor Bino Tramujas) saiu montando Associações de Moradores a torto e a 
direito na cidade. Houve uma “febre” em Paranaguá que gerou muitas Associações de 
Moradores. Cinco ou seis anos depois, veio o ticket do leite do Governo Federal e o Projeto 
Gralha Azul do Governo Estadual.

O Gralha Azul, estadual. Que, inclusive, veio uma verba, também, lá, prá nossa 
Associação e naquela oportunidade, por um pouco de desconhecimento das Diretorias da 
época, o dinheiro veio e ficou depositado em banco e como não foi gasto no exercício, 
voltou para o Governo do Estado. (...) O dinheiro que veio era prá construir uma creche. 
Aí, ninguém sabia como gastava..., não procuraram, também, saber como gastava e 
passou o tempo e o dinheiro voltou.
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Na fundação, deveriam ter participado em torno de oitenta pessoas. Na última 
eleição que foi em abril de 1995, votaram quinhentas e oitenta e cinco pessoas.

A Diretoria é composta de onze membros: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e 
Segundo Secretários, Primeiro e Segundo Tesoureiros e Conselho Fiscal com cinco 
membros efetivos. Há os Departamentos, mas não estão preenchidos, nem funcionando. A 
entidade tem Estatuto e registro no Cartório de Títulos e Documentos de Paranaguá 
(Cartório do Paulo Manoel do Nascimento) no Livro A-3, sob número 521, em 18 de julho 
de 1983. Não tem sede própria.

O Bairro Serraria do Rocha localiza-se na área urbana que está entre a Prefeitura 
Municipal e o Porto de Paranaguá e por ser um bairro populoso, apresenta certa 
peculiaridade em relação às reivindicações, pois as coisas ali sempre aconteceram meio que 
naturalmente, sem muita luta, uma vez que sempre recebeu muito bom atendimento das 
administrações municipais, ganhou praça, asfalto (só há duas ruas sem asfalto), módulo 
policial, Posto de Saúde, calçadas e coleta do esgoto. A maioria do que foi pretendido, tem 
sido realizado durante todo esse tempo, desde a criação da Associação dos Moradores. Em 
fevereiro de 1996, faltavam: lombadas, conserto de algumas bocas de lobo, uma quadra 
poli-esportiva e creche. Estava sendo construída uma creche grande, só que no Porto dos 
Padres. No entanto, o maior problema do bairro é em relação aos animais (principalmente, 
cavalos, cabritos) que algumas pessoas soltam para pastar, destruindo jardins, gramas e as 
arborizações da frente de casa.

Mas, isso aí é mais... é mais uma questão de educação, acredito, destas pessoas, né? E é 
complicado de você fazer esse tipo de gente entender que eles estão ultrapassando o seu 
espaço, né?, em detrimento do espaço do alheio, o que gera conflito, sim, sem dúvida.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente faz a captura dos animais quando 
denunciados, prendendo-os na fábrica de bloquetes (usina de asfalto, na BR-277), tendo o 
proprietário que pagar uma multa diária para poder receber seu animal de volta.

Quanto ao grave problema do desemprego na cidade, o entrevistado menciona o 
problema dos sindicalistas que contribuem para a formação do sub-emprego e que o 
OGMO - Órgão Gestor de Mão de Obra, embora sendo uma privatização mascarada, está 
mudando a situação.

Com o OGMO, aí, a coisa está mudando; mas, tem muito sindicalista que ele vai 
trabalhar uma vez por semana,... duas vezes por semana... Ganha o que dá e depois, o 
resto da semana, fica em casa.

(...)
Um... dois dias e o resto dos dias... Não são todos, é claro!... Tem muita gente que leva 

o tróço a sério; mas, a maioria faz isso... E o que acontece? Aí, criam... Eles mesmos 
criam sub-empregos. Aí, pegam um outro coitadinho que não tem no que se escorar, vai lá, 
trabalha pro camarada...

(...)
E uma certa injustiça social, né?
( . . . )

... mas, se já se criou essa questão cultural, tá?... esse vício, assim, que não tem como 
você mudar isso. Embora, agora, com o OGMO, com certeza, vai dar uma modificada 
nesse panorama.

(...)
Foi criado isso, aí, que nada mais é que a privatização. São os empresários mesmos. 

São os empresários da orla marítima e agência marítima..., exportadoras... Então, eles 
criaram esse órgão gestor de mão-de-obra prá, justamente, desativar os sindicatos. Certo? 
Então, o quê que vai acontecer? Não vai poder existir mais essa possibilidade do camarada 
responder a chamada e outro ir trabalhar. Ele vai, lá, no porto... Ele vai ter que trabalhar. 
Ele vai ter que prestar conta do seu serviço, né?

(...)
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É o início da privatização geral do porto.

As eleições para mudança de Diretoria se dão a cada dois anos. Esta Associação 
esteve desativada durante cinco anos, tendo sido reativada por volta de 1993-94. Em 
fevereiro de 1996, o Presidente da entidade era Ricardo P. Martins e o Tesoureiro era 
Márcio Aurélio Vieira. As reuniões de Diretoria ocorrem a cada quarenta e cinco dias, com 
a presença de seis a oito pessoas. As assembléias gerais são feitas duas vezes por ano e 
dependendo do assunto é também o número de participantes, variando de trinta... cinqüenta 
a cem... cento e cinqüenta pessoas. As decisões são tomadas a nível de Diretoria, tanto que 
foi o Tesoureiro da entidade quem respondeu à referida entrevista. Conversam e decidem 
pelo que atende aos interesses da maioria. Têm por princípio descentralizar as 
responsabilidades de forma que todos sejam co-responsáveis, podendo até tomar certas 
decisões. Nas assembléias gerais, os assuntos que são apresentados já devem ter passado 
por uma pré discussão com a Diretoria, que seleciona, geralmente, duas possibilidades para 
serem apresentadas, mas não descarta a possibilidade de haver uma terceira, surgida no 
processo de discussão geral e que não poderá deixar de ser considerada.

A maior influência sobre a entidade é exercida pela Prefeitura Municipal.

- Veja! Nós estamos, totalmente, ligados à Prefeitura. Quer dizer... Tem que existir essa 
parceria. Não tem como a gente fugir disso e dizer: ‘Ah! Não. Nós vamos trabalhar em 
conjunto com A, com B, ou com C.’, porque o nosso único caminho para resolver nossos 
problemas é a Prefeitura. Tá? Então, não adianta a gente virar as costas para a Prefeitura 
ou, até mesmo, procurar outros meios, porque não... não existem. E, tem... Tem que ser a 
Prefeitura mesmo e um abraço.

O entrevistado faz referência também ao orçamento participativo como sendo uma 
feliz iniciativa da gestão do Tortato, a qual deverá ter continuidade, virar costume, receber 
o devido valor, evoluindo para melhor. No passado, existiu a influência da SETAS - 
Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, mas a partir do momento que seu 
escritório regional deixou de existir em Paranaguá, os contatos também desapareceram.

Os Bairros Serraria do Rocha, Jardim Santa Rosa e Vila Rute não têm representação 
na Câmara Municipal.

Essa é uma característica muito peculiar, aqui, em Paranaguá, porque as representações 
que existem na Câmara, dificilmente são setorizadas. Porque o camarada, quando ele sai 
candidato, ele pega dez votos aqui, dez votos ali, dez votos acolá... Então, se você levar... 
diss... Se você disser que dez votos dá representatividade prá alguém, dá 
comprometimento prá alguém, é lógico que a gente vai estar sendo meio irracional, né? Até 
o camarada pode se rogar o representante; mas, não tem vínculo nenhum. Então, não 
existe, assim ... quer dizer,... até tem um ou dois bairros... Por exemplo, no Parque São 
João, o Vereador Lourival Merino; éé... na Vila Primavera, o Vereador Dito. Né? São acho 
que os dois... O “Tucano” (Adilson Zela), na Vila Guarani... Mas, os dem...

(...)

Então, não existe esta representatividade, né? Mas, é uma carência, porque deveria 
existir.

(...)
Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E tanto que, a gente vai fazer força, agora, o 

máximo possível, lá, prá ver se a gente coloca um representante nosso.

Quanto ao meio ambiente, o entrevistado disse que, com exceção da depredação dos 
manguezais e da poluição do ar em alguns locais, não está tão ruim, como em São Paulo 
onde se respira fiiligem que arde o aparelho respiratório; mas, Paranaguá poderia estar 
melhor.

O pessoal ocupa os manguezais por falta de local para construírem os seus lares.
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( . )
Também, outro ponto é pela proximidade, né? Geralmente, os manguezais..., ele 

propiciam uma proximidade maior com ponto de ônibus, com farmácia, padaria... O 
deslocamento, justamente, para o centro da cidade.

(...)
Então, muitas vezes é pela proximidade também.
(...)
Olhe! Hoje,... Hoje, não existe, tá?, esse incentivo da administração municipal para que 

se ocupem os manguezais; mas, no passado, existiu. Existiu e, inclusive, a própria 
Prefeitura levava aterro para o mangue, em gestões anteriores. Certo? Nas duas anteriores, 
do Vicente Elias e do Waldir Salmon. ‘Ah! Porque o mangue não vai acabar... O mangue 
não vai acabar...’ E daqui a pouco, nós estamos sem mangue. Quanto à Câmara 
Municipal, hoje ainda existem alguns vereadores que, politiqueiramente, se utilizam 
dessa... dessa possibilidade prá angariar votos. Não vou citar nomes.

( .)
Se você denuncia um fato desse, você vai estar bem consigo, porque sabe que está 

preservando o meio ambiente, tá? Vai estar bem até com os netos destas pessoas que, hoje, 
querem esse local prá morar. Só que você vai pegar uma guerra com, mais ou menos, umas 
trezentas... quinhentas... seiscentas pessoas... Sabe Deus quantas!... Que, hoje, precisam 
desse local prá morar... mesmo sendo a condição de moradia péssima.

(...)

Eles querem saber o momento. Eles são imediatistas.
(...)
Mas,... prá quem não tem nada, é complicado de você chegar. Principalmente,... Mas, 

principalmente, quando você não tem condições de chegar lá e dar uma outra opção.
(...)
Numa outra opção... Só que, você tira aquele povo dali e põe nessa outra opção. 

Amanhã, com a migração, outro povo que vem, ocupa aquele lugar onde... Tem que 
fiscalizar os locais e criar novas opções.

O entrevistado ainda faz referência à Educação como sendo a base de tudo:

- Porque a Educação, ela faz com que o cidadão cobre qualidade de vida.
(...)
Seria interessante que fosse incluso no currículo das escolas, alguma coisa sobre 

educação ambiental, certo? Que da mesma forma que eles vão cobrar essas necessidades 
que eles já possuem, né?, por que não despertar a necessidade da saúde ambiental? Ela 
também é importante para a qualidade de vida.

Nas reuniões da Associação de Moradores não chegam a discutir o problema do 
mangue, até porque seu bairro está um pouco distante dos manguezais. Discutem mais as 
questões do dia-a-dia, o que está mais próximo, aos seus redores. Mas, em conjunto com a 
Secretaria do Meio Ambiente, em novembro de 1995, participaram do plantio de cinqüenta 
árvores na praça, que, infelizmente, não vingaram porque foram devoradas pelos cabritos e 
cavalos.

Por enquanto, ainda existe um ambiente satisfatório à sobrevivência da população. 
Mas, do jeito que a coisa está caminhando, eu acredito que, de repente, daqui uns dez a 
quinze anos, começa a complicar. Principalmente, se virem a Paranaguá mais empresas 
como a Cattaline,... como a Becker, tá? Se começarem oo... aterrament... continuarem com 
o aterramento dos manguezais... Então, possivelmente, nós teremos sérios problemas daqui 
a quinze anos, ou até menos. Quem sabe...?

Até certo ponto, as eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo alteram o 
funcionamento da entidade, por isso se, dentro da Diretoria da Associação de Moradores 
houver candidatos, eles serão afastados, licenciados do cargo para evitar conflitos; depois
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das eleições, podem voltar. A entidade deve abrir as portas para todos e apresentar suas 
reivindicações; não podendo perder essa oportunidade. Inclusive, vários Presidentes da 
Associação e o irmão do então Presidente já foram candidatos a vereador.

ANEXO 1.10- Associação de Moradores da Vila Guadalupe

Fundada em dez de abril de 1986, tendo sido seu primeiro Presidente o senhor 
Joaquim, vindo em seguida o senhor Azuil e depois Maria Malaquias Braga.

O motivo principal pelo qual foi fundada era lutar por melhorias no bairro, que tinha 
e tem muitos problemas, principalmente de poluição do ar pelos armazéns (Socepar, 
Marcon, etc.) e salinas.

Na fundação participaram cerca de vinte e cinco moradores. O Núcleo Residencial 
Guadalupe, construído por volta de 1974, possui cinqüenta e seis casas que, se somadas às 
da adjacência, dá um total de cem famílias, abrangendo a área até o Hotel Paranaguá, a Rua 
Nilo Cairo. Os moradores, em sua maioria são de Paranaguá, mas tem também pessoas 
provenientes de São Paulo, do Norte do Paraná e Nordeste brasileiro, sendo poucos os 
pescadores que moram ali.

A Diretoria é composta de doze membros, sendo: Presidente Executivo, Vice- 
Presidente, Primeiro e Segundo Secretário, Primeiro e Segundo Tesoureiro, Conselho Fiscal 
com três efetivos e três suplentes.

As principais lutas encaminhadas pela Associação são as seguintes: Quando foi 
criada a Associação de Moradores, não havia os armazéns, só tinha a salina que ainda não 
havia se expandido. Entre meados da década de oitenta e início dos anos noventa, 
começaram a instalar-se próximo ao Porto armazéns e indústrias, existindo também 
problemas de poluição, principalmente do ar. O objetivo da Associação, na época, era 
impedir que o armazém da Socepar se expandisse, pois foi a partir daí que, segundo a 
entrevistada, ficou insuportável a poluição que vinha do silão. Hoje, a zona que era 
residencial tornou-se industrial. Ao mesmo tempo que se expandem as indústrias e 
armazéns, também cresce a luta contra a Prefeitura (responsável pela instalação das 
indústrias naquele local), a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o IAP - Instituto 
Ambiental do Paraná (responsável pela fiscalização do meio ambiente), etc., por causa dos 
problemas de poluição do ar e sonora provenientes da Socepar, da Becker, da Cattalini, da 
Petrobrás, Sucam e Salinas. A Salina e a Socepar foram autuadas pela Surhema (hoje, IAP) 
e o problema foi amenizado um pouco. A poluição sonora gerada pelas máquinas de 
armazenar soja incomoda muito, principalmente os aposentados e idosos que são os que 
mais sofrem uma vez que a Socepar trabalha direto, vinte e quatro horas por dia, na época 
da safra e eles ficam em casa o dia todo e a noite toda escutando aquele barulhinho. A 
poluição do ar provém das salinas, do transporte, fermentação e produção de gases gerados 
pela decomposição da soja e do farelo de soja; do funcionamento das indústrias, etc. A 
Marcon trabalha com farelo de arroz e milho; a Sucam com inseticida, e, assim por diante, 
empregando mais de duzentos funcionários entre elas. As salinas empregam cerca de 
duzentas e cinqüenta pessoas.

No final da década de 90, as lutas são as mesmas. Foi feita nova análise do ar, pelo 
que melhorou um pouco. Em 1995/96, existia o projeto de passar uma linha férrea ao lado 
do Núcleo Residencial, mas a Associação foi à luta, fez abaixo-assinado, contatou com 
vereadores, esteve na Câmara, falou com o Secretário Municipal de Obras, na Prefeitura, 
etc. e conseguiu parar o projeto.

A comunidade quer indenização das propriedades por valor de mercado para poder 
comprar outra propriedade de mesmo tamanho e mudar dali. Vender a casa é praticamente 
impossível, pois ninguém vai querer morar lá e o imóvel está bastante desvalorizado. 
Enquanto são obrigados a morar na Vila Guadalupe, pedem: arrumação e limpeza das ruas, 
tapar os buracos existentes, exterminar os ratos grandes e pequenos, desentupir bueiros e
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escoamento da água de enchentes, construir uma área de lazer principalmente para as 
crianças.

Os problemas de saúde mais reclamados pela população são: pressão, bronquite,
diabete.

As reuniões da Diretoria são mensais; as assembléias gerais ocorrem a cada três ou 
seis meses ou, extraordinariamente, dependendo do assunto e da necessidade. Em média, 
comparecem nas reuniões de trinta a quarenta pessoas.

As decisões são tomadas pela Diretoria e pelos moradores.
As eleições para mudança de Diretoria ocorrem a cada dois anos e são 

acompanhadas pela União Municipal das Associações de Moradores. As pessoas da Vila 
são convocadas, montam a chapa e votam, assinando o Livro de Presença. As duas últimas 
eleições foram por aclamação (chapa única).

Têm sede própria, construída por eles mesmos, no final da Rua Francisco Machado, 
número 19, cujo terreno foi doado pela Prefeitura. Usam a sede também como área de 
lazer. Ali, fazem festas no Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança, no Natal, na Páscoa, 
no dia do aniversário de alguém, etc. No Natal de 1995, foi feita a festa para as crianças e 
doados brinquedos para duzentas e cinqüenta crianças. Aos sábados, o pessoal usa a sede 
para se divertir: brincar, dançar, etc.

A principal discussão dentro da Associação é o problema ambiental, conseguir 
melhorias em relação à diminuição da poluição do ar e sonora, limpeza e manutenção das 
ruas do bairro, diminuição dos ratos que são muitos, escoamento da água de chuva. No 
entanto, a entrevistada considera como maior problema de meio ambiente do município de 
Paranaguá, incluindo as praias: a poluição sonora, produzida por caminhão de som e, às 
vezes, trio elétrico.

A maior influência sofrida pela entidade é da Prefeitura, responsável pela realização 
das obras reivindicadas e é quem mais dá apoio à Associação. Receberam também o apoio 
de alguns vereadores, entre eles o Vereador Josias de Oliveira Ramos, do PSC - Partido 
Social Cristão.

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo afetam o funcionamento da 
entidade porque, nessa época, os políticos procuram bastante as Associações de Moradores.

ANEXO 1.11-  Associação de Moradores da Vila Paranaguá

A fundação da Associação de Moradores da Vila Paranaguá data de vinte e quatro 
de abril de 1986; mas, teve um funcionamento relativamente instável.

Na assembléia de reestruturação da Associação de Moradores, no biênio 90/92, 
participaram trezentas e trinta e oito pessoas. O trabalho teve continuidade e na eleição de 
1992/94, participaram quinhentos e quarenta e nove associados, sendo que a chapa que se 
elegeu fez mais de trezentos votos. Pouco depois, ou seja, no final do ano de 1992, o 
Presidente eleito, senhor Cláudio Aurélio Choenau, que havia saído candidato também às 
eleições do Legislativo Municipal, perdeu a eleição de vereador e não voltou mais, 
abandonando a entidade, e, aí, a Primeira Tesoureira solicitou nova eleição, a qual não saiu. 
De 1992 em diante, a Primeira Tesoureira, Sandra Mara de Sá (que nunca foi Presidenta, 
mas como liderança, moradora na Vila), junto com sua mãe, Helena Elza de Souza, foram 
empurrando a entidade para que não sucumbisse. Pelo Estatuto, as eleições para mudança 
de Diretoria devem ocorrer a cada dois anos.

Em fevereiro de 1996, a Associação de Moradores da Vila Paranaguá encontrava-se 
parada, esvaziada, o Presidente havia desistido e a Primeira Tesoureira junto com a líder da 
Pastoral (sua mãe Helena) estavam tentando reerguê-la. Enquanto funcionava, a Diretoria 
compunha-se de vinte membros: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e Segundo 
Tesoureiros, Primeiro e Segundo Secretários, Conselho Fiscal com dois efetivos e dois 
suplentes, Conselho Deliberativo com dois efetivos e dois suplentes, Departamento de
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Esportes com um Diretor e Assessores, Departamento de Saúde que trabalhava com uma 
pessoa na Pastoral. Novamente, a Primeira Tesoureira solicitou ao antigo Presidente que 
devolvesse os documentos da entidade e fosse composta uma nova Diretoria, também foi 
solicitada a intervenção da União Municipal das Associações de Moradores de Paranaguá, 
mas nada foi encaminhado; a Primeira Tesoureira, então, fez um anúncio na rádio local 
chamando os moradores para uma assembléia geral para formar uma equipe e compor uma 
nova Diretoria, compareceram cerca de doze pessoas.

“Trabalhe, que o povo ajuda. (...) Se eu estou parada hoje, se a Associação está 
parada, eu acho que é porque eu não tenho estímulo nenhum.”

A Associação de Moradores da Vila Paranaguá tem Estatuto e registro em Cartório.
Dentre as principais atividades da Associação de Moradores da Vila Paranaguá 

estão: promoção de festa junina, com dança de quadrilha, barraquinhas, som e palco para 
apresentações, durante dois anos consecutivos (1993 e 1994); festa do Dia da Criança, 
perto do Natal foram distribuídos mais de oitocentos lanches, brinquedos, bonecas e 
carrinhos, foi feito um “show” com brincadeiras, bingo, etc. Tudo isso era feito na casa da 
Primeira Tesoureira, que montava uma equipe de trabalho, com oito a dez pessoas, e tocava 
as coisas. Antes de 1992, a Associação de Moradores já havia estado um tempo parada. O 
Centro Comunitário, construído provavelmente em 1990, estava abandonado e sendo 
entregue para a Escola Leôncio Correia. Ai, em 1992, a Primeira Tesoureira formou uma 
equipe e, após haver tirado os Diretores de então através de eleição de nova Diretoria, 
recuperou o Centro Comunitário. Era nele que faziam as reuniões da entidade ou também, 
em tomo de 90,0% delas, na casa da líder da Pastoral e da Primeira Tesoureira (mãe e 
filha). Existia o Posto de Saúde e o Centro Comunitário, graças àquela gestão que havia 
entrado e recuperado tudo. Mas, depois, o Presidente da gestão 92/94 voltou a abandonar 
tudo. O espaço do Centro Comunitário poderia ser usado para a realização de muitas outras 
coisas boas para a comunidade. Está precisando, com urgência, de uma cerca e de um 
guardião, pois encontra-se abandonado e freqüentado por maconheiros.

A maior e a principal luta desenvolvida pela entidade até fevereiro de 1996 foi a 
reconstrução do Posto de Saúde, no Centro Comunitário, que continua servindo à 
comunidade. Tem atendimento médico e atenção à criança. O Projeto Papel foi 
desenvolvido durante dois anos. A comunidade levava o papel e papelão recicláveis à casa 
da Primeira Tesoureira, que os vendia ao senhor Polaco (Jardim Samambaia) e, com o 
dinheiro arrecadado, comprava brinquedos e lanches para as festas das crianças. Reivindica 
a implantação da reciclagem de papel na Vila, porque esta é muito suja, e a colocação de 
caçambas no Centro Comunitário para a separação do lixo: matéria orgânica, papel e 
papelão, lata e vidro.

Na rua debaixo, ali, se você olhar..., é uma nojeira. O lixo todo é jogado lá, sem 
reciclagem nenhuma. Então, isso a gente queria implantar aqui; mas, foi uma luta 
praticamente em vão. Se bem que, se tivesse estímulo e incentivo, teria funcionado na 
época, porque nós tínhamos participantes, como você viu aí.

Na Festa da Vida, realizada em 1995 e que visou a plantação de vinte mil mudas na 
cidade, a Associação de Moradores da Vila Paranaguá participou e ganhou o troféu do 
concurso “Prova de Fogo” (maior quantidade de lixo coletado pela comunidade), o qual, 
até fevereiro de 1996, ainda não havia recebido. Houve apresentação de mímicas, exposição 
de plantas medicinais, etc. Foi feito o concurso entre as quadras da Vila: aquela que melhor 
cuidasse de sua árvore, ganharia um prêmio.

“Falta incentivar mais o povo, chegar mais nele.”
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As árvores plantadas eram, em sua maioria, frutíferas: acerola, araçá, palmeira, caju, 
jabuticaba, carambola, dentre outras.

Os grandes problemas da Vila Paranaguá são: a miséria do povo, o atendimento à 
saúde, e a falta de saneamento básico (rede de esgoto e lixo). Há uma caçamba no final da 
rua, mas a coleta é feita somente uma vez por semana. É pouco.

Prá ver ali embaixo... Não cabe, jogam tudo fora. A Prefeitura fez um projeto bonito, o 
Limpeza nos bairros**

em 1995, mas que na Vila Paranaguá quase não foi feito nada. Depois, teve o problema da 
Dengue, foram feitas reuniões no Posto de Saúde, teve boa participação. No entanto, o 
povo precisa ser melhor informado para poder tratar-se, é preciso educá-los.

A entrevistada comenta, também, sobre a diferença como são tratadas as entidades.

Mas, eu acho que existe uma panelinha... que duas ou três Associações conseguem um 
monte e o restante fica lá embaixo.

São privilegiadas pela Umamp as Associações de Moradores, da Ponta do Caju, da 
Vila Bela (Valadares), da Costeira, do Bockmann, dentre outras. A da Vila Paranaguá 
recebeu apoio, uma única vez, do empresário da Viação Menegusso de transporte coletivo, 
que bancou a Páscoa das crianças e cobriu todas as despesas da Pastoral. Falta apoio ao 
trabalho das Associações de Moradores, não só da Prefeitura, mas principalmente da União 
Municipal das Associações de Moradores (Umamp). Por outro lado, a Primeira Tesoureira 
não pode reivindicar nada porque não tem os documentos da entidade e como sua gestão já 
está vencida, na verdade, não é nada, não possui cargo algum.

Nós temos uma turma, aí, do nosso bairro que, de repente, pode fazer um monte pelo 
nosso bairro.

Quanto ao funcionamento da entidade, as reuniões de Diretoria eram feitas uma vez 
por semana, com a presença de cerca de dez pessoas que atuavam. Quando era para 
organizar festa, comparecia um número maior de pessoas. As decisões eram tomadas por 
quem estava presente nas reuniões. Assembléias gerais eram feitas uma ou duas por ano; 
houve um ano em que, no espaço de três meses, foram realizadas duas assembléias, sendo 
que a última ocorreu no dia 24 de maio de 1994, contando com a presença de dezoito 
pessoas.

A maior influência no funcionamento da Associação de Moradores da Vila 
Paranaguá pode ser exercida por qualquer órgão ou pessoa, desde que venha com força 
total. Quanto à Pastoral, ela é que recebe o apoio da Vila Paranaguá, pois a Primeira 
Tesoureira e sua mãe (Diretora do Departamento de Saúde da Associação e líder da 
Pastoral), oferecem a própria casa para a pesagem mensal de sessenta crianças; fazem sopa, 
suco, lanches para oferecer às mães e às crianças no dia da pesagem. O trabalho também 
envolve: vacinação, fabricação de soro caseiro, demonstração de plantas medicinais, 
educação essencial. Houve uma época em que um pediatra acompanhava a pesagem das 
crianças, mas depois foi cortado. Deveria voltar. Seria necessário ter, também, um local 
mais adequado para o funcionamento da Pastoral e que poderia ser no Centro Comunitário.

A Associação de Moradores discutiu já, várias vezes, os problemas de meio 
ambiente; inclusive, quando discutiu sobre saneamento, esteve presente na reunião o 
Prefeito Tortato. As entrevistadas consideram como maiores problemas em Paranaguá: a 
água, o saneamento (esgoto e lixo) e a saúde.

** É bem provável que a entrevistada se referiria ao projeto “SOS Cidade Limpa”, que funcionou 
com a contratação de mão-de-obra para limpeza dos bairros através das Associações de Moradores de 
Bairros.
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A Saúde vem depois, devido ao saneamento. Que não adianta você colocar a Saúde lá 
em cima e você não educar o povo. Se não tiver um mínimo de cultura... Quer dizer... Você 
quer dar um banho numa criança e não tem água... (...) Como que eu vou trabalhar em 
cima da limpeza, se eu não tenho água? A água é prioridade. (...) Na ordem seria: 
Saneamento, Educação e Saúde.

Quanto ao meio ambiente, estão fazendo muita coisa; mas, ainda falta muito. Estão 
aterrando o lixão, no Valadares está funcionando a reciclagem do lixo (coleta seletiva). 
Todos projetos bonitos. A Vila Paranaguá foi a primeira a reivindicar a coleta seletiva do 
lixo e, até fevereiro de 1996, nada havia sido implantado. O povo precisa colaborar mais 
com a preservação do verde. Não destruir com facilidade o que é plantado com carinho.

A Vila Paranaguá não tem representação na Câmara Municipal, mas seria importante 
que tivesse. A Primeira Tesoureira procura não se envolver em política; também a 
Associação de Moradores não se envolve. As eleições oficiais para os Poderes Executivo e 
Legislativo alteram o funcionamento da entidade, e, de uma forma ou de outra, acaba 
mexendo, uma vez que há muita procura e oferta dos candidatos.

Eu acho que o povo se vende muito fácil e, aí, esquece da estrutura do bairro, que é a 
prioridade. (. . .) Eu acho que a gente não deve se vender por alguma coisa. Você deve ir, de 
repente, ir à luta. Ganhar, se for possível. Agora, tem que pensar no bairro, no progresso 
que ele pode ter, porque se o bairro não progredir, Paranaguá não vai progredir nunca.

ANEXO 1.12- Associação de Moradores da Vila São Vicente

A entidade foi fundada em 1986.
O motivo que levou à criação da Associação foi o de conseguir melhorias para o 

bairro, que era e é super carente e também porque, na época, começaram a surgir muitas 
Associações de Moradores em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, o que motivou os 
moradores a criarem-na também na Vila São Vicente. Receberam o apoio da SETAS - 
Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social.

Na época da fundação, a Associação tinha em torno de duzentos a trezentos 
associados. Em 1996, sua área de atuação abrangia cerca de duas mil e trezentas e trinta e 
seis pessoas e presidia a entidade o senhor Amarildo Antônio do Amaral.

A Vila São Vicente tem cinqüenta por cento das casas em área de invasão e 
cinqüenta por cento em área de loteamento oficial da Vila. No caso da invasão, a origem da 
população é mesclada, mas há mais pessoas de Paranaguá mesmo, vindas de outros bairros. 
Acontece muito o fato de que quem tem uma casa em outro local, vende, fica com o 
dinheiro e pega um terreno lá na beira do mangue de graça. Há vereadores que são contra a 
invasão, mas há outros, como o Vereador Dito (PSC - Partido Social Cristão) que são 
“cabeça” da invasão, principalmente nas áreas de manguezais. Ganha muito voto com isso.

A Diretoria é composta de nove membros: Presidente, Vice-Presidente, Secretário, 
Tesoureiro, Conselho Fiscal com um Presidente, um Vice-Presidente e mais três membros. 
No entanto, o Estatuto não impede a montagem de chapas com outras composições de 
Diretoria, como por exemplo com Conselho Deliberativo ou mesmo, na última eleição, a 
chapa foi montada com vinte e seis membros na Diretoria; porém, o básico, pelo Estatuto, 
são nove cargos.

As principais lutas desenvolvidas pela Associação foram: luz, água, ônibus. Falta 
água no verão e por dois ou três dias. Na época do Prefeito Valdir Salmão, conseguiram, 
através do Projeto Cura, asfalto nas ruas e manilhamento do esgoto. Com o Prefeito 
Tortato, foram conseguidas: a conclusão da ciclovia e a praça com área de lazer (cancha de 
esportes, brinquedos, bancos, etc.); foram colocados os nomes nas ruas e colocadas suas 
respectivas placas; foi feita, pela Prefeitura, uma limpeza global no bairro, uma varredura
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geral; foram renovados duzentos metros de manilhamento do esgoto que havia mas estava 
entupido, o que provocava o retorno do mesmo às casas quando a maré enchia; e mais 
oitenta metros de manilhamento de esgoto em outro local onde nunca existiu. Esgoto e 
águas pluviais correm juntos na mesma manilha.

Outras reivindicações feitas pela Associação de Moradores: troca de voltagem no 
transformador; problemas com o telefone na Vila São Vicente II (parte de baixo); instalação 
de caixa postal, e a luta maior que é por uma sede para a Associação. Já haviam conseguido 
o terreno com o Prefeito Tortato e iriam iniciar a construção em seguida. Outra 
reivindicação ainda é a questão da linha do ônibus de transporte coletivo: pedem que o 
mesmo passe pela Vila São Vicente II, na parte de baixo; ou seja, criar uma linha circular 
dentro do bairro, para atender toda a região.

As eleições para mudança de Diretoria se dão a cada três anos. As reuniões de 
Diretoria ocorrem quando há a necessidade e podem variar de quinze em quinze dias até de 
três em três meses, em média, são feitas de seis a sete reuniões por ano. As assembléias 
gerais acontecem a cada três meses. Nas de Diretoria participam sempre quase todos os 
membros, isto é, de sete a oito pessoas, e nas assembléias gerais, cerca de quarenta a 
cinqüenta. As decisões são tomadas em conjunto pela opinião da maioria da Diretoria.

A maior influência sobre a entidade é exercida pela Administração Municipal, que 
trabalha em contato direto.

Na opinião do entrevistado, o meio ambiente em Paranaguá está péssimo. A cidade 
virou uma florestinha; onde quer que você ande, você vê mato, capim, sujeira. A água é 
uma calamidade: falta até três dias em seguida. Atribui à falta de emprego na cidade a 
questão de meio ambiente, porque se tivesse indústria, trabalho, condições do indivíduo 
comprar um terreno em outro local, legalizá-lo, construir uma casa boa, não estaria encima 
do mangue. A Associação não discute os problemas de meio ambiente; não atingiu isso 
ainda; cuida mais das necessidades do povo de assistência social: cesta básica, pagamento 
de talão de luz, etc.

As eleições oficiais para escolha de representantes dos Poderes Executivo e 
Legislativo não alteram o funcionamento da Associação de Moradores da Vila São Vicente, 
porque é deixado livre, fica a critério de cada um. No entanto, elas interferem bastante no 
funcionamento da entidade, pois se o Presidente apoiar determinado candidato e esse 
candidato ganhar, é óbvio que vai colher bons frutos de seu trabalho; mas, se perder, a 
Associação vai padecer e os moradores do bairro também. Por isso, a Associação não deve 
se meter em campanha política, nem o Presidente. O entrevistado foi candidato a vereador 
por duas vezes: 1988 e 1992, pelo PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro.

Na opinião do entrevistado, em 1996, a Vila São Vicente se sentia representada na 
Câmara Municipal pelo Vereador Mário Manoel das Dores Roque (PSDB - Partido da 
Social Democracia Brasileira), o mais votado na região.

ANEXO 1.13- Associação de Moradores do Bairro da Costeira

A Associação de Moradores do Bairro da Costeira foi fundada em 1986 e, até o 
início de 1990, teve três Presidentes provisórios.

O motivo que levou à fundação da entidade foi o de encaminhar as reivindicações do 
bairro; muito embora os três primeiros Presidentes não tenham ficado muito tempo na 
Diretoria, nem tenham seguido diretrizes em benefício da comunidade, isso fez com que não
fossem levados a sério pela população. A partir da eleição de 07/01/1990, o respaldo
comunitário passou a ser maior. Então, foi eleito Presidente da Associação o senhor Zito 
Manoel Mendes.

Na fundação da entidade participaram doze pessoas. A mudança de Diretoria se dá 
de dois em dois anos. Para a eleição de 1990, foram cadastrados setecentos e vinte e oito 
sócios e compareceram à votação quatrocentos e um. A chapa eleita obteve duzentos e
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treze votos. Em 1992, somente uma chapa concorreu às eleições e compareceram à 
assembléia para mudança de Diretoria, cento e dez pessoas. Em 03/07/1994, concorreram 
duas chapas e votaram duzentas e setenta e quatro pessoas, sendo cento e setenta e um 
votos para a chapa 1, noventa e cinco para a chapa 2 e oito votos nulos. Como o Presidente 
eleito, senhor Ivo Miranda de Carvalho, estava deixando muito a desejar em sua função, a 
03/03/95, foi realizada uma assembléia geral, na qual as cerca de sessenta pessoas presentes 
pediram a renúncia do então Presidente da Associação de Moradores e indicaram para o 
cargo o Primeiro Secretário, Zito Manoel Mendes (ex-Presidente da entidade por duas 
gestões consecutivas). Pelo Estatuto, as eleições ocorrem de dois em dois anos, podendo 
haver somente uma reeleição consecutiva de Diretores para um mesmo cargo. Nesse caso, 
foi aberta uma exceção, por unanimidade. Em 1996, o bairro tinha uma população de três 
mil pessoas, sendo mil e cem os cadastrados (cerca de 36,67 %).

A Diretoria da Associação de Moradores é composta por trinta e seis membros, ou 
seja, a Diretoria Executiva: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Secretários, 
Primeiro e Segundo Tesoureiros; Conselho Fiscal com dois efetivos e dois suplentes; 
Conselho Deliberativo com dois efetivos e dois suplentes; Departamento Esportivo com 
oito pessoas, e o Conselho da Mulher com quatorze pessoas. A entidade tem Estatuto e 
registro em Cartório.

As decisões dentro da Associação passam por duas etapas, a) cada Diretor anda 
pelas ruas do bairro e vai anotando as carências que observa; b) as questões levantadas pela 
Diretoria são apresentadas, em forma de listagem de problemas, em assembléia geral para a 
comunidade e são solicitadas contribuições a esta. Discutido, votado e aprovado, o pedido é 
encaminhado pelo Presidente e/ou Secretário aos órgãos competentes ou é dado o devido 
encaminhamento à questão.

As principais lutas desenvolvidas pela Associação de Moradores do Bairro da 
Costeira foram em relação a: saneamento básico (manilhamento do esgoto, abertura do 
túnel do esgoto); destruição e aterro dos manguezais, problema de lixo e colocação de uma 
lixeira de tamanho grande no final da rua, protesto ao total abandono do bairro por parte da 
Prefeitura, da política pública municipal; falta de rede de abastecimento de água no bairro 
(só em algumas casas que tinha água, à noite); construção de uma adutora ou de uma caixa 
d’água no bairro; iluminação pública (várias ruas viviam com as lâmpadas quebradas ou 
queimadas); anti-pó na Vila Gabriel de Lara; lajotas e meio-fio em algumas ruas; 
manilhamento do riozinho; colocação de manilhas na Ilha Perdida; cobertura nos pontos de 
ônibus; limpeza dos terrenos baldios; abertura do final da rua Teodorico dos Santos, 
colocação de lombadas na rua Ermelino de Leão, perto do açougue do Garcia; iluminação 
da ponte de madeira do Rio do Chumbo; leite de soja para as famílias mais carentes do 
bairro; reparos e troca de telas na cancha de esportes da pracinha da Costeira, dentre 
outras. Até fevereiro de 1996, haviam sido realizados seis campeonatos de futebol pela 
Associação de Moradores do Bairro da Costeira.

A Associação de Moradores da Costeira pertence a um dos bairros que mais tem 
reivindicado e que mais tem conquistado vitórias; no entanto, os moradores sempre querem 
mais e mais. Há coisas, como por exemplo, monte de lixo na frente de casa e outros, que 
são pedidos à Associação, quando, na verdade, eles próprios é que deveriam faze-lo.

Cada um tem que tomar parte no seu local de residência, no seu terreno.
Prova disso é que, dos mil e cem cadastrados, participam de uma assembléia geral em torno 
de sessenta pessoas (6 %),

No Estatuto consta que, a cada três meses, deve ser realizada uma assembléia geral 
e que as reuniões de Diretoria também devem realizar-se de três em três meses. No entanto, 
na prática, as reuniões ocorrem quando há a necessidade e, quando não há, pode passar dos 
três meses sem a realização de nova reunião.

Em 1995, depois da assembléia de março em que houve a mudança de Presidente, 
foram feitas mais duas reuniões gerais com a comunidade: uma, em 27/04/95, para discutir 
o problema da falta de água e saneamento, a qual contou com a presença do então
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Presidente da Câmara de Vereadores, que apoiou as reivindicações mas não compareceu na 
segunda reunião, e a outra, em 08/09/1995, para novamente discutir o problema da falta de 
água (tubulação de ferro velha, entupida e/ou com vazamentos) e resolver a questão da sede 
social para a entidade, pois as reuniões vinham sendo feitas na Igreja do Exército da 
Salvação. Como os dois assuntos envolviam a Cagepar - Companhia de Agua e Esgoto de 
Paranaguá, foi convidado e compareceu na reunião o seu então Presidente. Havia uma área 
da Cagepar no bairro, onde, inclusive, existia um campinho de futebol (com uma casinha 
velha no fundo), usado como área de lazer pelos moradores. A reivindicação da Associação 
de Moradores do Bairro da Costeira era de que fosse feita uma reforma na casa, mantivesse 
o campinho de futebol e transformasse toda a área em sede da entidade. O Presidente da 
Cagepar assumiu o compromisso de fazer todo o possível para conseguir atendê-la. Passado 
algum tempo, Diretores da Associação estiveram na Cagepar para obter retomo das 
reivindicações e reafirmar seus pedidos. Em janeiro de 1996, foram colocadas novas 
tubulações. Um mês depois, o fornecimento de água havia melhorado em sessenta por cento 
e o projeto da reforma da casinha estava com previsão de início da obra para março 
próximo.

O Prefeito podia ter feito isso aí já há muito tempo. Mas, eles ficam repassando prá 
outro... prá outro... ou coisa parecida. E o outro vai enrolando... vai enrolando... 
Conclusão: foi feito e somente foi feito esse melhoramento da água, aí, por questão 
política. Agora, esse ano é ano político e o Presidente da Cagepar é candidato a vereador. 
Então, ele procurou fazer esse trabalho para conquistar votos. São reivindicações antigas 
da Associação. Desde 1990 que a gente vem brigando por isso aí.

Este depoimento é de 1996.
Como a Vila Gabriel de Lara está dentro do Bairro da Costeira, há um relativo 

conflito de lideranças entre as duas Associações de Moradores: a da Vila Gabriel de Lara e 
a do Bairro da Costeira, sendo que esta alega que aquela está com seis anos de existência, 
nunca divulgou edital de eleições para mudança de Diretoria, até fevereiro de 1996 nada 
havia feito e que a Associação da Costeira reivindica pelas duas, pelo bairro todo.

Os jornais de Paranaguá sempre publicaram várias reportagens sobre a Associação 
de Moradores do Bairro da Costeira: a renúncia do ex-Presidente, os pedidos, os projetos, 
as atividades esportivas, etc. realizadas pela entidade. Algumas das manchetes publicadas 
foram: Costeira e Vila Gabriel de Lara atendidos pela Prefeitura; Moradores da 
Costeira pedem diversas melhorias pro bairro, etc. Clube da Mulher (Conselho da 
Mulher) faz bingo, festa da Páscoa, festas juninas, festa de Natal, festa das Crianças. A 
imprensa apoia bastante e a entidade aproveita para divulgar tudo o que faz. No Natal de 
1995, foram distribuídos trezentos e sessenta brinquedos para as crianças, os quais foram 
comprados com recursos arrecadados através do campeonato de futebol, barraquinha de 
bebida no campo de futebol e bingo. Foram gastos oitocentos reais em brinquedos.

A Associação de Moradores do Bairro da Costeira, em 1995/96, contava também 
com o apoio de cinco mini-empresários do bairro, através da Sociedade Amiga do Bairro, 
os quais ajudam no “desenvolvimento comunitário” , ou seja, o investimento era feito nos 
setores de: esporte amador (futebol, voleibol, basquete), realização de eventos, assistência 
social (compra de óculos, cadeira de rodas, remédios, internamentos hospitalares, 
agasalhos, cobertores, material escolar e alimentos para famílias carentes). Produtos não 
perecíveis eram arrecadados nos campeonatos de futebol (5o. e 6o. Campeonatos de Futebol 
da Costeira) e doados, em forma de cesta básica, para a população carente do bairro. Foram 
distribuídas cestinhas de Páscoa; brindes às mães no Dia das Mães, homenageando a mais 
idosa e a mais nova.

Na opinião do entrevistado, o meio ambiente em Paranaguá deixa a desejar, precisa 
ser olhado um pouco mais. Dentro da Associação de Moradores discutem muito pouco 
sobre os problemas de meio ambiente. Já discutiram sobre a questão do esgoto, que
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atravessa a cidade e desemboca ali, no Rio do Chumbo, no Bairro da Costeira, e, dali, vai 
para o mar. Apesar da entidade já ter levado um trabalho de conscientização para que as 
pessoas evitem jogar lixo nos rios, as pessoas continuam jogando o lixo, a sujeira no 
riozinho, no esgoto a céu aberto.

O pessoal, a comunidade está carente do conhecimento de não jogar lixo no rio e 
continua jogando. É uma luta que a Associação tem tido com a comunidade, para evitar 
esse tipo de coisa, mas nem sempre tem êxito. (...) E preciso um trabalho de 
conscientização e educação sobre a limpeza dos rios, o corte dos manguezais... Há famílias 
que moram no mangue e nada é feito. Sem água, sem esgoto, sem nada. Há pessoas de 
fora que vêm e ficam em Paranaguá e ficam nos locais que não se deveria.

A maior influência que sofre a Associação de Moradores do Bairro da Costeira é a 
política, exercida pelas pessoas que têm maior espaço através dos partidos políticos. A 
entidade recebeu ajuda de Lourenço Fregonesi (ex-Vereador pelo PRN - Partido de 
Renovação Nacional e ex-Deputado Estadual pelo PTB - Partido Trabalhista Brasileiro) (?) 
, do Vereador Alceu Maron (ex-Presidente da Câmara de Vereadores de Paranaguá), dentre 
outros. Este vereador mora no Bairro da Costeira, mas não o representa na Câmara de 
Vereadores (na opinião do entrevistado), porque nada fez pelo bairro, apesar de ter sido 
Presidente da Câmara. O próprio Presidente da Associação de Moradores era filiado ao 
PPB - Partido Progressista Brasileiro, em 1996; mas, já havia saído candidato a vereador, a 
pedido da própria Diretoria da entidade, em 1992, pelo PDC - Partido Democrático Cristão.

Na opinião do entrevistado, as eleições oficiais para os Poderes Executivo e 
Legislativo não alteram em nada o funcionamento da Associação de Moradores. Os 
Diretores ficam livres para se manifestar, apoiando por conta própria o candidato que 
quiserem.

ANEXO 1.14- Associação de Moradores da Vila Paraíso

A Associação foi fundada em dezessete de outubro de 1986 e abrange a área que vai 
da extensão da rua 20 até o encontro da rua 29, estendendo-se da rua 32, continuando até a 
39, terminando na rua 20. Seu primeiro Presidente foi o senhor Luiz Francisco Santana, 
tendo como Vice-Presidente o senhor Dionízio Luiz Pinto.

O motivo principal que levou à criação da entidade foi o de

congregar os habitantes da Vila Paraíso em tomo de seus problemas fundamentais, 
buscando soluções desses problemas, promovendo seu desenvolvimento comunitário, bem 
como, da comunidade em que está inserida, proporcionando aos seus associados condições 
adequadas para a plena realização das condições de habitar, trabalhar, recrear e 
desenvolver. Uma das funções básicas, administrar os casos comuns da Vila Paraíso, 
zelando pela conservação e manutenção da infra-estrutura urbana.

Na fundação, participaram de dez a quinze pessoas; em fevereiro de 1996, sob a 
Presidência do senhor Ermelino Aparecido de Andrade e a Vice-Presidência do senhor 
Claudinei R. Nunes, esta participação girava em tomo de sete ou oito moradores. Nas 
primeiras assembléias gerais, compareceram de quarenta a cinqüenta pessoas; na eleição 
realizada em dezesseis de maio de 1993, votaram oitenta e três moradores. A Vila Paraíso 
toda compreende em tomo de cento e oitenta a duzentas famílias.

A área toda do Bairro Parque São João pertencia a um único proprietário, que 
nunca pagou imposto à Prefeitura. Então, um morador invadiu um lote; o proprietário não 
ligou. Vendeu o lote ao lado e fez a escritura. Com o falecimento do proprietário da área 
toda, a população foi invadindo... invadindo... Os últimos moradores foram comprando seus 
terrenos de antigos invasores, alguns já com escritura; outros, não. A Prefeitura cobra o
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IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano de todos, sem atualizar o nome do 
proprietário, ou seja, o IPTU é cobrado em nome de Manoel Jordão Cavalheiro e a 
reivindicação dos moradores é para que seja regularizada essa questão e sejam feitas as 
devidas escrituras dos imóveis. Foram buscar apoio com o Vereador do bairro, Lourival.

- Até, agora, com o Lourival aí... Segundo o Lourival... Eu tive conversando com ele... 
Nessa campanha política agora, ele vai pôr ali oo. .. prá cadastrar todo mundo do Parque 
São João... E ele vai pegar um... sei lá... um advogado..., qualquer um aí, né?, prá agilizar 
e ver o como que deve ser feito isso, né? Que tem que ter uma solução, rapaz. Senão... eu 
creio que tem solução. Eu estou pagando há cinco anos um negócio, aqui, que não é no 
meu nome, né?

A Diretoria é composta de vinte e quatro membros: Presidente, Vice-Presidente, 
Primeiro e Segundo Tesoureiros, Primeiro e Segundo Secretários, Conselho Fiscal com três 
efetivos e três suplentes, Conselho Deliberativo com três efetivos e três suplentes, 
Departamento de Relações Públicas com quatro pessoas e Departamento Esportivo com 
duas pessoas. A Associação de Moradores tem Estatuto e registro em Cartório. Não tem 
sede própria e as reuniões são feitas na casa do Presidente da entidade.

As principais lutas desenvolvidas foram: iluminação, rede de coleta do esgoto e 
limpeza pública. Em 1989, ainda lutavam por escola de Primeiro Grau e creche, pela 
distribuição do “ticket” do leite. Os fundos para o trabalho de assistência social da 
Associação eram conseguidos através da realização de festas e outras atividades. A 
ampliação da linha do ônibus foi conseguida. Na gestão 93/95, foi conseguida uma praça 
com área de lazer, campo de futebol, parquinho, duas canchas de voleibol.

Depois..., quando a gente pegou a entidade, que nós fizemos reuniões, que 
reivindicamos várias coisas, o Prefeito fez mil coisas aí para nós, entende? Então, aí que a 
coisa começou a andar. Saiu uma praça, aí, prá nós... Entende?

Em fevereiro de 1996, estavam lutando pela abertura de ruas, término do 
manilhamento da água e do esgoto; drenagem.

Se o Meio Ambiente souber que esse manilhamento sem tratamento está indo tudo prá 
maré, vai embargar... e com direito.

Atendendo à reivindicação da comunidade, o Posto de Saúde estava sendo ampliado 
e com o funcionamento do CAIC - Centro de Atendimento Integrado à Criança terão: 
pediatra, ginecologista, clínico geral, dentista... Já há uma cadeira nova e um dentista que 
atende: Vila Paraíso, Vila Divinéia, Jardim Samambaia, Conjunto Costa Sul, Conjunto 
Nilson Neves, Conjunto Cominesi, Parque São João, até Vila Garcia e Mutirão. O ideal 
seria que ele atendesse todos os dias. É pouco, mas consegue atender até dez pessoas em 
um dia.

São dez fichas por dia. Todo dia tem. São só dez. Mas,... se eu for lá amanhã, eu não 
consigo pegar ficha, porque tem que esperar um terminar, prá mim começar, prá depois a 
gente começar. (...) Já perdeu o dente. Então, seria dois aí... O ideal seria dois, mas o 
Prefeito não tem dinheiro, porque esse plano do Governo matou tudo, todo mundo. (...) 
Então, só tem um sistema ideal: eu acho que seria um de manhã e um à tarde, porque, daí, 
atendia dez de manhã e dez de tarde. Seria vinte.

O médico, o clínico geral também, só atende dez por dia. A população da área toda 
dá um total de mais de vinte mil pessoas. Mesmo com as melhorias trazidas com o CAIC, a 
Associação de Moradores não quer que saia o Postinho dali, mas que fiquem funcionando 
os dois. Inclusive, já foi pedir o apoio do Vereador Lourival, representante do bairro, e ele
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telefonou para a Secretária Municipal de Saúde colocando a questão. Parece que ficou 
acertado de ficarem funcionando os dois.

Uma outra reivindicação da Associação de Moradores é a de colocação de um Posto 
Policial, para dar segurança e confiança à comunidade, porque há muitos casos de roubo na 
rua, em casa e até na Igreja.

Há um certo indivíduo que é acostumado a parar as menininhas na rua e perguntava por 
duas... e... chegar e tirar o tróço prá fora e mostrar prás criança.

Assédio sexual de baixo nível, vandalismo.

Eles quebram o patrimônio público. (...) É, o telefone público nosso, aí, destruíram. 
Terrível, né?

Violência física, crime, não tem na Vila. E mais questão de falta de educação. Foi 
conseguida a ampliação de mais duas salas de aula, para o Prezinho e, em fevereiro de 
1996, estavam sendo construídas. A creche é a necessidade mais imediata da população. 
Segundo Grau também está no rol das reivindicações da entidade; além, de melhoria nas 
ruas, ensaibramento, anti-pó ou asfalto mesmo.

Entraram no projeto “SOS Cidade Limpa” (contratação de mão de obra da 
Prefeitura, através da Associação de Moradores) e conseguiram empregar por três meses 
quarenta, trinta, vinte pessoas. Em fevereiro de 1996, a entidade continuava participando do 
Projeto SOS Cidade Limpa, empregando quarenta pessoas, por três meses, para fazer a 
limpeza na rua, coleta de lixo e outros serviços. A cada três meses vinham sendo feitas 
novas contratações.

Acho que tem que educar o povo a não pôr tanto na Justiça, porque é incrível... (...) 
Pois é! Mas, que nem as Associações, aqui, né? O Baka fez um convênio, aí, com as 
Associações, né? Até eu fiz esse convênio. Então, você vê aí... Fica lá, prá fazer a limpeza 
nas ruas e tal... Né? Eles trabalham, aí sai e vão e põem a Associação na Justiça. Claro! A 
Prefeitura que está pagando tudo isso lá. Né? Mas, é fogo!

Aqui no bairro oitenta por cento é invasão; eles vêm do norte do Paraná e do Brasil, 
Santa Catarina, Sul, Curitiba, Pernambuco, Sergipe, vêm vender colcha, rede; mas, o que dá 
mais é do interior do Paraná. Tinham a idéia de fazer um barracão comunitário para 
fabricação de artesanato. O Prefeito ajudou muito. Tem bairros que reivindicam e já são 
atendidos e aqui todo mundo paga imposto. Esse terreno, ou melhor, o Parque São João era 
um só dono que não pagou o imposto. Uns terrenos ele vendeu e outros invadiram e ele 
faleceu. Agora todos têm que pagar o imposto atrasado.

As eleições para mudança de Diretoria se dão a cada dois anos. Estava sendo 
prevista a realização de novas eleições para março de 1996.

Haverá três chapas concorrendo as eleições. E bem concorrido essa nossa Ass. .. É que 
vai entrar a política, aí, agora todo mundo quer pegar.

No começo, a Diretoria fazia uma reunião por mês (último sábado); depois, pararam 
uns cinco meses porque ficaram na dependência do que fornecia a Prefeitura; mas, antes de 
fevereiro de 1996, haviam retomado as reuniões e contavam com a presença de quatro ou 
cinco diretores.

Ah! Cinqüenta por cento parou, porque aa... vai uma vez... O quê que deu?’ Não 
deu nada...’ Aí, vai desanimando, né? Desanima, porque a Associação não tem fim 
lucrativo nenhum e muitos vão com esse interesse, né? Aí, o quê que sobra? Sobra o 
Presidente, o Vice e um Secretário ou dois que acompanha a questão.



542

A assembléia geral era feita uma por ano e compareciam entre vinte e cinco e trinta 
pessoas. Em 1996, previa-se um número maior de pessoas participando porque era um ano 
político e aconteceria também a eleição de nova Diretoria da entidade disputada por três 
chapas, o que dá um total de mais de sessenta candidatos. As decisões da Associação de 
Moradores são tomadas a nível de Diretoria e encaminhadas aos órgãos competentes. 
Depois, é feita uma reunião com os moradores para contar o que foi e o que não foi 
conseguido.

A maior influência exercida sobre a Associação de Moradores da Vila Paraíso é da 
Administração Municipal. Na Câmara Municipal, a Vila está representada pelo Vereador 
Lourival Merino Cordão (PSC - Partido Social Cristão), que mora no Parque São João.

E excelente! E o nosso cabeça aqui. Ele é excelente! O que precisa dele...

Há a Igreja de São Cristóvão que foi formada pela comunidade e com a ajuda do 
referido vereador. A Associação de Moradores comprou o terreno, angariando fundos 
através de festas, bingos, etc. O vereador doou bicicleta e outras coisas mais.

Tudo o que dependeu dele, assim, ele ajudou.

Quanto às questões ambientais, a falta de saneamento básico (principalmente, esgoto 
e lixo) aparece entre os maiores problemas de Paranaguá.

Saneamento básico... seria a vida maior que nós queremos.

Na opinião dos entrevistados, a situação do meio ambiente está razoável, porque

deveria ter mais... o povo deveria ter mais consciência e zelar pelas árvores, pela natureza.
- Estão invadindo tudo. Invadem os mangues...

-... E fazem casa, constroem casa, né?, e geralmente são pessoas que não têm condições... 
Então, elas invadem esses mangues e vão desmatando tudo o que encontram pela frente. 
Certo? E... um pouco também, é uma falta de organização. Eu achava que a Prefeitura 
devia de ter um pouco de organização no sentido à fiscalização, entende? (...) Fiscalizar o 
meio ambiente.
- É. Foi lá. Colocou a casa lá? ‘Ói! É proibido. Não coloca mais.’

As pessoas que invadem o mangue vêm do Norte do Paraná e do Sul (Santa 
Catarina), também tem muito pernambucano, sergipano, baiano e curitibano; mas, a maioria 
é do interior do Paraná. No Mutirão, próximo ao Nilson Neves, e entre o Nilson Neves e o 
CAIC é tudo área invadida. Dentro da Associação de Moradores, eles discutem questões 
ambientais, tais como: preservar os manguezais, as árvores, os animais; a questão do lixo; a 
praça que, quando foi construída, tinha muitas flores e os moradores foram arrancando-as 
para levar para casa.

O Prefeito plantou, ali, mais de cem mudas de azaléia... Coisa mais linda!... Você 
passava assim... ÓhL. Eu ia molhar... Aí, óh!... Comprei prá molhar, lá. Toda tarde eu ia 
prá eu molhar lá. Ói!... Isso é pro bem da Associação. Né? Isso é bem da Associação que 
eu vou prá molhar lá. A pessoa passava na rua, parava o carro, descia e levava azaléia prá 
casa.

A Associação dos Moradores até pagou um guardião, durante três dias, para cuidar 
da praça, mas, depois, não pôde mais, por falta de recursos. “Então, se vê que é questão de 
educação também... É tudo educação. Então, é fogo! Viu?...” Em fevereiro de 1996, a 
entidade estava pensando em construir um barracão comunitário para oferecer cursos,
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principalmente, aos pais, pois é preciso primeiro educá-los para que eles possam educar 
seus filhos; a idéia era também oferecer atividades que ocupassem as crianças, tais como: 
fazer chinelos, carrinhos, brinquedos, etc., e ao mesmo tempo ensinar-lhes uma profissão, 
um ofício.

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo alteram o funcionamento da 
entidade.

Altera porque... Penso eu, né?... Que nessas horas, eles precisam da comunidade prá 
angariar seus votos, né? Prá angariar seus votos... A comunidade tem que votar, né? 
Então, eles vêm prá cima, pensando que a gente tá precisando e, daí, eles começam a 
ajudar, nessa época, sabe? E a época que a gente consegue maior benefício pro bairro... é 
na época política.

No ano de eleições, a Associação fica neutra, como prega o Estatuto, mas os 
diretores tentam ajudar da maneira mais correta possível.

A maneira correta é tentando falar para os moradores que aquela pessoa teve influência 
e ajudou, junto ao Prefeito, a reivindicar melhora para o bairro e foi atendido, né? Então, a 
pessoa... Fica em cada pessoa. A pessoa faz um balanço da consciência e vota no 
candidato que ela achou que foi bom.

ANEXO 1.15- Associação de Moradores do Jardim América

O Jardim América surgiu com a necessidade de remoção dos moradores do “Pau 
Fincado”, área próxima ao Porto, uma vez que este necessitava daquele espaço para sua 
expansão e, portanto, teve que desapropriar os terrenos e indenizar os moradores.

A Associação de Moradores do Jardim América foi fundada em onze de junho de 
1987, contando com o apoio da SETAS - Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social.

O motivo pelo qual foi fundada a entidade era o de proporcionar a integração social 
dos moradores para a solução dos problemas do bairro.

As eleições para mudança de Diretoria ocorrem de dois em dois anos. Na primeira 
eleição, em 1987, votaram trinta e cinco moradores, a segunda gestão foi eleita em 25 de 
junho de 1989; na eleição de 06 de junho de 1993 (gestão 1993/95), votaram trezentas e 
oitenta e três pessoas, e, na eleição de 05 de novembro de 1995, compareceram cento e 
trinta pessoas à votação. A diminuição no número de votantes foi atribuída ao fato de que, 
nessa última eleição, só havia uma chapa concorrendo.

Quando tem duas chapas, vem mais gente votar; quando é única, já sabem o resultado, 
já sabem que não tem concorrente.

A Diretoria que estava à frente da entidade em fevereiro de 1996, vinha de uma 
reeleição, cuja Presidenta era e continuou sendo Sônia do Pilar Andrade Pereira, a qual já 
havia ocupado o cargo de Vice-Presidenta na gestão anterior.

A Diretoria é composta de vinte e quatro membros: Presidente, Vice-Presidente, 
Primeiro e Segundo Secretários, Primeiro e Segundo Tesoureiros, Conselho Fiscal com 
cinco pessoas, Conselho Deliberativo com quatro efetivos e cinco suplentes, Departamento 
de Saúde com uma pessoa, Secretaria de Esportes com três pessoas. Tem Livro Ata, mas 
não tem o registro do Estatuto em Cartório.

As principais lutas desenvolvidas pela Associação de Moradores foram: a criação do 
Bazar da Pechincha para venda de roupas usadas, a fabricação de sabão caseiro (que não foi 
viabilizada), o manilhamento do esgoto (que foi feito), a regularização dos terrenos para o 
pessoal que já morava na área, antes mesmo da remoção dos moradores do “Pau Fincado” 
para ali, mas que não tinham a escritura do terreno. A Prefeitura, então, vendeu os terrenos
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e fez as escrituras para todos, no mesmo processo de desapropriação/indenização/remoção 
dos moradores próximos ao Porto. Em 1993, pela precariedade do atendimento à Saúde, a 
Associação de Moradores do Jardim América pedia melhor assistência e um Postinho de 
Saúde. Este foi construído, em 1994 (um ano depois), mas só que na Vila Santos Dumont. 
A ciclovia na estradinha que os moradores também reivindicavam, até 1996 não havia saído. 
Para melhorar a situação do lixo, foram colocados dois latões e pedido aos moradores para 
que não jogassem mais lixo pela rua, em qualquer lugar. Foi conseguido melhora nesse 
sentido. Continua o problema do depósito de lixo no terreno próximo ao Bamerindus, mas 
se a Associação puser latão ali, o Banco retira-o . Foi pedido à Prefeitura que colocasse 
uma caçamba, mas a Administração Municipal alegou que não tem disponível. Há o 
problema do entupimento das bocas de lobo e manilhamento, por causa da areia fininha. 
Chamam a Cagepar; ela vem, desentope, mas volta a entupir. No final da década de 80, a 
escola que havia no Jardim América viera da Vila São Francisco e estava muito velhinha. 
Então, foi feito o pedido de uma escola nova para o Jardim América e o Prefeito a fez. 
Outra reivindicação da Associação de Moradores era a implantação do Segundo Grau na 
escola da Vila e a merenda escolar. Somente foi melhorada a merenda escolar. Carecem de 
uma ambulância, já pedida, mas, até 1996, não recebida. O meio-fio foi colocado somente 
em uma rua; continua faltando nas demais. A festa junina saiu e deu boa. Em fevereiro de 
1996, estavam promovendo um bingo beneficente para uma família carente. Haviam 
conseguido uma bicicleta, mas faltavam muitos brindes ainda. Solicitavam maior 
policiamento no bairro porque tinha e tem muito roubo e drogas.

As reuniões de Diretoria ocorrem uma vez por mês. Dos vinte e quatro Diretores, 
geralmente comparecem dez. Assembléia geral ainda não haviam feito nenhuma até 
fevereiro de 1996; mas havia a previsão de realizá-la no próximo mês. Se convidassem, 
talvez comparecessem umas quarenta pessoas. As decisões pela entidade ficam a cargo de 
quatro pessoas da Diretoria. Mas, quando tem festa junina, bingo, todos ajudam.

A maior influência sobre a entidade é exercida pelo Porto. Fazem os pedidos através 
de ofícios encaminhados diretamente à Diretoria do Porto e são atendidos. Receberam 
bicicleta e brindes para festas.

Na opinião da entrevistada, o meio ambiente em Paranaguá está bom e não discutem 
sobre isso na Associação.

O Bairro é muito pobre, as pessoas passam necessidade até de comida, por isso é 
preciso que o serviço de Assistência Social dê atenção à população mais carente.

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo não alteram o 
funcionamento da entidade. A Associação abre as portas para todos, mas não apoia 
ninguém. A entrevistada citou o fato de que o vereador Flávio Proença queria que a 
Associação se comprometesse com ele e assinasse um documento (“termo”), mas ela não 
assinou nada. No bairro, havia o vereador Airton Alves dos Santos, mas depois mudou-se 
dali.

ANEXO 1.16 - Associação de Moradores da Vila Cruzeiro

Fundada em doze de agosto de 1987, tendo sido a primeira Presidenta Milena Rosa 
Gomes, que continuou por várias gestões.

O motivo foi a melhoria do bairro e a distribuição do ticket do leite, tendo recebido 
o apoio da SETAS - Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social. O Programa do ticket 
do leite era federal, do Presidente Samey.

Na época da fundação, havia cinqüenta famílias cadastradas para o recebimento do 
ticket do leite, as quais tinham crianças de zero a dois anos.

Atualmente, tem cem famílias carentes cadastradas, mas o total de moradores da 
Vila Cruzeiro é muito maior.
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A Diretoria é composta de doze membros. Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e 
Segundo Tesoureiro, Primeiro e Segundo Secretário, Conselho Fiscal com três efetivos e 
três suplentes.

As lutas são: pedido de asfalto, luz, água, assistência médica, mais conforto para a 
comunidade. A Associação não cobra mensalidade dos associados. Faz festas, arrecada 
dinheiro e reverte em benefícios das crianças e dos doentes, porque o bairro é pobre. No 
Natal, foram distribuídos brinquedos para seiscentas crianças. Houve concurso para “Rainha 
dos Bairros”, vendendo cartões e pela simpatia e beleza foi eleita “Rainha dos Bairros de 
Paranaguá” Adriana Machado, com onze anos, que é da Vila Cruzeiro. Elas vendem os 
votos para poder arrumar-se, comprar vestido, sapato, etc., e a Associação também ajuda 
com algo.

A mudança de Diretoria se dá a cada dois anos, mas apoia a proposta da União 
Municipal de passar para quatro anos, para que cada Associação aproveite o Prefeito que 
está na sua gestão. A eleição é por votação e quando há uma única chapa é feita por 
aclamação. As reuniões são mensais ou cada dois meses. Participam todos da Diretoria 
como se fosse uma família e sempre foi assim. É uma “Diretoria da Associação Familiar”. 
Nas assembléias participam em torno de cinqüenta a sessenta pessoas, porque eles 
trabalham. Quanto às autoridades, quando são convocadas, vêm e quando não vêm, 
mandam representantes. As decisões são tomadas de acordo com a Diretoria e também 
ouvindo a comunidade.

A Associação recebe apoio de vários setores, mas a maior influência mesmo é 
exercida pelo povo.

Quanto ao meio ambiente, a Associação discute só o que é melhor para a 
comunidade.

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo não interferem no 
funcionamento da Associação, porque, segundo a Presidenta, ela sabe separar a candidata 
da pessoa e da Associação. Faltando a Presidenta, assume a Vice-Presidenta. A entrevistada 
fora candidata a vereadora pelo PTB, com o apoio de José Vicente Elias e Edinho Zacarias.

ANEXO 1.17- Associação de Moradores da Vila Padre Jackson

A Vila Padre Jackson, onde está o Núcleo Habitacional de mesmo nome, fica 
próxima à Vila Guarani e ao lado do Rio Emboguaçu, o qual se encontra bastante poluído. 
Um pouco mais adiante do Núcleo Habitacional, por ter havido uma invasão na parte do 
mangue, a Prefeitura, na gestão de Vicente Elias, mandou fazer uma dragagem do canal, 
destruindo a área de mangue e usando a areia dragada para fazer, ali, um aterro de mais de 
vinte mil metros quadrados e o assentamento do pessoal. A região toda se transformou num 
bolsão de pobreza maior ainda do que já existia. Havia, já, lá, uma população ribeirinha 
carente que havia feito a ocupação da beira do Rio Emboguaçu. Esse pessoal não tinha 
assistência nenhuma por parte dos órgãos municipais e foram considerados os “sem teto” de 
Paranaguá, desde o início da ocupação. Então, por iniciativa de um morador e de seu filho 
que é advogado, resolveram criar a entidade comunitária para lutar pelos interesses da 
população. Assim, a Associação de Moradores da Vila Padre Jackson envolvia tanto a área 
de ocupação do mangue, como também o Núcleo Habitacional em si.

A Associação de Moradores da Vila Padre Jackson foi fundada a quatorze de 
dezembro de 1987, tendo como primeiro Presidente o senhor Werner João Kugler; como 
Vice-Presidente, Paulo Ricardo Kugler, e como Assessor Jurídico, Roberto Kugler.

O motivo principal de sua fundação foi a necessidade que a população estava 
sentindo de ter um referencial de defesa, uma pessoa jurídica que fosse capaz de representar 
o conjunto dos moradores ali instalados. A Associação de Moradores é resultado obtido a 
partir de discussões com a comunidade. Na avaliação do entrevistado, havia, na época,
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dificuldade de relacionamento entre o Prefeito Municipal e a periferia da cidade de 
Paranaguá e o desmando era muito grande em relação à questão do povoamento da região.

A Diretoria era composta de quatorze membros: Presidente, Vice-Presidente, 
Secretário, Diretor Financeiro, Vice-Diretor Financeiro, Diretor Social, Diretor do 
Patrimônio, Conselho Fiscal com três efetivos e três suplentes e Assessor Jurídico. A 
Associação tem Estatuto e registro em Cartório. As eleições para mudança de Diretoria, 
segundo o Estatuto, devem ocorrer a cada dois anos.

Quanto às lutas desenvolvidas pela entidade, uma das primeiras foi em relação ao 
tráfego de cargas pesadas até o porto. Quando foi feito o desvio da BR-277, criou-se uma 
segunda entrada na cidade de Paranaguá, passando pelo pátio de estacionamento dos 
caminhões e, praticamente, pelo meio da Vila Padre Jackson. Esse desvio, com tráfego de 
cargas pesadas, causava muitos atropelamentos, o que levou a população a solicitar, junto 
aos Governos Federal e Estadual, uma passarela, a qual nunca foi feita. Foram colocadas, 
provisoriamente, ao longo do trecho, lombadas que estão lá, provisoriamente, até hoje e o 
perigo continua.

Devido à pobreza muito grande da população, foram feitas campanhas para tentar 
solucionar alguns dos problemas, tais como: alimentação e vestuário. Nessa época, o 
Núcleo Regional da SETAS - Secretaria de Estado do Trabalho e da Ação Social era 
bastante ativo e procurava, de alguma forma, organizar a população para bater de frente nos 
problemas sociais e outros que existiam na cidade. Foi então que, através desse escritório 
regional, a Associação de Moradores conseguiu a distribuição dos tickets de leite. Foi feito 
um levantamento sócio-econômico das famílias e selecionadas, pela entidade, cinqüenta das 
mais miseráveis, as quais passaram a receber o ticket do leite, distribuídos uma vez por mês, 
na quantia de trinta para cada família, ou seja, um pacote de leite por dia para cada família. 
Na Vila Guarani, onde as condições de vida eram mais precárias e a população vivia 
praticamente em palafitas, a demanda de ticket de leite era maior. Independentemente dessa 
questão do ticket, a Associação de Moradores da Vila Padre Jackson tentou, junto ao 
Prefeito, conseguir uma “vaca mecânica”, para distribuição de leite de soja à população. A 
Prefeitura levou uma máquina para a cidade, mas não tinha quem a operasse, o que gerou 
muita discussão, conflitos. Foi feita a sugestão de que houvesse um treinamento para 
alguém; mas, como isso estava nas mãos da Prefeitura e esta sempre blefava, na verdade a 
máquina nunca funcionou direito.

O então Presidente da Associação de Moradores da Vila Guarani, Miguel, era 
grileiro e loteou todo o mangue na região. Os diretores da Associação de Moradores da 
Vila Padre Jackson, para defender o mangue, tiveram que chamar o Ibama e a Polícia 
Federal, que foram armados, para retirar as pessoas e agir sobre Miguel, uma vez que 
haviam cortado o mangue, aberto várias picadas e colocado cerca de arame farpado dentro 
do mar, na costa do Porto. Só assim o Ibama conseguiu arrancar a cerca de arame farpado 
do mar.

A Prefeitura se utilizava dessas pessoas prá tentar manipular o movimento popular, 
inviabilizar a organização do movimento popular. Nós tivemos muita dificuldade com o 
encaminhamento. (...) A Araçá e algumas outras... a São Vicente... éé... tinham algumas 
Associações que estavam mais vinculadas à Prefeitura, em fimção dos seus Presidentes 
estarem atrelados ao Governo Municipal ou muito próximos ao Governo Municipal... 
Mesmo. . ., lá, do São Vicente, tinha uma moça que trabalhava na Delegacia de Polícia, que 
era Presidente, né? Então,... o Vicente Elias manipulava isso. Prá fazer frente a essa 
questão e prá exigir uma postura do Governo Municipal na questão do atendimento,... 
bom!... eu e o Germano ** tivemos muitos complicadores, né?

** Germano Pavelkiewicz, então chefe do Núcleo Regional da SETAS - Secretaria de Estado do 
Trabalho e da Ação Social.
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Os principais problemas existentes eram: calçamento e vias públicas sem 
manutenção, falta de segurança no trânsito, falta de manutenção das escolas municipais, 
precariedade no atendimento à saúde e na distribuição da água, falta de saneamento básico, 
em que todo o esgoto ia para o mangue, para o mar, porque quando a COHAB- Companhia 
de Habitação construiu o conjunto, já o fez direcionado desta forma e o setor de tratamento 
de águas residuais domésticas que havia sido construído, foi retirado pelo Prefeito Vicente 
Elias. Os rios Itiberê, Emboguaçu e do Chumbo (que passa por dentro de Paranaguá) 
recebem todo o esgoto da cidade.

As reuniões eram feitas em forma de assembléia geral e compareciam entre oitenta e 
cem pessoas; eram feitas periodicamente, a cada três meses e foi assim durante três gestões 
(87-89; 89-91 e 91-93). Todas as questões eram debatidas em conjunto com a comunidade 
e em sua defesa; encaminhavam a votação das questões polêmicas e o Presidente ou o Vice- 
Presidente encaminhavam os pedidos aos órgãos competentes. A Associação de Moradores 
não tinha sede própria e as reuniões geralmente eram feitas na casa do Presidente. Havia 
uma construção que servia de local de depósito da Prefeitura, mas que as pessoas 
começaram a chamar de Centro Comunitário, pois muitas vezes as reuniões eram feitas ali; 
no entanto, com freqüência, a Prefeitura as boicotava. No depósito não havia nenhuma 
mobília e foram os próprios moradores que fizeram os bancos para sentar e poder realizar, 
ali, as reuniões. Na última eleição, realizada em 1993, votaram quatrocentas e nove pessoas; 
concorreram duas chapas e a vencedora conseguiu duzentos e cinqüenta e três votos, contra 
cento e quarenta e sete da chapa perdedora, sete votos foram em branco e dois, nulos.

O relacionamento das primeiras gestões da entidade com a Administração Municipal 
era bastante conflitante porque a Associação de Moradores não se curvava, criticava os 
seus desmandos e a falta de encaminhamento aos pedidos feitos; havia um conflito

político-ideológico, visto que a Prefeitura mantinha sua organização dentro da própria 
estrutura da União Municipal das Associações de Moradores de Paranaguá, uma vez que 
manipulava determinadas Associações de Moradores, tais como: a do Jardim Araçá, a da 
Vila Guarani, a do São Vicente, a da Vila Cruzeiro, entre outras. (...) era gente que ia 
bater na porta do Vicente Elias prá pedir dinheiro emprestado..., que era coisa pessoal, de 
relacionamento pessoal, que ele mantinha atrelado, né? E nós... na nossa análise era uma 
análise em defesa mesmo da comunidade. Então, nós íamos cobrar, né? E lógico!...

... havia uma pressão muito grande por parte do Governo Municipal, né?, em tentar 
açambarcar e colocar as rédeas no movimento.

Quanto ao porto, sua administração não influenciava em nada no movimento de 
bairro da Vila Padre Jackson; mas, em 1990, quando o movimento sindical do porto e de 
outros setores (Bancários, Metalúrgicos, da Previdência Social, etc.) se uniu ao movimento 
popular e foi formada uma Frente Intersindical e Popular em Paranaguá, com o apoio de 
oito partidos políticos (PMDB, PV, PSB, PT, PC do B, PCB, PSDB e PDT), aí, sim, 
influenciou, mas de outra forma, mudando todo o quadro político do poder municipal; 
inclusive, interferindo na eleição do Prefeito. Coordenavam a Frente Intersindical e Popular: 
o Carlos Antônio Tortato (Presidente do Sindicato dos Conferentes do Porto de Paranaguá 
e então filiado ao PMDB, partido pelo qual elegeu-se Prefeito de Paranaguá), o Veiga 
(Presidente do Sindicato dos Bancários de Paranaguá e filiado ao PSDB) e o Germano 
Pavelkiewicz (Chefe do Núcleo Regional da SETAS-PR, articulador do Movimento de 
Bairros e filiado ao PMDB), além do então Presidente da União Municipal das Associações 
de Moradores de Paranaguá, Paulo Ricardo Kugler (filiado ao PT).

Já, a Igreja, prestou grande ajuda à Associação de Moradores da Vila Padre Jackson 
nas questões sociais.

Na opinião do entrevistado, no final da década de oitenta e início dos anos 90, a 
pirâmide social em Paranaguá era inversa, ou seja, a parte menos favorecida era uma 
minoria; havia uma maior distribuição da renda em função do porto, onde as pessoas que



548

trabalhavam ali recebiam semanalmente um ganho de produção por embarque de tonelagem. 
Por outro lado, estava havendo uma invasão de mercado em Paranaguá e era grande a 
exploração comercial.

As pessoas, lá, em Paranaguá, fretavam um ônibus e vinham aqui, no Carrefour, em 
Curitiba, comprar, porque era mais barato comprar aqui do que comprar no mercado de 
Paranaguá... Contudo que se pagasse transporte até aqui e voltasse, era umm... o custo era 
mais baixo.

Então, havia uma circulação relativa de dinheiro e foi bem nessa época que entrou 
em pauta a discussão do “desarmamento” dos sindicatos com a quebra do monopólio da 
contratação de mão-de-obra e a criação do OGMO - Órgão Gestor de Mão de Obra.

Havia uma questão séria, lá, que era a exploração de trabalhador por trabalhador. Que 
o ‘Carteirão’ que eles chamavam, que era o camarada que estava agregado efetivamente ao 
sindicato, que tinha matrícula junto ao sindicato, que estava registrado no sindicato... Se, 
por exemplo, tinha uma carga de ferro, ele ia lá carregar, porque era pouco material prá 
embarque e bastante peso. Se era um fardo de algodão,... que o fardo de algodão pesa 
trezentos quilos,... né? Então, o que acontecia? Ele empurrava o ‘Bagrinho’. Entregava o 
crachá dele pro ‘Bagrinho’, o ‘Bagrinho’ entrava no lugar... com o crachá dele e ia fazer o 
serviço dele. Porque o fardo de algodão, ele é incômodo prá você pegar, né? Você tem que 
levantar ele e ir trabalhando ele... ir tombando ele, prá você poder encaixar aqui... Que era 
o trabalho que o estivador fazia. Então, prá você carregar ferro era muito mais prático, 
porque o ferro... tá lá o lingote. Era só... baixava o guincho, encaixava a sapata..., saía 
debaixo, deixava... botava dentro do porão do navio o outro lado. Quando era artigo, 
levavam com o cabo do guincho até onde tinha que ser colocado, afrouxavam as sapatas... 
Não tinha que fazer força. Sabe?... Então, aí, tinha o pessoal do subemprego. Só que o 
cara embarcava lá, quer dizer. . ., no tumo do trabalho dele, eles embarcavam mil toneladas 
de ferro, sabe? Aquele grupo recebia sobre as mil toneladas. Vamos dizer que aquele 
embarque rendesse prá eles quinhentos reais... Tá? O ‘Bagrinho’ recebia vinte. Foi daí que 
deu toda aquela paulera... de briga... prá acabar com o monopólio do sindicato... Né? 
Quando você pedia o ‘temo’ que eles chamam, lá ia o porta-loque, que é o vigia do navio... 
Ia não sei quantos estivadores... Ia mais não sei quantos consertadores... Ia mais o pessoal 
de limpeza, né?, que é... que era o pessoal do bloco... Todos os sindicatos estavam 
agregados naquele ‘temo’ que eles chamavam. Né? Mas, o cara, às vezes, precisava de 
UM estivador, precisava de UM consertador, precisava de UM porta-loque... Era um 
serviço que exigia um menor quantitativo de homens... Mas, lá estava... Que era a lei que 
determinava e o acordo entre os sindicatos que dominavam a mão de obra, determinavam 
que tinha que entrar nesse grupo. Então, o cara tinha que pagar toda aquela mão de obra, 
mesmo que ela fosse ociosa, entendeu?

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo não alteravam o 
funcionamento da entidade e a Diretoria procurava manter sempre uma discussão muito 
aberta com os moradores, explicando-lhes e fazendo-os refletir sobre o uso indevido do 
espaço político para a satisfação das necessidades pessoais imediatas e que dessa forma 
nunca se resolveriam definitivamente os problemas, fazia-se uma reflexão sobre o futuro da 
comunidade. A Associação de Moradores não tinha representação na Câmara Municipal. O 
então Vice-Presidente era filiado ao PT - Partido dos Trabalhadores.

Por motivo de doença e idade avançada, o então Presidente da Associação de 
Moradores da Vila Padre Jackson foi passando a entidade a seu Vice-Presidente (seu filho) 
e que também era Presidente da União das Associações de Moradores de Paranaguá. Mais 
tarde, em 1993, resolveram deixar a Associação, fizeram novas eleições com duas chapas 
concorrentes e, após, retiraram-se da cidade. O Presidente eleito foi o senhor Sadi dos 
Santos Modesto. Em fevereiro de 1996, a Associação de Moradores da Vila Padre Jackson 
encontrava-se totalmente parada, sem funcionamento desde 1993.
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Em conversa com o então responsável pela entidade, este reclamou que era um 
trabalho muito complicado de desenvolver.

E um aborrecimento total; a gente tem que correr atrás de políticos. É uma bomba. 
Ninguém quer pegar a direção. A gente tem que levar nas costas a entidade. Um 
aposentado poderia trabalhar melhor, tem mais jeito, mais tempo. A maior dificuldade é 
falar com o Prefeito.

Opinou, também, que a União Municipal das Associações de Moradores de 
Paranaguá deveria convocar nova eleição de Diretoria para a Associação de Moradores da 
Vila Padre Jackson e que o ano em que ocorrem eleições oficiais dos Poderes Executivo e 
Legislativo é um período em que é possível conseguir alguma coisa com os deputados.

Quanto à participação no Projeto “SOS Cidade Limpa”, não quis participar porque 
tinha que assinar carteira de trabalho e ficou com receio de ter que custear tudo. 
Compareceu às reuniões do orçamento participativo e das dez reivindicações que foram 
feitas pela Vila Padre Jackson, a Prefeitura realizou apenas uma e três anos depois. Foi feito 
o calçamento da pracinha, mas falta ser urbanizada e o campo de futebol foi invadido por 
moradores.

ANEXO 1.18- Associação de Moradores do Bairro Porto dos Padres

A Associação de Moradores do Bairro Porto dos Padres foi fundada em seis de abril 
de 1988.

O motivo pelo qual foi fundada era porque havia a necessidade de ter uma liderança 
comunitária para lutar por área de esporte, creches, pré-escola, módulo policial, posto de 
saúde (posto médico) entre outras. Então, a iniciativa de criar a entidade partiu de um 
morador do bairro, o qual foi eleito o seu primeiro Presidente, o senhor Eraldo Lages.

Compareceram à votação que elegeu a primeira Diretoria trezentas e trinta pessoas. 
Cada gestão, pelo Estatuto, dura três anos; mas, a Diretoria eleita em 1991, ficou um ano 
no cargo e a eleita em 1992, ficou em torno de seis meses. Em 1993, assumiu a Presidência 
da Associação de Moradores do Bairro Porto dos Padres a senhora Maria Augusta 
Cordeiro, que permanecia à frente da entidade em fevereiro de 1996. Nessa época, a 
participação de moradores em assembléia geral girava em torno de seiscentas e trinta 
pessoas.

A Diretoria compõe-se de dezenove pessoas: Presidente, Vice-Presidente, 
Tesoureiro, Segundo Tesoureiro, Secretária, Segunda Secretária, Conselho Fiscal com dois 
efetivos e dois suplentes, Departamento de Esportes com cinco pessoas e Departamento de 
Assistência Social com quatro senhoras.

Das lutas iniciais desenvolvidas pela Associação de Moradores do Bairro Porto dos 
Padres, resultou o seguinte: foi construída uma creche grande municipal, mas algum tempo 
depois (seria inaugurada em abril de 1996 e estaria dentro da área do Centro Comunitário); 
o módulo policial ainda faltava; o Centro Comunitário é usado mais para comércio e uso de 
drogas e o Posto Médico funcionou em uma sala do Centro Comunitário, mas depois foi 
transferido para o Posto de Saúde da Vila Padre Jackson, que atende também as Vilas 
Araçá, Guarani e Serraria do Rocha.

Em fevereiro de 1996, a entidade lutava por: reforma do Centro Comunitário; 
abertura da rua Samuel Pires de Melo, sendo que para isso seria necessário retirar os 
moradores que ocupavam a área, ensaibramento de uma das travessas que vai para o 
mangue; combate e controle da droga; limpeza dos manguezais e da baía, pois aparecem 
muitos peixes mortos; manilhamento do esgoto que corre a céu aberto; ampliação e 
diversificação da área de esportes que só possui um campo de futebol de areia; construir 
nova cancha poliesportiva (futebol de salão, basquete e voleibol), pois sobre a que havia foi
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construída a creche); colocação de iluminação pública no campo de futebol e em algumas 
ruas; criação de uma escolinha de futebol; conserto dos buracos das ruas; colocação de 
sinalização nas ruas e em duas lombadas que existem, bem como colocação de placas com 
os nomes das ruas. Há no bairro em torno de duas mil crianças e a entidade faz sempre 
bingo e festas para arrecadar dinheiro para as festas das crianças e para o trabalho de 
assistência social. A entrevistada reclamou da falta de cursos superiores, tais como 
Medicina e outros, e da falta de emprego na cidade.

A Associação de Moradores do Bairro Porto dos Padres faz reuniões mensais de 
Diretoria e comparecem entre oito e dez diretores. As assembléias gerais são feitas uma vez 
por ano e a participação da comunidade é bem pequena, de treze a vinte pessoas. As 
decisões são tomadas mais a nível de Diretoria e encaminhadas pela Presidenta.

Quanto à maior influência sobre a entidade, quem a exerce é a Prefeitura. O 
orçamento participativo é uma prática que deve continuar. A Prefeitura deveria 
profissionalizar, com um salário mínimo, os Presidentes de Associações de Moradores de 
Bairro, porque eles são o “testa de ferro” da Prefeitura.

Em relação ao meio ambiente, a entrevistada comentou que há muitos ratos e que é 
difícil acabar com eles; lixo; o mangue está um caos; deveria ser investido mais em eco- 
turismo, como por exemplo: a cascata do Rio Quintilha (necessita reparos e infra-estrutura), 
a Ilha dos Valadares, entre outros. Discutem os problemas ambientais dentro da Associação 
de Moradores, mas apesar das pessoas morarem perto do mangue, não podem fazer nada. 
Os biólogos deveriam ir limpar o mangue junto com o povo e, assim, conscientizá-lo. O 
próprio povo precisa se conscientizar de que deve lutar por melhorias. Havia o trabalho dos 
agentes comunitários que era importante, mas a partir de novembro de 1995, deixou de 
existir; durou cinco meses.

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo interferem no 
funcionamento da Associação de Moradores, porque os políticos procuram muito os 
Presidentes das entidades, mas estas devem permanecer neutras. O Bairro Porto dos Padres 
não tem representante na Câmara Municipal.

A entrevistada comentou, ainda, que em dezembro de 1995, os Colégios Leôncio 
Correia e Hugo Correia fizeram um trabalho comunitário com os alunos, em que estes 
tinham que entrevistar os Presidentes de Associações de Moradores e isso foi muito 
interessante, pois dá oportunidade para levar os problemas da comunidade para a escola e 
abre espaço a um trabalho conjunto para a solução dos problemas.

ANEXO 1.19 - Associação de Moradores da Estradinha

O Bairro da Estradinha é formado de residências relativamente antigas, havendo 
somente umas dez casas de invasão recente na área de mangue, próximo ao Rio Itiberê, 
feita por pessoas de favelas de Paranaguá mesmo.

A Associação de Moradores da Estradinha foi fundada em vinte e cinco de janeiro 
de 1989, tendo como primeiro Presidente o senhor Francisco Atílio.

O motivo pelo qual foi fundada era o de conseguir o tickeí do leite para distribuí-lo 
às crianças carentes.

Na fundação, votaram cinqüenta e dois moradores e, na eleição que elegeu a 
Diretoria que estava em 1996 (gestão 93/94), votaram seiscentas e trinta e sete pessoas. O 
bairro tem em tomo de dois mil e seiscentos moradores.

A Diretoria tem vinte e um membros: Presidente, Vice-Presidente, Secretário Geral 
e Segundo Secretário, Primeiro e Segundo Tesoureiros, Diretor de Esportes, Diretor 
Social, Conselho Fiscal com dois efetivos e um suplente; Representante da Federação são 
três pessoas; Conselho Deliberativo com três pessoas; Oradores são duas pessoas; 
Presidente de Honra, uma pessoa; Relações Públicas, também uma pessoa. A entidade tem
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Estatuto e registro em Cartório; não tem sede própria e as reuniões são feitas no Centro de 
Saúde Dona Baduca.

Dentre as lutas desenvolvidas pela entidade, na época da fundação, além de 
conseguir o ticket do leite, está a instalação de telefone público no bairro (foi conseguido). 
O manilhamento do esgoto data de 1978, ou seja, é anterior à fundação da Associação de 
Moradores. Em 1996, havia tempo que o Presidente da Associação vinha lutando por 
asfalto em algumas ruas; mais limpeza no bairro e por melhor coleta do lixo (quase nada 
fora conseguido); um Módulo Policial na praça para garantir o bem-estar social das 
crianças, porque há as que cheiram cola, principalmente á noite. Há muito problema de cola 
e drogas. Tem o Colégio, ali, e um colega de escola puxa o outro. A Associação de 
Moradores já encaminhou oficio à Prefeitura Municipal e ao Comandante da Polícia Militar, 
mas ainda não foi resolvido. Foi solicitado também mais médico no Posto de Saúde Dona 
Baduca; havia quatro médicos, mas precisa de mais um ou dois. Foi colocada mais uma 
médica. O Posto de Saúde funciona também como Centro Comunitário Dona Balduína 
Lobo (Baduca) e seu nome é em homenagem a uma professora, já falecida, de família 
tradicional na cidade de Paranaguá.

Em fevereiro de 1996, sob a Presidência do senhor David Jacinto, as reivindicações 
da Associação de Moradores continuavam quase as mesmas da época de sua fundação: 
melhorar a coleta de lixo, o caminhão de coleta passa a cada dois ou três dias e não passa 
nas ruas internas do bairro, falta caçamba para formar pontos de coleta; arrumar e alargar as 
ruas internas que são caminhos porque não entra nem táxi, o que é uma grande dificuldade 
quando há casos de doenças; fazer uma boa limpeza no mangue porque o lixo jogado ali 
está poluindo a água e os peixes que a população come; falta água no bairro, pois esta só 
chega à noite nas casas. Tudo isso já fora pedido pela Associação de Moradores, mas não 
havia sido conseguido até então.

As eleições para mudança de Diretoria ocorrem a cada dois anos; mas em 1995, 
quando seria eleita a gestão 95/97, não houve eleição porque ninguém se candidatou, 
apenas foi referendada a Diretoria anterior. As reuniões de Diretoria, abertas a toda a 
comunidade, são feitas uma vez por mês, contando com a participação de doze a vinte 
pessoas. Na assembléia geral sempre vem pouca gente, em tomo de vinte a trinta pessoas. A 
maior participação da comunidade se dá no processo de votação a cada dois anos, para 
eleição de nova Diretoria. As decisões são tomadas por todos da Diretoria, desde que 
estejam presentes na reunião e, geralmente, é um Diretor que as encaminha.

A maior influência sobre a Associação de Moradores da Estradinha é exercida pela 
Prefeitura, pois é ela que dá o apoio; quanto aos outros níveis da Administração Pública, a 
entidade mantém-se indiferente.

Quanto ao meio ambiente em Paranaguá, o entrevistado opina que está bem feio. O 
lixo está caindo nos canais; há muita sujeira onde passam os navios, está tudo cheio de lixo, 
jogado pela população e pelos navios também. Daí, o peixe não se cria nessa sujeira. Os 
manguezais são criadouros de peixes, são viveiros de camarão e peixe e se tiver lixo ali, 
nada vai criar-se. Os caranguejos e camarões já diminuíram bastante.

Nesse ano que passou, o caranguejo andou uma vez só, No dia que anda o caranguejo, 
na lua, eles pegam aquele caranguejo. Há três anos atrás, andava quatro... cinco vezes na 
lua. Este ano, uma vez só. No final de novembro prá dezembro, só; na lua cheia. (...) Por 
que não anda...? Porque a população aumentou muito em Paranaguá. Eles vivem de tirada 
de caranguejo, porque não trabalham. O consumo é maior que a reprodução.

Nas reuniões da Associação de Moradores já discutiram sobre o meio ambiente; 
inclusive, em uma delas, contaram com a presença do IAP - Instituto Ambiental do Paraná; 
também a Diretoria já esteve conversando com o Prefeito sobre isso.

Os maiores problemas da cidade de Paranaguá são os problemas de meio ambiente.
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Os assuntos discutidos foram: sobre o lixo nos rios, no mangue; sobre a criação de 
peixes, a baía de Paranaguá que é um viveiro e se entrar a sujeira não cria nem peixe, nem 
camarão.

O problema bem sério é o lixo. (...) Fica difícil também para o pescador, que vive do peixe. 
(...) Nós vivemos por essa de meio ambiente.

No Bairro da Estradinha há vários pescadores.

(...) Cidade limpa é saúde. (...) Temos aqui, em Paranaguá, a Becker. Que aquela fumaça 
também não é bom para a saúde. Má saúde, daí.

A falta de água e a invasão de terras (particulares e/ou públicas) são outros dos 
maiores problemas da cidade de Paranaguá. Há invasores que vêm do Norte do Paraná e do 
Nordeste brasileiro (Ceará, Pernambuco), porque lá há muita seca e no litoral do Paraná 
chove mais.

Depois da limpeza, eu acho, também, que temos sérios problemas com os alimentos. Os 
alimentos que são quase congelados, não são alimentos, né? (...) Não dá à própria saúde, 
né? À saúde. Dele ser má alimentação... prá ser uma saúde muito boa, sólida, tinha que 
ser verdura, né? Alimentar mais com verduras... (...) A qualidade de vida é você alimentar 
bem... por exemplo, os filhos têm de ser bem alimentados prá ir à escola. Se o filho não for 
bem alimentado, ele não tem bom estudo... E o que é o principal. E alimentação de vida. 
Alimentação de vida, alimentos. Né? E prá alimentar as vidas, prá alimentar bem a vida, o 
principal é o salário. Você tem que ganhar um bom salário prá alimentar a sua família.

O entrevistado acrescenta, ainda, que os problemas ambientais da cidade estão 
divididos em quatro, dentro da Prefeitura Municipal de Paranaguá: o Departamento 
(Secretaria) de Meio Ambiente, o Departamento (Secretaria) de Limpeza Pública, o 
Departamento (Secretaria) de Obras e a Cagepar.

O Bairro da Estradinha não tem representação na Câmara Municipal, mas o 
entrevistado considera importante que os bairros tenham, pelo menos, um representante, 
para ser o porta-voz das comunidades também junto à Prefeitura. Quanto às eleições 
oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo, a Associação de Moradores da Estradinha se 
mantém funcionando normalmente. O processo eleitoral não altera o seu funcionamento 
porque não há candidato dentro da entidade; se houvesse, alteraria porque, aí, teria que ser 
feita a campanha política. O entrevistado respondeu que não gosta de meter-se em política, 
por isso não se mete; mas, encontrava-se filiado ao PMDB - Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro.

Os Prefeitos devem olhar mais pelos bairros, por todos os bairros.

ANEXO 1.20 - Associação dos Moradores da VilaDivinéia

Pela necessidade de expansão, o Porto teve que indenizar as comunidades próximas 
ao cais e, por isso, transferiu toda a Vila Cesário, para o local onde formou-se a Vila 
Divinéia. Pelo cadastro inicial, a área abrangia em torno de duzentas e quarenta e duas 
famílias, porém, com as invasões ocorridas até 1996, passavam de quatrocentas.

A Associação de Moradores da Vila Divinéia foi fundada em primeiro de abril de 
1989 e seu primeiro Presidente foi o senhor Adjair, o qual foi sucedido pelo senhor Pedro 
Tananuska. A entidade possui Livro Ata e Estatuto registrados em Cartório.

O motivo que levou à sua fundação foi o de buscar recursos para o bem da 
comunidade e para conseguir o ticket do leite, porque a Vila era e é bastante carente. A
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Associação de Moradores dá mais força às lideranças e à comunidade perante os órgãos 
públicos, na Prefeitura, na Câmara de Vereadores.

Na fundação, votaram cinqüenta e quatro moradores e, na eleição de seis de agosto 
de 1995, gestão 1995-97, votaram cento e cinqüenta e oito pessoas.

A Diretoria é composta por treze membros que são: Presidente, Vice-Presidente, 
Primeiro e Segundo Secretários, Primeiro e Segundo Tesoureiros, Conselho Fiscal com dois 
efetivos e dois suplentes e Departamento de Esporte com três pessoas.

As principais lutas desenvolvidas pela Associação de Moradores da Vila Divinéia, 
além do ticket do leite, foram: manilhamento do esgoto, campo de futebol (único lazer da 
Vila). O pedido de construção de uma praça estava sendo estudado pela Prefeitura, em 
1996, a qual, inclusive, vinha dando muito apoio à entidade. Embora a origem da Vila 
Divinéia não seja de invasão, mas da remoção da Vila Cesário, próxima ao Porto; em 1996, 
já havia ocorrido várias invasões nas proximidades do conjunto, principalmente na área que 
está além do campo de futebol. Na opinião do entrevistado, os invasores são de Paranaguá 
mesmo.

As reivindicações da Associação de Moradores, em 1996, eram. a construção da 
pracinha cuja planta já estava pronta, a melhoria do asfalto para os ônibus que vão para o 
Conjunto Bertioga, a construção do meio-fio, a rede de esgoto, a limpeza das valetas que 
ficam fechadas, entupidas. A Prefeitura desentope, limpa, mas o povo joga lixo de novo e 
vai entupir outra vez. Esse valetão de esgoto vai para o Rio Itiberê, que já está muito 
poluído.

A área de invasão era um matão só, até que foi bom que limparam.

O pessoal do Postinho de Saúde atende bem, não havendo reclamação quanto a isso; 
mas, falta muita coisa para endireitar a Saúde no País.

As eleições para mudança de Diretoria se dão a cada dois anos. No entanto, existe a 
proposta da União Municipal das Associações de Moradores de mudar o Estatuto para 
quatro anos o período de cada gestão, o que não é bom porque se fizer boa gestão, pode 
ser reeleito e se fizer má, chega, deve sair.

No começo da gestão 95/97, faziam reunião todo mês, alternando de Diretoria e 
com a Comunidade. Nas reuniões de Diretoria, geralmente, vinham todos. Em fevereiro de 
1996, as reuniões de Diretoria estavam acontecendo com intervalos de dois ou três meses. 
Haviam feito uma assembléia com a comunidade há menos de três meses, ou seja, no final 
de 1995, comparecendo cerca de vinte moradores. A chapa adversária sempre tenta tirar o 
interesse das pessoas e o Presidente mesmo acaba desanimando um pouco quando fica meio 
sozinho. Foi conseguido, junto à Prefeitura, uma área atrás do campo de futebol e tinham 
também um pouco de material que seria usado para a construção da sede da Associação de 
Moradores. As decisões são tomadas da seguinte forma: quando precisa de alguma coisa, 
eles se reúnem e tomam as decisões. O encaminhamento, no entanto, recai sobre o 
Presidente e também quando há urgência, ele toma a decisão e encaminha sozinho mesmo.

A maior influência sobre o funcionamento da entidade é exercida pela Prefeitura.
Na opinião do entrevistado, que sempre tem participado de reuniões sobre o 

assunto, o meio ambiente em Paranaguá não deve estar muito bom, porque desde que 
aterraram o mangue, prejudicou bastante. Deveriam resolver o problema do pessoal carente 
que não tem onde morar. Há tanta área por aí que está em mãos de quem não vai usá-las. O 
mangue devia ser intocável. Extraíram a caxeta também. Judiaram muito do meio ambiente 
aqui. Em 1971, próximo ao Porto tinha um manguezal bonito e uma prainha, onde se podia 
tomar banho. Acabou tudo. Por volta de 1994, houve uma mortandade muito grande de 
peixes, cuja causa pode ter sido a poluição das indústrias próximas ao cais. Esses esgotos 
caem todos no Rio Itiberê. Próximo aos armazéns, há muito rato. Terrenos mal cuidados 
que viram um matagal. Jogam lixo em terrenos baldios. Falta muita educação para o povo.
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Até 1996, a Associação de Moradores não vinha discutindo os problemas 
ambientais, mas pretendia faze-lo.

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legistativo não alteram o 
funcionamento da Associação de Moradores porque, o Presidente, se for candidato, afasta- 
se seis meses antes e depois volta. Deveriam sair um ou dois Presidentes de Associações de 
Moradores candidatos e os demais apoiá-los, para que consigam ter um representante direto 
na Câmara de Vereadores. O entrevistado foi candidato a vereador, nas eleições de 1992, 
pelo PTB - Partido Trabalhista Brasileiro, conseguindo cem votos, mas não se elegeu.

Na Vila Divinéia, os únicos vereadores que dão um pouco de atenção à população 
são: Lourival Merino Cordão e Polaco (Valdomiro Rulmann). Os vereadores deveriam 
trabalhar mais com as Associações de Moradores. Deveriam marcar reuniões, ver o que o 
bairro precisa, pedir um relatório por escrito dos Presidentes de Associações de Bairros.

ANEXO 1.21- Associação de Moradores da Vila Nova Primavera

A Associação de Moradores da Vila Nova Primavera compreende a área que fica 
próxima ao Aeroporto e ao Parque de Triagem da Rede Ferroviária Federal. Não tem sede 
própria e as reuniões são feitas no salão de uma lanchonete, cujo proprietário é Vice- 
Presidente da Associação.

Foi fundada em três de abril de 1989, tendo sido seu primeiro Presidente o senhor 
Deoclides Silva Barreto. Em 1996, era Presidente da entidade o senhor Mozar Lopes de 
Moura.

O motivo pelo qual foi fundada era ter um órgão que representasse o bairro e, no 
período de 1986 a 1989, foi motivada pelo ticket do leite, uma vez que onde não havia 
Associação não era distribuído o respectivo ticket. A SETAS - Secretaria de Estado do 
Trabalho e da Ação Social repassava os tickets mediante uma relação de pessoas carentes 
feita pela Associação.

Quanto ao número de associados, a área de atuação da Associação abrange cento e 
cinqüenta famílias, sendo aproximadamente setecentas e cinqüenta pessoas. Quem mora no 
bairro já é considerado associado automaticamente. O bairro cresce a cada dia que passa, 
pois é uma região de invasão de mangue ou próxima ao mangue e os terrenos pertencem ao 
Patrimônio da União. A Associação não cobra contribuição mensal, mas os moradores 
pagam o IPTU - Imposto Predial de Território Urbano à Prefeitura Municipal, e, em 1995, 
algumas casas receberam o ISPU - Imposto Sobre o Patrimônio da União para ser pago ao 
Governo Federal.

A Diretoria muda de três em três anos e é composta de vinte a vinte e seis 
elementos, sendo: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Tesoureiro, Segundo Tesoureiro, 
Primeiro Secretário, Segundo Secretário, Conselho Fiscal com três titulares e três suplentes, 
Conselho Deliberativo com três titulares e três suplentes, Diretor Social, Segundo Diretor 
Social e Diretor de Esportes, que trabalha com mais cinco pessoas.

As principais lutas foram: legalizar a área, ou seja, a posse dos terrenos que ainda 
hoje não está resolvido; o saneamento básico, pois o esgoto é jogado diretamente no mar 
sem tratamento e corre junto com o manilhamento de águas pluviais, que está com as bocas 
de lobo todas quebradas; asfalto. Em janeiro de 1996, o asfalto era prioridade e o esgoto 
estava correndo a céu aberto.

O bairro contava com um ônibus e, pela Associação, foram conseguidos mais dois. 
Então, os três ônibus atendem três bairros. Emboguaçu, Vila Primavera e Vila do Povo.

Através de uma reivindicação conjunta com a Associação de Moradores da Vila do 
Povo, foi conseguida a implantação de uma Escola de Primeiro Grau na Vila do Povo, mas 
que atende também a Vila Primavera.
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O Posto de Saúde que fica no Emboguaçu, mas atende a Vila do Povo e a Vila 
Primavera é outro exemplo de conquista de luta conjunta desenvolvida pelas três entidades. 
Havia só dois médicos e, recentemente, foi ampliado esse número.

Também foi conseguida a passagem de nível: antes, o bairro era fechado pela via 
férrea e tinha só duas saídas (pela Roque Vernalha ou pela Avenida Senador Atílio 
Fontana); agora, tem uma linha transversal (Rua Ford) que facilita o acesso à BR-277, 
ligando-a à Vila Nova Primavera, facilitando o acesso à Vila do Povo e ao Bairro 
Emboguaçu e economizando cerca de cinco quilômetros para sair do bairro.

Quanto às lutas atuais são: regularização dos terrenos; resolver o problema com 
uma área perigosa da Copei por onde passam seis fios de alta tensão (três de cada lado) 
com carga de quinhentos mil volts e a menos de vinte metros existem residências, asfalto 
nas ruas transversais, que só existe na rua principal, e quando chove forma um lamaçal que 
dificulta a passagem do ônibus. Água tem, mas na época da estiagem o sistema fica 
prejudicado, vindo a faltar água. O atual sistema de distribuição de água tem mais de 
cinqüenta anos e carece de maior investimento nessa área. Quanto ao lixo, há a necessidade 
de uma maior colaboração da população que joga o lixo fora da caçamba e os animais 
espalham tudo. É um problema de educação do povo. Às vezes, ocorre também do 
caminhão de coleta de lixo não passar e há uma sobrecarga na caçamba.

Quanto ao funcionamento da entidade, a Diretoria, no início de sua gestão (1993- 
95), estava fazendo assembléia geral mensalmente e, uma semana antes, reuniam a 
Diretoria; mas, como a Prefeitura não tem atendido de imediato o que é pedido pela 
Associação e a cobrança da população é grande, em janeiro de 1996 fazia já quase cinco 
meses que não era feita a Assembléia, já que a Diretoria não teria o quê dizer. Quando 
faziam assembléias, participavam de sessenta a setenta pessoas. A Diretoria continua se 
reunindo e o Presidente enviando ofícios e tentando conseguir algo na Prefeitura.

A Igreja exerce bastante influência no bairro. O povo participa mais da religião do 
que da Associação. Há três Igrejas no bairro: a Católica, a Assembléia de Deus e a Batista. 
À Pastoral da Criança tem boa participação no bairro.

A Prefeitura exerce influência só nas questões das reivindicações da Associação.
Têm a representação do bairro na Câmara Municipal de Paranaguá através do 

Vereador do PSC - Partido Social Cristão, Benedito Gomes Filho, morador do Bairro 
Emboguaçu.

Quanto aos problemas de meio ambiente do Município, além da água, do esgoto, do 
mau cheiro, há ainda a deficiência habitacional. O pessoal invade a praia, vai morar na 
região ribeirinha e isso afeta os manguezais. Quando dá maré alta, na Vila Nova Primavera 
e Vila do Povo as pessoas ficam ilhadas. A maior parte das pessoas da Vila Nova 
Primavera, na opinião do Presidente da Associação, veio do Norte do Paraná, do interior do 
Estado, de fora do Paraná, do nordeste brasileiro. Eles vêm atraídos pelo Porto, pensando 
que tem emprego, trazem a família e, no final de semana, roçam, põem a casa e, aí, vem a 
dificuldade depois. Os problemas ambientais não são tratados na Associação de Moradores. 
Antigamente, tratavam da invasão, mas agora já invadiram tudo.

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo não têm influência sobre a 
Associação porque a entidade não se envolve.

ANEXO 1.22 - Associação de Moradores da Vila Itiberê (Continente)

Foi fundada em 15 de abril de 1989, com o apoio da SETAS - Secretaria de Estado 
do Trabalho e da Ação Social, tendo sido a primeira Presidenta Maria Aparecida da Silva 
Raimundo Gomes. O registro em Cartório do Estatuto deu-se a quatro de agosto de 1989. 
A entidade ficou muitos anos parada. Em 1996, presidia a Associação de Moradores da Vila 
Itiberê o senhor Antonio Ricardo dos Santos e, em 1998, Valentino Robson Miras Bueno.
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O motivo que levou à fundação da Associação foi o desejo dos moradores de obter 
recursos junto ao Governo, ticket de leite e outros.

Na fundação, havia trezentas famílias associadas, em 1996, cerca de trezentas e 
quarenta.

A Diretoria é composta de vinte e dois membros. Presidente, Vice-Presidente, 
Primeiro e Segundo Secretário, Primeiro e Segundo Tesoureiro, Conselho Fiscal com oito 
efetivos e oito suplentes.

As principais lutas desenvolvidas pela entidade: asfalto nas ruas, pois não existia e 
era colocado areia. Isso foi conseguido na gestão 1992-1995, através do orçamento 
participativo. Em 1995, a Prefeitura fez uma parte do asfalto. Em 1996, foi feita a lateral do 
muro do Colégio Estadual, que era um depósito de lixo, areia e mato. Foi pedida a 
urbanização junto com um programa de assentamento de famílias na região do Clube 
Literário, cuja ocupação se deu de forma desordenada e, se acontecer um incêndio ali, vai 
morrer quase todo mundo porque o carro do Corpo de Bombeiros não pode entrar. Não há 
ruas, só caminhos; tem casas no meio da rua. Há carência de saneamento básico, pois ali 
passa também uma canalização que vem do centro da cidade e há esgoto a céu aberto que 
vai direto para o rio. Já foi pedida, pela Associação de Moradores, a canalização desse 
esgoto. Há um pessoal que mora em estado de calamidade pública. Se desabar algum 
barraco ali, vai matar muita gente. No rio Itiberê, próximo à casa do Presidente da 
Associação de Moradores, tem uma marina que está sendo limpa na parte de dentro e é 
onde o rio faz uma volta, passando o esgoto por dentro. Se a rede de esgoto passasse direto 
e deixasse aquele lado do mangue livre, transformar-se-ia em um ponto para reprodução de 
peixes, ficaria para a desova, pois ali nem entra peixe grande para comer os filhotes. A 
indústria da Caxeta teria que permitir a passagem da canalização do esgoto pelo meio da 
área onde eles jogam os detritos. Canalizando o esgoto para sair direto mais abaixo, até 
certo ponto ficaria protegida dessa contaminação a referida boca de rio. Uma outra 
necessidade é a limpeza de toda a costa do Rio Itiberê, uma vez que o pessoal joga lixo 
direto ali. A Prefeitura com a Associação de Moradores deveriam fazer um trabalho de 
limpeza e conscientização da população sobre as conseqüências disso. Conscientizar 
também sobre a areia nas manilhas e solicitar que façam calçadas ou cuidem para que não 
entupa o bueiro com os resíduos carregados pela água da chuva.

A Associação de Moradores não cobra mensalidade de ninguém e nem faz bingo, 
justamente, para evitar que digam que o Presidente está enriquecendo através da entidade 
ou que está na entidade só para ganhar dinheiro. Por outro lado, se o Presidente mostra 
trabalho, dizem que ele pretende ser vereador e, aí, a população começa a apegar-se a um 
vereador já conhecido porque eles acham que foi o vereador que conseguiu isso ou aquilo, 
quando na verdade foi o Presidente ou a Diretoria da Associação de Moradores que 
batalhou para aquela conquista. Falta maior conscientização política para a população e 
maior compreensão da força que pode ter através da Associação de Moradores com a 
participação de todos. No início, foi feito o convênio de três meses com a Prefeitura para 
desenvolver o programa “SOS Cidade Limpa”; mas, a Associação não ganhou nada com 
isso, o contrato foi mal feito e houve muita ação trabalhista. Só deu incômodo para a 
Associação.

Quanto ao funcionamento da entidade, no começo da gestão 92/95, faziam duas 
reuniões de Diretoria por mês, com a presença de cerca de trinta pessoas, pois eram abertas 
a todos; depois, foi diminuindo para dez... doze... meia dúzia... e, em 1996, com a gestão já 
vencida, cansada, desanimada e bastante esvaziada, nem os necessitados ficavam para as 
reuniões, mesmo sabendo que a Associação estava tentando arrecadar agasalhos para eles. 
A Cagepar - Companhia de Água e Esgoto de Paranaguá mexeu em um cano de água, 
falaram que foi o Presidente da Associação que mandou mexer, escreveram uma carta 
criticando a entidade, leram a carta na rádio, o Vereador Valdomiro Hulmann leu a carta na 
Câmara, o que ofendeu muito o Presidente da Associação de Moradores. Este reclama que, 
da política, recebeu tudo ao contrário pelo que fez.
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As decisões da entidade eram tomadas sempre ouvindo toda a Diretoria e para as 
reuniões eram convidados todos os moradores, que não participavam. Há um desinteresse 
geral. As eleições para mudança de Diretoria ocorrem de três em três anos. Na última 
eleição, apresentaram-se duas chapas. Votaram em tomo de quatrocentas pessoas e a chapa 
vencedora ganhou por uma diferença de mais de cem votos, contabilizando a seu favor mais 
de duzentos votos.

Se quiser trabalhar, a entidade poderá sofrer maior influência da Igreja porque a 
comunidade da Capela é muito ativa, o salão paroquial está à disposição e dão muito apoio. 
O Presidente da Associação de Moradores também ajuda muito a Igreja.

Dá gosto ajudá-la.

Na opinião do entrevistado, o meio ambiente em Paranaguá está péssimo. No início 
da gestão, discutiram na entidade sobre o meio ambiente, o plantio de árvores, a 
participação na ‘Testa da Vida”, promovida pelo IAP - Instituto Ambiental do Paraná em 
conjunto com a Prefeitura. Chegaram a plantar árvores. Quiseram fazer um jardim no final 
de uma rua fechada e onde o pessoal jogava lixo, para ver se ajudavam a cuidar, 
conscientemente, envolvendo até crianças; mas, falta muita educação. Foi feito o jardim, 
mas arrancam as plantas. Propuseram-se a fazer um programa de limpeza no bairro, coletar 
todo o lixo, pedir uma lancha para o Takayama, para limpar a área marítima, mas o pessoal 
achou que era brincadeira. Onde era uma prainha na beira do Rio Itiberê, virou depósito de 
lixo. Não dá mais para tomar banho ali; as pessoas que o fazem estão tendo doenças de 
pele, micoses..., que deve ser por causa dos dejetos, do lixo. A Prefeitura tem que gastar 
um bom dinheiro em programas de educação ambiental. Ninguém está consciente do mal 
que este lixo traz.

Os políticos que assentam as famílias no mangue. Essa invasões são de dez a quinze 
anos atrás. Portanto, se a Prefeitura ou os próprios políticos tomassem uma posição 
enérgica em relação a esses fatos todos, mudaria muito... muito... muito. A Prefeitura e os 
órgãos públicos são os maiores culpados.

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo alteram o funcionamento da 
Associação; mas, a entidade não se engaja em campanha eleitoral. Cada um vota em quem 
quiser. O bairro não tem representação na Câmara Municipal, ou seja, não há vereador 
eleito pelo bairro. O entrevistado encontra-se filiado ao PSDB - Partido da Social 
Democracia Brasileira.

A União Municipal das Associações de Moradores deveria ser mais ativa, fazer 
promoções de educação, conscientização, para que as Associações de Moradores não sejam 
trampolim político para ninguém, porque isso as deixa desacreditadas.

ANEXO 1.23 - Associação de Moradores dos Bairros Emboguaçu-Cocada

A Associação de Moradores dos Bairros Emboguaçu-Cocada foi fundada em 
quatorze de junho de 1989, tendo sido sua primeira Presidenta a senhora Glaci Bicheski 
Alban. Em 1996, era Presidente da entidade o senhor Sebastião Cincinato Braga.

O motivo principal que levou à criação da Associação de Moradores foi o de 
conseguir melhorias para os bairros. O Morro da Cocada é área de mangue, de marinha, 
onde a água da maré invadia as casas até próximo a um barranco. Os moradores 
começaram, então, a aterrar o mangue, puxando a terra do barranco que recebeu o nome 
de Morro da Cocada, porque morava ali uma senhora de idade, catarinense, que fazia e 
vendia muita cocada. Antes, o nome que davam a essa área era Morro dos Marginais (da 
cocaína), porque ali se concentravam pessoas envolvidas com a droga. Até agora, há
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traficante por ali. As pessoas que invadiram a área vieram de vários pontos da cidade, 
alguns do interior do Estado; mas, a maior parte veio de outros Estados, como: Ceará, 
Mato Grosso, Alagoas, Santa Catarina e São Paulo. Tem pouca gente do Paraná, de 
Paranaguá ou mesmo do Litoral.

Quanto ao número de associados na época de fundação, não se sabe exatamente 
qual era. Em 1996, a atuação da Associação abrangia cerca de seiscentas famílias, somando 
mais ou menos três mil pessoas. A entidade não tem cadastro dos associados e quando se 
falou em cobrar um real ou cinqüenta centavos de taxa mensal para pequenas despesas, 
ninguém concordou. Há muito pobre no bairro.

A Diretoria da Associação é composta de doze membros: Presidente, Vice- 
Presidente, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, Primeiro Tesoureiro, Segundo 
Tesoureiro, Conselho Fiscal três membros e Conselho Deliberativo também três.

As principais lutas foram e continuam sendo: manilhamento do esgoto, reparo nas 
ruas, calçamento das laterais, alongamento das ruas e iluminação pública (lâmpadas), área 
de lazer com atividade educativa para tirar as crianças das ruas, desapropriação de local 
para construir a área de lazer, com um parquinho, Posto de Saúde, Policiamento, mini- 
creche, para filhos de mulheres que trabalham fora de casa. Reivindicam, também, curso 
profissionalizante, pois arrumaram o local com o pastor, na Igreja, e tentaram trazer 
professores e cursos do Senac, mas nada conseguiram. Há ainda a questão da coleta do 
lixo. O caminhão só pega o lixo que está próximo ao asfalto; nas outras ruas há muito lixo 
que o povo joga. Havia um latão para depósito dos sacos de lixo, mas a Prefeitura tirou-o 
dali e, então, jogam os resíduos em qualquer canto. É grande o número de ratos no bairro.

O entrevistado relata que um grave problema do bairro são as crianças, que vivem 
na rua. Meninas com quinze anos já são mães porque suas mães não tiveram condição de 
educá-las. Pais com quatro filhos que a mãe os deixou, não têm proteção, nem ensino. Falta 
policiamento porque tem violência, muita briga e o problema da droga, com menores 
envolvidos.

A Associação não tem sede própria. No começo foram feitas muitas reuniões, 
encaminhado vários pedidos, mas nada foi feito. A presença de participantes que, no início, 
era de vinte... trinta pessoas, baixou para quinze e, na última, não apareceu ninguém. Desde 
então, estão paralisados, sem funcionamento. Fizeram algumas festas beneficentes.

As eleições de Diretoria da entidade são de três em três anos e, na eleição realizada 
em 19/02/1994, votaram sessenta e seis pessoas.

A maior influência que sofre a entidade é a exercida pela Prefeitura, uma vez que é 
quem realiza as obras solicitadas.

ANEXO 1.24 - Associação de Moradores do Jardim Esperança

A Associação de Moradores do Jardim Esperança foi fundada em dezoito de 
dezembro de 1989, cuja primeira Presidenta chamava-se Iolanda Aguiar.

O motivo principal pelo qual foi fundada a Associação de Moradores do Jardim 
Esperança era o de desenvolver o bairro, que só tinha duas ruas.

Na época da fundação, a entidade tinha cerca de trinta associados; em 1996, eram 
em torno de oitocentas pessoas votantes, maiores de dezesseis anos. Há um grupo de jovens 
que atua bastante e, aproximadamente, noventa por cento dos moradores participam das 
atividades da Associação.

A Diretoria é composta por quatorze membros: Presidente, Vice-Presidente, 
Primeiro e Segundo Secretário, Primeiro e Segundo Tesoureiro, Conselho Fiscal com 
Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Fiscal; Conselho Deliberativo também com 
Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Fiscal. Em 1996, era Presidenta da 
entidade a senhora Lúcia Mara de Freitas Lagos Torres.
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A luta inicial foi para conseguir a abertura de ruas. O loteamento é da Prefeitura, 
mas não estava urbanizado. Em 1996, a metade da Vila já estava com as ruas abertas. No 
entanto, esta luta ainda continua, pois falta muito para ser concluído. Reivindicam também 
iluminação pública. Já conseguiram ligação da rede de energia elétrica nas casas, mas faltam 
lâmpadas nas ruas e há três quadras (cinco ruas novas) que necessitam de luz também nas 
casas. Quanto à água, fazem clandestinamente ligações da rede da Cagepar, pois esta é uma 
forma de agilizar o atendimento. Todo mundo paga água e cara. A escola que estava sendo 
construída no início de 1996, já era resultado de reivindicação da Associação de Moradores; 
devem funcionar de primeira à quarta séries, mas a entidade já está pedindo que tenha até a 
oitava série. Pedem. Posto de Saúde, área de lazer, com cancha de basquete, voleibol e 
futebol. Há o terreno; agora, só falta construir. O manilhamento do esgoto precisa ser 
concluído; está feito até a metade da Vila. Não há a coleta de lixo, mas existe, lá, uma 
caçamba para depósito do mesmo. É necessário ficar em cima do pessoal para que não 
joguem o lixo fora da caçamba.

As eleições para mudança de Diretoria se dão a cada dois anos. Até agora só houve 
dois Presidentes. Um ficou duas gestões (1989-1990 e 1991-1992) e o outro também duas 
(1993-1994 e 1995-1996). Estava prevista a próxima eleição para o dia dezoito de 
dezembro de 1996. A Diretoria de então, assumira em sete de janeiro de 1993. A União 
Municipal das Associações de Moradores sempre acompanha as eleições e quando tem 
chapa única, a votação é feita por aclamação.

Na opinião da entrevistada, o meio ambiente em Paranaguá está feio: há muito lixo 
espalhado por todo lado. O povo não respeita. A sujeira da soja é um horror. As árvores da 
praça deveriam receber um calzinho para melhorar a aparência, já que Paranaguá é uma 
cidade turística. Há pouca poluição, porque há pouca indústria. A poluição maior é do lixo 
e das valetas de esgoto. A Vila está assentada sobre uma área baixa, bastante úmida. Não é 
possível plantar árvores ali, porque é muito banhado. Fazem aterros para melhorar, mas é 
necessário muita terra. Há aranhas grandonas e pequenas, marrom, preta; cobras coral, 
caninana que não é venenosa, jararacuçu de um metro e vinte (venenosa); rã, etc. Na 
opinião da entrevistada, lá, nem tem condições de se falar sobre meio ambiente por causa do 
banhado e nem seria necessário porque lá já é mato, tem arvoredo e, geralmente, o pessoal, 
quando faz as casas, deixa sempre uma árvore em pé.

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo alteram bastante o 
funcionamento da entidade, de forma positiva, porque os candidatos procuram muito a 
Associação nessa época. O Bairro se sente representado na Câmara Municipal através do 
Vereador Benedito Gomes Filho, do PSC - Partido Social Cristão. A entrevistada também 
encontra-se filiada ao PSC.

ANEXO 1.25 - Associação de Moradores do Jardim Guaraituba

A Associação de Moradores do Jardim Guaraituba foi fundada em 1989, tendo 
como Presidente o senhor Sérgio Luiz Correa.

O Jardim Guaraituba pertencia à Associação de Moradores da Vila São Francisco, a 
qual abrangia mais outros três bairros: Vila São Francisco, Jardim América e Conjunto 
Santos Dumont, ou seja, um total de quatro bairros, o que dificultava o atendimento a 
todos, uma vez que a área era muito grande. Por esse motivo, os moradores do Jardim 
Guaraituba resolveram formar a sua própria Associação, cujo objetivo principal era o de 
trazer melhoramentos para o bairro.

Após três ou quatro reuniões para tentar fundar a entidade, por fim foi conseguido o 
número de cinqüenta moradores presentes na reunião e, assim, a mesma pôde ser criada. 
Em 1996, participavam cerca de duzentas e sessenta famílias.

A Diretoria é composta de vinte e cinco membros, sendo que dezesseis foram eleitos 
e os outros convidados: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Tesoureiros,
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Primeiro e Segundo Secretários, Suplentes de Diretoria eram três pessoas, Conselho Fiscal 
com cinco efetivos e três suplentes, porque esses três fariam parte de algumas Secretarias 
(Departamentos), Conselho Deliberativo com quatro efetivos e dois suplentes, 
Departamento de Saúde com uma pessoa e Departamento de Esporte também com uma. 
Cada Departamento poderia ter seus ajudantes. A entidade tem Estatuto, registro em 
Cartório e CGC.

As principais lutas desenvolvidas pela Associação de Moradores do Jardim 
Guaraituba foram: saneamento básico que era e é bastante precário na região; melhorias no 
transporte coletivo; coleta de lixo; o ticket do leite porque era grande o número de crianças 
carentes; salas de aula para Primeiro Grau (de primeira à oitava séries e, também, o Pré- 
Escolar). Como a necessidade de Primeiro Grau era muito grande, o pessoal nem 
reivindicava o Segundo Grau.

Das lutas mencionadas acima, a mais importante era a do saneamento básico. No 
entanto, só foi conseguido uma rede de escoamento do esgoto, levando-o junto com a água 
da chuva, através das galerias de águas pluviais. Em relação ao transporte coletivo, foi 
aumentado mais um veículo na linha, sendo que esta continuou no mesmo itinerário, como 
queriam. Foi conseguida a abertura de algumas ruas, que estavam ruins para o tráfego, 
foram aumentadas e melhoradas algumas salas de aula na escola municipal e, em fevereiro 
de 1996, ainda faltava o Pré-Escolar. Sobre a questão do lixo, foi ampliado o trajeto do 
caminhão de coleta, que, antes, não passava por algumas ruas. No início de 1996, ainda não 
estava totalmente bom o serviço de coleta do lixo, mas já atendia a maior parte da 
população na região. Através de luta conjunta de três bairros (Vila São Vicente, Conjunto 
Santos Dumont e Jardim Guaraituba), foi conseguida a construção do Centro Comunitário 
da Vila São Vicente. A ciclovia que também foi reivindicada em conjunto, foi ampliada. No 
Posto de Saúde, foi ampliado o espaço físico e melhorado o atendimento à população, 
também como resultado de longa luta conjunta dos bairros da região.

Em fevereiro de 1996, as lutas eram: saneamento básico, pois continuavam pedindo 
a ampliação das redes de coleta de esgoto; melhoramento nas ruas não pavimentadas da 
parte de baixo do bairro e abertura de novas ruas nas áreas onde há pessoas morando; 
rebaixamento da instalação da rede de água que fica muito superficial e cada vez que a 
máquina passa para arrumar a rua, estoura os canos, havendo muita perda e falta de água, 
construção de um Centro Comunitário com área de lazer: parquinho, cancha de esportes, 
etc.; criação do Pré-Escolar.

A Associação de Moradores tem preocupação com as drogas, porém estas ainda não 
afetaram o bairro. Há muitos casos de alcoolismo. Não há violência no bairro e raramente 
ocorre um ou outro roubo.

As eleições para mudança de Diretoria se dão a cada dois anos e, em fevereiro de 
1996, a mesma encontrava-se vencida, mas o Presidente do Conselho Fiscal, senhor Sérgio 
Luiz Correa, já estava tomando as providências para a divulgação do edital de novas 
eleições. A entidade não tem sede própria e as reuniões são realizadas na escola municipal 
ou estadual do bairro. As reuniões de Diretoria, pelo Estatuto, devem ocorrer de dois em 
dois meses; mas, em fevereiro de 1996, fazia já seis meses que não se reunia. Normalmente, 
as reuniões ocorrem quando há alguma questão a ser discutida, quando há necessidade e 
participam em torno de sessenta e cinco a setenta pessoas, porque a Diretoria sempre 
realizava reuniões abertas. Quanto às assembléias comunitárias, eram feitas duas por ano, 
comparecendo cerca de cento e dez pessoas. As decisões são tomadas sempre entre todos 
os que estão presentes na reunião e encaminhadas aos órgãos competentes, através de 
oficio, pelo Presidente e/ou Secretário, só os casos de emergência que são resolvidos 
somente pelo Presidente e/ou Secretário.

A maior influência exercida sobre a entidade era, antigamente, da SETAS - 
Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social e, em 1996, era da Prefeitura Municipal.

A SETAS ajudou bastante a organizar as Associações e os Movimentos Populares.
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O partido político também influi um pouco, principalmente para o esclarecimento 
dos problemas; mas, quem exerce maior influência é a Administração Municipal porque é 
quem faz a obra, é quem faz tudo.

Quanto a conflitos, existiu um impasse entre a Associação de Moradores e as 
escolas do bairro, porque havia muita dificuldade por parte destas em ceder o espaço para 
as reuniões da Associação de Moradores. Outro impasse existia entre a Associação de 
Moradores e as Administrações Municipais anteriores que demoravam muito para 
encaminhar os pedidos da entidade. Em 1996, quase não acontecia mais isso, apesar de 
estar meio parada a Associação, mas sempre uma ou outra questão era encaminhada.

O entrevistado considera um grande problema na cidade de Paranaguá a falta de 
urbanização, os conjuntos habitacionais são feitos sem infra-estrutura, sem zoneamento, as 
invasões são feitas de forma desorganizada, sem planejamento. No Jardim Guaraituba, entre 
o final do ano de 1995 e o início de 1996, havia ocorrido umas invasões feitas pelos 
próprios moradores das redondezas, cujas famílias foram crescendo e estavam morando 
com até quatro famílias em cada casa. Há casos também em que o indivíduo faz a invasão 
para vender o terreno, mas é uma minoria que faz isso.

Quanto ao meio ambiente, o entrevistado opina que poderia melhorar um pouco 
mais. A poluição sonora é muito grande no Jardim Guaraituba, principalmente pelo volume 
do alto-falante dos carros de vendedores de produtos hortigranjeiros e frutas. Quase toda a 
cidade é assim. Há também a poluição industrial, como a da Becker (Fospar). Dentro da 
Associação de Moradores, eles discutem questões de meio ambiente, principalmente em 
relação, à poluição sonora; a conservação e limpeza dos terrenos baldios; a preservação dos 
manguezais, protegê-los das invasões, arrumando outras áreas para o assentamento desse 
pessoal que o invade; às ruas que precisam ser abertas mas que têm famílias morando no 
meio delas, dentre outros. Por ser Paranaguá uma cidade portuária, tem muitos problemas 
de meio ambiente: caminhões com cargas pesadas destruem bastante as estradas, o tráfego 
de grande porte causa impacto na cidade pelo fluxo de caminhões que fica dificultado, 
principalmente no anel do Porto.

No entanto, a maior preocupação da Diretoria, em fevereiro de 1996, era em relação 
à reestruturação da entidade.

Quanto às eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo, atrapalham muito o 
funcionamento da Associação de Moradores porque as pessoas confundem muito o trabalho 
da entidade com as questões pessoais, procuram reivindicar aos candidatos coisas pessoais 
em nome da entidade. A Associação de Moradores do Jardim Guaraituba permanece neutra 
no processo eleitoral e deixa livre para os Diretores apoiarem quem quiserem. O bairro tem 
representação na Câmara Municipal através do Vereador Flávio Proença, eleito pelo PMDB 
- Partido do Movimento Democrático Brasileiro, mas que havia mudado para o PSC - 
Partido Social Cristão, e que vinha fazendo alguma coisa pelo bairro, a pedido direto da 
população. O entrevistado, ex-Presidente da Associação de Moradores, membro do 
Conselho Fiscal, ex-Primeiro Secretário e ex-Presidente da UMAMP - União Municipal das 
Associações de Moradores de Paranaguá (1991-1993), havia saído candidato a vereador 
por duas vezes, em 1982 e em 1988, portanto, antes de entrar na Diretoria das referidas 
entidades de bairro; em ambas as eleições foi candidato pelo PT - Partido dos 
Trabalhadores, mas não havia conseguido eleger-se. Em 1988, também saíra candidato a 
vereador pelo PT, o Presidente da Associação de Moradores do Jardim Guaraituba da 
gestão 94-96, Antônio Luiz Nieri, que também não se elegera; nessa época, a entidade ainda 
não existia.
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A Associação de Moradores da Vila Gabriel de Lara foi fundada em dezessete de 
janeiro de 1990, tendo como Presidente o senhor Antônio Dias Moura, que permanecia à 
frente da entidade em fevereiro de 1996, ou seja, por três gestões. Também fez parte de 
Diretoria da entidade e foi líder da Pastoral da Criança a senhora Leide Alves Moura.

O motivo pelo qual foi fundada era que o Bairro da Costeira é muito grande e com a 
expansão do cais do Porto e a construção dos armazéns, inclusive desapropriando áreas do 
Bairro, fez com que a Costeira também se deslocasse no mesmo sentido. Como a Vila 
Gabriel de Lara, antiga área de mangue, fica dentro do Bairro da Costeira, houve, então, a 
necessidade de ter uma entidade mais específica da Vila, para lutar por melhorias àquela 
comunidade.

Foram os pescadores que vieram das ilhas que começaram a invadir aqui. Começaram a 
vir com canoas para cá e para ter um lugar onde botar a canoa, eles faziam um ranchinho. 
Daí, foi aterrando... foi aterrando... e foi fazendo isso e mudaram-se para cá. Geralmente, 
eram pescadores das ilhas vizinhas, aí: do Amparo, Ilha das Peças...

A área de atuação da Associação de Moradores da Vila Gabriel de Lara está bem 
definida, vai da rua Visconde de Nácar até as ruas Teodorico dos Santos, Benjamim 
Constant e Ermelino de Leão. Na opinião do entrevistado, não há sobreposição de área de 
atuação nem conflitos entre as duas Associações de Moradores: a da Costeira e a da Vila 
Gabriel de Lara, porque se for feito alguma coisa no terreno da outra, será bem-vindo; mas 
quando houver oportunidade, pode-se pensar em fundi-las. Por outro lado, há também o 
motivo político, já que o pessoal da Vila Gabriel de Lara, na opinião do entrevistado, tinha 
mais força política, conhecia melhor as autoridades locais, tinha contato com o Prefeito e 
conseguia as melhorias mais facilmente. Em 1996, a situação estava meio equilibrada; 
porém, os contatos entre as duas Associações de Moradores encontravam-se bastante 
distanciados e nem mesmo através das reuniões da União Municipal das Associações de 
Moradores de Paranaguá isso acontecia, porque a Associação de Moradores do Bairro da 
Costeira raramente se fazia presente. “Eles são meio sozinhos. Querem ser absolutos.”

Em fevereiro de 1996, a Vila Gabriel de Lara abrangia em torno de cento e 
cinqüenta casas. Em um levantamento feito, por volta de 1991, havia cerca de sessenta 
casas, mas com o incêndio do barracão da Escola de Samba Junqueira, no segundo semestre 
de 1995, toda a documentação ficou queimada. A Diretoria da Associação de Moradores da 
Vila Gabriel de Lara tentou fazer uma reunião para reorganizar tudo, mas as festividades de 
final de ano e o Carnaval atrapalharam e só compareceu meia dúzia de pessoas. Em 1996, 
terá que ser feita a eleição de nova Diretoria e criado um novo Livro Ata. E provável que 
participem do processo eleitoral mais de duzentas pessoas. Na última eleição da Associação 
de Moradores do Bairro da Costeira, a Diretoria da Associação de Moradores da Vila 
Gabriel de Lara apoiou o candidato que perdeu, mas mesmo assim, conseguiram em torno 
de cento e trinta votos; também apoiou e participou do bingo que aquela entidade realizou.

A Diretoria da Associação de Moradores da Vila Gabriel de Lara compõe-se de 
vinte e oito membros: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Tesoureiros, 
Primeiro e Segundo Secretários, Conselho Fiscal com três efetivos e três suplentes, Diretor 
Cultural e Vice, Diretor Social e Vice, Diretor de Esporte e Vice, Diretor Patrimonial e 
Vice, Conselho Deliberativo com três efetivos e três suplentes, Relações Públicas com uma 
pessoa e Assessor Jurídico com uma também. A entidade tem registro em Cartório, mas, 
com o incêndio do barracão da Escola de Samba, em 1995, tudo ficou queimado, inclusive 
os documentos da Associação de Moradores. A cópia do Estatuto que está com o 
Presidente não está registrada em Cartório.

Uma das principais lutas desenvolvidas pela entidade foi o trabalho com a Pastoral 
da Criança. As Irmãs de Caridade do Asilo São Vicente de Paula da Igreja Católica

ANEXO 1.26 - Associação de Moradores da Vila Gabriel de Lara
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procuraram a Diretoria da Associação de Moradores (que, na época, tinha um Clube), para 
ver se podiam utilizar o espaço do Clube para fazer novenas, encontros religiosos e dar 
aulas de Catecismo. O Clube foi cedido e transformou-se em uma espécie de “agência da 
Pastoral e da Catequese”: rezavam o terço; faziam, às quartas-feiras, a novena de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, e, nas quartas-feiras e sábados, à tarde, as crianças assistiam 
aula de Catecismo. Houve muita conversa e a constatação de que na Vila havia muitas 
famílias pobres e ninguém desenvolvia trabalho com a Pastoral. Foi, aí, então, que o pessoal 
do Clube resolveu começar o trabalho com a Pastoral. Dois anos depois, a família que havia 
cedido o espaço do Clube mudou-se para Guaratuba, deixando outras pessoas no lugar; 
mas, com o passar do tempo, o trabalho da Pastoral foi decaindo... decaindo. Quando a 
referida família retornou a Paranaguá, retomou e reergueu aquele trabalho e, também, o da 
Associação de Moradores da Vila Gabriel de Lara. Em fevereiro de 1996, trinta e duas 
famílias recebiam atendimento via Pastoral. Os doentes eram encaminhados aos hospitais; 
cestas básicas eram distribuídas; era feito trabalho com as mães, ensinando cozinha 
alternativa e remédios caseiros; faziam coletas de alimentos na Igreja, através das 
Legionárias e da Campanha da Fraternidade; procuravam angariar muita coisa, roupas, 
agasalhos, remédios, etc.; ensinavam a combater o piolho que infestava a cabeça das 
crianças; ensinavam a usar remédios para vários tipos de doenças, tais como: dor de barriga, 
dor de dente, doença de pele, feridas, etc.

O colégio distribuiu remédio contra o piolho, mas foram mal orientados e a criançada 
ficou com o olho todo inchado, que aquele remédio caiu no olho e inchou a vista e tudo o 
mais.

Os assistentes sociais da Secretaria Municipal de Saúde eram sempre convidados 
para as reuniões, compareciam para dar apoio e participavam bastante. Em Paranaguá, 
existem várias Pastorais: da Criança, da Saúde, do Idoso, da Família, etc.

No início de 1996, a Prefeitura ou o Sindicato haviam cedido um fogão e um freezer 
que seriam usados para o trabalho da cozinha alternativa, uma vez por mês, com as mães, 
ensinando a aproveitar muita coisa que é jogada fora e que poderia ser comida porque tem 
mais vitamina. As verduras, legumes e outros produtos que iriam precisar, seriam pedidos 
para a comunidade, a fim de haver mais participação, maior envolvimento comunitário.

A Associação de Moradores da Vila Gabriel de Lara conseguiu também o asfalto e o 
campo de futebol, mas as Irmãs foram junto, à Prefeitura, fazer o pedido.

- Elas apoiaram a gente e a gente apoiou elas, no que elas precisavam.
- Elas ficaram dentro da Associação; só não ficaram na Diretoria, porque também não 
podem, né?
- Elas são uma porta aberta. Os políticos dão muita importância a essas religiosas.

Ficou acertado que o Prefeito Valdir Salmon daria as máquinas para a limpeza do 
campo de futebol e toda a comunidade faria um mutirão de limpeza e daria atendimento ao 
tratorista.

Em um toco de árvore, no campo de futebol, tinha um enxame de abelhas. Os 
bombeiros foram chamados, mas como estavam sem os equipamentos necessários, não 
conseguiram resolver. Então, um senhor, que trabalhava com apicultura, chegou com o 
equipamento adequado e levou todas as abelhas embora, em um latão. Aí, o tratorista pôde 
trabalhar à vontade; empilhou as pedras nos cantos; o pessoal da Vila levou suas enxadas, 
capinaram e limparam tudo. Por fim, a Prefeitura colocou areia para ficar macio o campo. 
Havia uma rua que fora construída pelos moradores e era um lamaçal só (mangue) e, de 
tanto a Associação de Moradores pedir, a Prefeitura mandou colocar broquetes até à sua 
ponta e, depois, o Prefeito compareceu na festa de sua inauguração.
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Outras lutas desenvolvidas foram: a melhoria da água que faltava muito, o 
manilhamento do esgoto e a eliminação de uma “ponte” que havia; na verdade, era uma 
pinguela, com dois paus fincados de comprido e duas tábuas pregadas em cima, sem 
corrimão, sem acostamento, sem nada, onde criança caía e morria afogada, mulher grávida, 
bêbado e operário de bicicleta e com compras, desequilibravam-se e caíam ali. Foi feito o 
pedido de um alambreado novo para o campo de futebol, pois a bola batia nas vidraças, 
quebrava os vidros das casas e gerava conflitos entre crianças, pais e adultos, e, também, foi 
solicitado que fosse aterrado o local onde havia um buraco e acontecia o rodízio da maré e 
fosse construída, ali, uma casa comunitária para reuniões, para fazer a cozinha alternativa, 
atender à Pastoral, realizar encontros e debates em época de eleições, etc. A Prefeitura, no 
entanto, acabou com a ponte do mangue, mas não colocando manilhas e sim aterrando 
tudo; o esgoto foi manilhado até o despejo direto no mar, o asfalto foi feito.

Outras atividades da Associação de Moradores da Vila Gabriel de Lara: distribuição 
de alimentos, de remédios, encaminhamento de doentes, campanhas para levantamento de 
recursos para operações hospitalares, etc. A Associação não tem arrecadação mensal 
própria e, às vezes, o Presidente tira dinheiro de seu próprio bolso para ajudar a quem 
precisa ou, quando não dá para fazer isso, vai à luta, em busca de outras alternativas. Fala 
com um, fala com outro, organiza bingo; inclusive, em 1995, apoiou a campanha para 
arrecadação de fiindos para o tratamento de saúde do Presidente da Associação de 
Moradores do Bairro da Costeira. Mas, em 1996, a grande reivindicação da Associação de 
Moradores da Vila Gabriel de Lara era a construção de um Centro de Aprendizagem para 
ensinar as crianças a trabalhar com madeira, com mecânica, etc., tirando-as da rua enquanto 
as mães trabalham e ensinando-lhes uma profissão. A creche já havia sido conseguida, 
graças a uma luta desenvolvida pela entidade, mas foi construída no Bairro da Costeira. 
Faltam cursos de nível médio (Segundo Grau) ou vagas nos colégios onde existem.

No prédio do antigo IBC - Instituto Brasileiro do Café poderia funcionar um ótimo 
ginásio. Até a faculdade poderia ser aí. Uma faculdade de Direito. Três andares, fechado.

A Casa do Pequeno Trabalhador, que existia na Vila e era mantida pela Prefeitura, 
foi fechada e transformada em Centro de Recreação para Recuperação de Drogados, que 
não deu certo, pois a droga corria em aberto. Há muito problema de droga na Vila e na 
cidade toda de Paranaguá. Gente que vem de fora e estimula a iniciação ao uso da droga 
com as pessoas do Bairro. Houve um caso da existência de um traficante na Vila Gabriel de 
Lara, mas que, em fevereiro de 1996, encontrava-se preso. Em torno de 1993, o Vice- 
Prefeito havia feito uma reunião e havia explicado que aquele Centro era uma coisa boa, 
mas que não poderia ficar no centro da cidade e mudaram-no para o “Abrigo do Bom 
Menino”. Depois, recuperaram o prédio e instalaram ali uma creche, que vem funcionando 
desde 1994.

No bairro tem, ainda, o grave problema da prostituição de crianças e adolescentes.

- Tem meninas novas se prostituindo... por nada. (...) Paranaguá está infestada.
( . . . )
- A causa principal é a falta de emprego, né?
(...)
- Tem meninas de onze anos que tão...
(...)
- Mas, então,... É que as mães,... os pais não trabalham. Mandam para a prostituição. 
Quer dizer, não é diretamente para a prostituição. Eles mandam pedir esmola. E, aí, é que 
vai indo... criando a vadiagem... a malandragem... e etc.

- É, mas, eu acho assim que também é um pouco de falta de instrução, sabe?, de pais que 
não ligam. A menina cai na vida, está vendo e está deixando.
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Houve um caso de uma menina (Simone) de doze ou treze anos, que as Irmãs 
encaminharam-na para trabalhar em uma casa de família e a pessoa que tomava conta dela, 
tirou-a do emprego porque, na rua, a menina ganhava mais dinheiro para sustentá-la, já que 
tinha um problema na mão e não podia trabalhar fora. Por outro lado, ela nem precisava do 
dinheiro da menina, pois tinha pensão e recebia o aluguel de casas alugadas. A menina 
engravidou e, sem nenhuma informação, orientação nem recursos, acabou dando à luz em 
pé, na porta da sala da casa onde morava. O recém-nascido estava quase morrendo 
enforcado, preso na tanguinha da menina. A parte da frente desceu, acomodou a criança ali 
e a cabeça ficou pendurada. Estava roxinha quando foi socorrida por vizinhos e pela esposa 
do Presidente da Associação de Moradores e líder da Pastoral. Levaram-na rapidamente à 
Santa Casa. O recém-nascido era prematuro. Há um Posto de Saúde ali perto, mas 
apresentava muitos problemas para o atendimento à população; em fevereiro de 1996, uma 
parte havia sido transferida para o prédio da Avenida Gabriel de Lara e, ali, havia ficado 
somente para o atendimento de AIDS, tuberculose e outras doenças graves.

As eleições para mudança de Diretoria da Associação de Moradores da Vila Gabriel 
de Lara ocorrem a cada dois anos. Existe reeleição, tanto que para a Diretoria que estava 
em fevereiro de 1996, já era a sua terceira gestão (seis anos). A entidade não tem sede 
própria; utilizavam a sede do Clube, mas foi desmanchada, ou o barracão da Escola de 
Samba Junqueira, mas, com o incêndio, ficou sem condições. Passaram a usar, então, as 
dependências da sede do Sindicato dos Trabalhadores Autônomos do Comércio, que fica 
em frente ao Corpo de Bombeiros ou o salão da Igreja do Exército da Salvação. Fazem 
reunião mensal com a Diretoria e comparecem em tomo de doze pessoas. Assembléia geral 
é feita a cada seis meses e, normalmente, vêm mais de cem pessoas. A Diretoria discute as 
propostas, toma as decisões e, quando não há consenso, convoca a assembléia para resolver 
as pendências ou questões polêmicas.

A maior influência sobre a Associação de Moradores da Vila Gabriel de Lara é 
exercida pela Prefeitura e, em parte, pela Igreja, através da Pastoral; mas, a Igreja só 
colabora, apoia, não interferindo em nada no funcionamento da entidade. O Bairro teve um 
representante na Câmara Municipal, na gestão 89/92, que era o Vereador Jacó Vicente. 
Ficou como suplente, depois assumiu por, aproximadamente, oito meses a um ano. O 
entrevistado considera importante ter representante na Câmara Municipal, porque

se for a favor dos que estão no Poder já é difícil conseguir alguma coisa; se for contra, aí
que não arruma nada.

Quanto ao meio ambiente, os entrevistados avaliam que está melhor um pouco, 
porque tem muita gente trabalhando nisso. A Presidenta do MEL - Movimento Ecológico 
do Litoral trabalha muito; é uma lutadora. Merecia ter muito mais apoio, porque sabe 
trabalhar, sabe correr, sabe ir à fonte. O meio ambiente em Paranaguá está um pouco 
melhor por causa dela, pelo trabalho que ela faz. Na Associação de Moradores da Vila 
Gabriel de Lara não são discutidas as questões de meio ambiente, porque estão sempre 
conversando com a Presidenta do MEL, repassam-nas para ela. No entanto, reclamam que 
moradores jogam muito lixo no riozinho que passa por ali e que este precisava ser 
canalizado até o final. Após muitos pedidos, o Prefeito Tortato colocou umas placas em 
cima do rio canalizado, fechando-o até onde está a última cava, mas o serviço ficou muito 
mal feito. Tem umas pontas de ferro salientes no chão que provocam acidentes, derrubando 
quem passa por ali e não as percebe, inclusive crianças. A rua ficou muito estreita. Se 
fechassem, aterrassem tudo, ficaria melhor. Ali é mangue e o pessoal joga muito lixo e isso 
vai prejudicar o mangue também. Há também o problema da sujeira do cais do Porto. A 
borra da soja é derrubada e fica no meio-fio, cai a chuva, os resíduos são carregados pelas 
águas, entopem os bueiros, vem o sol, começa o processo de decomposição e fica um fedor 
horroroso.



Apodrece aquele milho, aquela soja que cai ali e ninguém faz nada.

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo não alteram o 
funcionamento da Associação de Moradores da Vila Gabriel de Lara, visto que esta 
comporta-se normalmente, não apoiando ninguém especificamente.

- Até hoje, ainda, não se meteu em política.
- Eu acho que nem deve. Política é uma coisa à parte. Não convém se meter.

O entrevistado não se encontrava filiado em nenhum partido político.

Esse negócio de política, eu sou alheio... alheio à política.

Em fevereiro de 1996, o bairro não tinha representação na Câmara Municipal; mas, 
na gestão de 1988 a 1992, foi representado pelo vereador Jacob Vicente, que era suplente 
pelo PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro, acabou assumindo no final do 
mandato e legislou durante uns oito a doze meses.

ANEXO 1.27 - Associação de Moradores do Bairro do Bockmann

O Bockmann é um bairro antigo de Paranaguá e bem infra-estruturado.
A Associação de Moradores do Bairro do Bockmann foi criada em vinte e cinco de 

março de 1990, a partir de uma reunião entre amigos, idealizada por Pacelli Machado, 
Nilson Rocha e Albenis Crespim Santos (este eleito primeiro Presidente) e realizada na casa 
de um vizinho, morador do bairro. O segundo Presidente da Associação foi o senhor 
Ismael Gervásio Plantes e o terceiro, Pacelli Machado.

O motivo principal que levou esses moradores a se reunirem e criarem a Associação 
foi o de reivindicar melhorias junto aos órgãos competentes, tais como: rede esgoto, água 
que faltava muito, troca dos canos de água que eram de ferro e enferrujavam muito, 
colocação de placas com o nome das ruas, área de lazer, etc.

Na reunião de fundação da entidade, havia vinte e duas pessoas. Em 1996, o Bairro 
do Bockmann abrangia cerca de quatro mil e quinhentas famílias.

A Diretoria tem vinte e quatro membros, sendo quinze na Executiva e mais os 
Departamentos (ver organograma): Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Primeiro e 
Segundo Tesoureiro, Conselho Fiscal com um Presidente e dois suplentes, Conselho 
Deliberativo com um Presidente e cinco suplentes e um Presidente de Honra. O 
Departamento Jurídico funciona com dois advogados. Há outros departamentos, nem todos 
funcionando ainda, que são: Cultura e Turismo, Segurança da mulher, Medicina 
Comunitária, Assistência Social, Patrimônio, Esportivo e Departamento de Promoções e 
Propaganda. Os departamentos agem em conjunto, uns com os outros. A Associação 
mantém um jomalzinho, mas que, em 1996, ficou parado uns dias porque o rapaz que fazia 
o jornal acidentou-se e faleceu. O organograma e o emblema da entidade foram criados na 
gestão 94/96. O emblema é usado em camisetas, agasalhos, etc.

As principais lutas desenvolvidas pela Associação de Moradores, além das acima 
relacionadas, foram: colocação de bocas de lobo (fazendo parte do esgoto), troca do 
restante de canos de água de ferro enferrujados, o que gera falta de água; reparos nas placas 
de nome das ruas que estão todas de ponta cabeça porque o parafuso que as prendia soltou- 
se, virando-as; criação do Centro Esportivo de Lazer, importante conquista dos moradores.

As outras lutas, em 1996, eram: canalização do Rio do Chumbo ou Ainhãinha, já 
praticamente pronto; asfalto em algumas ruas, em algumas quadras que está faltando, e 
conclusão do Centro Esportivo de Lazer.
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As eleições para mudança de Diretoria se dão a cada dois anos. Os associados não 
pagam nenhuma taxa de contribuição. A Diretoria toda se reúne uma vez por mês, na sede 
da Associação. Os departamentos se reúnem quando necessário. Ainda não fizeram 
assembléia geral; mas, para as reuniões de Diretoria são feitos panfletos e colocados nas 
caixas de correio das casas dos moradores. Todos são convidados. Em dois dias, duas 
pessoas conseguem cobrir todas as casas. Tais reuniões são abertas, todos assinam o Livro 
Ata e comparecem de vinte a trinta pessoas. As decisões são tomadas em conjunto e 
encaminhadas pelo Presidente.

A influência maior sobre a Associação de Moradores é exercida pela Prefeitura, 
porque é ela que soluciona os problemas existentes no bairro.

Quanto ao meio ambiente, na opinião do entrevistado, falta muito para ser feito, 
principalmente em relação à maneira de vida da população, às áreas de invasão, à ação da 
Prefeitura.

Há invasão das áreas porque o pessoal não paga imposto, né?, não paga nada prá 
Prefeitura, não paga nada. Então, devido o estado de vida pobre das pessoas que ganham 
pouco, então, vão ali, constroem um barraquinho de madeira; depois, conforme eles vão 
progredindo já. . ., daí já toma-se uma casinha de material e vive desse meio, entende? (. . .) 
As pessoas que invadem o mangue são de Paranaguá mesmo ou de outros lugares de fora, 
moram em outros municípios mas trabalham em Paranaguá e depois perdem o emprego, 
não têm aonde se estabilizar e vão para o mangue, o qual oferece as condições que eles 
podem ter.

Nas reuniões da Associação de Moradores discutem muito sobre as questões de 
meio ambiente e, inclusive, participam de reuniões com outros órgãos do Governo do 
Estado, em outros locais, dando idéias, sugestões para a solução dos problemas.

As eleições oficiais para escolha dos representantes dos Poderes Executivo e 
Legislativo não alteram o funcionamento da entidade, porque o Estatuto já prevê e diz que 
o Presidente não pode se envolver com política. O Bairro do Bockmann tem representação 
na Câmara Municipal através do Vereador Mário Gonçalves (PSDB - Partido da Social 
Democracia Brasileiro), que, inclusive, é o Presidente de Honra da Associação de 
Moradores. Em 1992, o entrevistado foi candidato a vereador pelo PTB - Partido 
Trabalhista Brasileiro, em coligação com o PDT - Partido Democrático Trabalhista.

Na opinião do entrevistado, as Associações de Moradores tinham que ter mais apoio 
dos órgãos governamentais, da Administração Pública; há uma demora muito grande para o 
atendimento de coisas pequenas; é necessário circular muito para não conseguir nada; os 
requerimentos são encaminhados e não são atendidos e isso deixa a Diretoria muito mal 
situada em relação aos moradores.

A demora da solução dos problemas é que é.

ANEXO 1.28 - Associação de Moradores da Vila São Jorge

A Vila São Jorge é área alta que foi sendo ocupada através de invasões. O pioneiro 
nas invasões foi o senhor Miranda, corretor de imóveis, que se apossou de uma grande área 
ali e ele mesmo fazia as medições e o respectivo mapa. Ganhou muito dinheiro com a venda 
dessa área. Quando o entrevistado foi morar lá, por volta de 1984, vindo de Antonina, só 
havia seis casas e nenhuma rua; mas, o seu terreno (24 x 50 M) foi comprado de um outro 
morador, cuja mãe morava ali há dezoito anos como posseira e por motivo de homicídio 
envolvendo sua filha, mudou-se para o Rio de Janeiro; os dois filhos que ficaram em 
Paranaguá, foram vendendo parte de suas respectivas áreas. Embora a Prefeitura já tivesse 
feito algumas medições na Vila, até fevereiro de 1996, nenhum terreno havia sido 
escriturado, toda a área encontrava-se embargada e existia um certo conflito entre os então
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moradores da Vila São Jorge e o senhor Miranda, uma vez que este estava exigindo a saída 
de todos da área se não lhe pagassem o valor do terreno, inclusive, ameaçando-os de morte. 
Os moradores, por sua vez, através da Associação de Moradores, começaram a ameaçá-lo 
de colocá-lo na cadeia, pois alegavam que o terreno não era dele, que ele o havia invadido e 
não existia nenhuma escritura em seu nome. A Prefeitura, por sua vez, havia proibido o 
senhor Miranda de fazer qualquer negócio com aqueles terrenos. Os moradores buscavam a 
legitimação da posse do imóvel através do recibo do valor pago e do título de compra e 
venda que não tem valor legal. A Associação já havia solicitado à Prefeitura a medição dos 
terrenos e casas para cobrança do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, porque 
todos os moradores queriam pagá-lo, entendendo que esta seria outra forma de ir 
legitimando a posse do imóvel, mas, até fevereiro de 1996, nada havia sido encaminhado.

A fundação da Associação de Moradores da Vila São Jorge data de dez de junho de 
1990 e contou com o apoio da SETAS - Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social. A 
primeira Presidenta foi a senhora Marilene.

Os motivos que levaram à criação da entidade foram: conseguir abertura de ruas, 
iluminação pública, fornecimento de água, rede de esgoto, construção de escola e de uma 
sede para a Associação de Moradores, colocação de telefone público, ou seja, tirar a Vila 
do isolamento e abandono.

Na fundação da entidade, participaram cinqüenta e três pessoas. Em vinte e oito de 
fevereiro de 1993, votaram sessenta e três pessoas na eleição de nova Diretoria (segunda 
gestão), que teve como Presidente o senhor Benedito Vieira e cuja posse contou com a 
presença de representante da SETAS - Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social. Na 
assembléia geral, realizada em quatorze de março de 1993, havia cento e seis pessoas, e, na 
reunião realizada em maio de 1995, compareceram dezessete pessoas

A Diretoria é composta de quinze membros: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e 
Segundo Secretários, Primeiro e Segundo Tesoureiros, Conselho Fiscal com três efetivos e 
três suplentes e Conselho Deliberativo com três pessoas. A entidade tem Estatuto e registro 
em Cartório. Não tem sede própria e as reuniões são feitas na casa do Presidente. Em 
fevereiro de 1996, havia um terreno na Vila que a Associação de Moradores queria que a 
Prefeitura comprasse e em uma parte dele construísse uma escola e em outra, a sede da 
entidade; mas, nada foi conseguido porque a Prefeitura alegou que o terreno não tinha 
escritura e a dita proprietária estava pedindo setenta mil reais pela área, o que significava 
um valor bastante alto.

As demais reivindicações de 1996 eram: colocação da rede de esgoto 
(manilhamento) e de mais três postes para a iluminação pública na Vila. Do que foi pedido 
na época de fundação, ficou sem terminar a abertura de algumas ruas; também faltava abrir 
a rua que vai do Jardim Samambaia à Vila São Jorge, cujo projeto é antigo, da época do 
Prefeito Vicente Elias. Embora a Associação de Moradores já tivesse oficializado o pedido 
na Prefeitura, a rua até então não havia sido aberta e foi deixado que os invasores tomassem 
conta dela, o que estava dificultando sua abertura, uma vez que a Administração Municipal 
não estava querendo mexer com os invasores. Havia a necessidade de manilhas de l,50m de 
diâmetro para colocar no rio e fazer com que a rua seguisse além dele. A Prefeitura alegava 
que não tinha dinheiro. A Associação de Moradores já havia pedido apoio a três 
vereadores: um apressou a colocação do telefone público que já estava encaminhado 
(Lourival, que é professor); o outro, o Vereador Dito, levou dois anos para providenciar 
cinco postes para a iluminação pública, mas a luz não foi ligada; e o terceiro, Vereador Edes 
(capataz de Segurança no Porto), só arrumou o madeiramento para a reforma da ponte que 
passa sobre a linha do trem (estrada de ferro antiga). A ponte de madeira já havia sido 
reformada duas vezes, mas com a chuva ela apodrece, então, em 1996, a Associação 
reivindicava uma ponte de material. Outro problema é o aterro do mangue.

O perigo que está ali é o seguinte: os invasores estão aterrando um terreno do mangue e a
Prefeitura também está me trazendo o lixo e jogando ali. A Prefeitura. O caminhão da
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Prefeitura traz para uns caras, aí, que pedem, daí jogam ali. Então, nós temos um monte de 
material, ali, na rua, ali, que até eu ia bater uma foto daquilo ali, prá levar pro Prefeito, 
pro Prefeito ver que eu não estou brincando. Eu estou... apenas, estou num trabalho sério, 
né? E a Prefeitura está fazendo de abuso. Você vê... E uma área que podia ser a escola. 
Podia nem ser aqui. Podia ser ali. E o pessoal tomaram conta de toda a área ali. Até, por 
sinal, tem um senhor da Capitania que mora ali. Mas, ele..., como muita gente, não quer se 
envolver com nada. E ele ainda dá apoio para os outros.

A Vila São Jorge precisa também de uma caçamba para a colocação do lixo e que 
seja feita a sua coleta. Como a comunidade não dispõe desse serviço, alguns moradores 
queimam-no, sendo que a maioria, joga-o na beira do rio, na cabeça da ponte, e a água leva- 
o para o mangue.

- Então, eu queria... eu queria acabar com esse negócio do lixo, lá, no rio... que é um 
absurdo! (...) E eu queria acabar com esse negócio de jogar aterro de lixo, né? ... Na 
cabeceira da ponte, aonde está atingindo a água. Está trazendo doença.
(...)
- Como que nós vamos segurar esse pessoal prá não jogar lixo no rio mais? Só podemos 
segurar dessa maneira. Prá nós proibir esse pessoal de jogar lixo na rua, no mangue, temos 
que ter alguma coisa. Se nós tivé uma caçamba de lixo, nós temos como... também como 
cobrar.

Falta educar o povo para que queimem o lixo, já que a Prefeitura não o leva. Quanto 
ao esgoto, a Prefeitura havia reservado quatrocentas e quarenta manilhas para a Associação 
de Moradores da Vila São Jorge, mas estas não foram entregues; no entanto, estava cheio 
de manilhas empilhadas e enterradas nas casas, próximas à igrejinha perto do balão, sem 
utilidade.

- E. E na vila que é necessário..., cadê o manilhamento? (...)
- O esgoto cai, lá, no outro terreno meu que, agora, é do campo. Cai, lá, na outra ponta... 
lá embaixo. E eu sempre digo pro pessoal: (...) ‘Não me façam... Não me joguem água... 
esgoto direto. Façam a fossa. Que saia só o líquido... que não vá me jogar inteiro’ Mas, a 
maioria, aqui, não escuta nada. Só ouve se bater em cima. E.

Uma outra luta que a Associação tinha, em fevereiro de 1996, era a de conseguir a 
entrada do ônibus na Vila, que não entrava porque não tinha rua. A idéia era de que ele 
viesse da Vila do Povo à Vila Primavera, fazendo manobra na Vila São Jorge e voltando 
para a Vila Primavera. No trajeto então existente, o ônibus ia até a torre, fazendo a manobra 
ali e pegando o pessoal, da Colônia Santa Helena, em local perigoso, na BR, onde já havia 
morrido gente. Com o trajeto que estava sendo proposto, tiraria o pessoal da área de risco, 
lá encima, levando-o para pegar o ônibus lá embaixo, diminuindo, inclusive, a distância até 
o ponto. Quanto ao projeto “SOS Cidade Limpa”, a Associação apoiou, entrou e dançou. 
Era para trabalhar com vinte pessoas, a entidade trabalhou com sessenta e oito e, no final, a 
Prefeitura começou a passar cheque sem fundo e o Presidente da Associação de Moradores 
tinha que assiná-lo. Em fevereiro de 1996, havia ainda dois processos na Justiça do 
Trabalho por causa da falta de pagamento correto ou pagamento com cheque sem fundo.

E me obrigavam, às vezes. Às vezes, vinham me buscar, aqui. Vinham me buscar com 
o caminhão aqui, prá mim ir lá, assinar. Chegava lá, assinava o cheque, quando chegava 
no Banco, não tinha fundo. Eéé. .. E complicado.

As eleições para mudança de Diretoria se dão a cada três anos. A União das 
Associações de Moradores de Paranaguá quer mudar para quatro anos a gestão, o problema 
é que, se o Prefeito for contra a Diretoria eleita, não vai fazer nada no bairro durante quatro 
anos. Na opinião do entrevistado, o ideal seriam três anos. As reuniões de Diretoria eram
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feitas quase todo mês, mas como as promessas do Prefeito eram anunciadas e não se 
realizavam, o Presidente passava por mentiroso e o pessoal foi deixando de comparecer. Em 
fevereiro de 1996, fazia quase um ano que a Diretoria não se reunia. Na última reunião, 
realizada em maio de 1995, compareceram dezessete pessoas.

Mas, dai, o pessoal ficaram... Eu fazia reunião, vinha pouca gente, né? Por causo que 
ele... O que os home (a Prefeitura) passava prá mim, eu passava prá eles, né? E foi... foi 
que, aí, eu fiquei passando como homem mentiroso. Daí, o pessoal não acreditavam mais. 
Porque eu... O que o pessoal marcava prá mim, eu... O que os home, lá, marcavam prá 
mim, eu passava prá eles. Né? Porque, justamente, prá... Eles me davam uma boa 
informação e eu passava prá eles. Aí, não vinha. Diz: Ah! Eu não vou mais em reunião.
Vou lá só prá escutar conversa fiada.’ Aí, não vieram mais. Aí, quando foi em maio, eu fiz 
a última reunião. Veio só essa quantia de pessoal. Então, não adianta fazer mais.
(...)
- Eu fiquei desacredit... A Associação ficou desacreditada por má administração dos 
vereadores e do Prefeito. A culpa é deles. Não da Associação. (...) Porque eu dependo da 
Prefeitura. Se a Prefeitura não faz, eu não posso fazer nada. Que, se eu tivesse dinheiro 
suficiente prá manter tudo isso aí, eu não ocuparia nem a Prefeitura. Eu fazia do meu 
bolso. Mas, como eu não tenho, eu dependo da Prefeitura. Daí, ... Porque eu não ganho 
nada com isso, aí. Quem ganha é a Prefeitura.

As decisões eram tomadas somente pelo Presidente, que, às vezes, realizava abaixo- 
assinado entre os moradores.

A maior influência sobre a Associação de Moradores deveria ser exercida pela 
Prefeitura, que apresenta muita debilidade.

A Prefeitura, porque desde que a gent..., quando a gente assume um cargo, quando os 
dirigentes que a gente põe prá dirigir não funcionam, a gente corre atrás. Tem que ir ver. E 
o Prefeito, até agora, não fez nada do que foi pedido. Nada.
(...)
- Aqui, não há conflitos com a Prefeitura. O que há, aqui, é só falta de interesse do Prefeito 
e dos vereadores. O conflito é eles que têm contra o Governo, o nosso Governo do Estado, 
porque eles são contra o Governo.
(...)
Eéé. .. porque o Governo é de outro partido, né?

O Porto também poderia exercer influência através do Vereador Édes, que trabalha 
lá, mas não a exerce. Por outro lado, embora tivesse sido feito o contato com vereadores, 
nenhum deles assumiu compromissos com a Diretoria da entidade.

-... Então, muitos Presidentes até se revoltam porque o Prefeito não faz nada. Né? Mas, eu 
não posso me revoltar. Eu tenho que ficar na minha. Eu tenho que agüentar tudo o que o 
Prefeito está fazendo... o que os vereadores estão fazendo, eu tenho que agüentar aquilo ali. 
Suportar como aquilo, ali, estivesse numa boa. .. Porque não adianta brigar com eles. Se 
brigar com eles, não sai nada. Se numa boa já não sai e se brigar, pior. Né?

Na opinião do entrevistado, o meio ambiente em Paranaguá está ruim, porque não 
tem fiscal para ver o pessoal jogando tanta coisa no rio, o qual está ficando poluído.

- O rio está completamente poluído. Eee... eu não sei como é que já os peixes, aqui, em 
Paranaguá, não matam muitas pessoas, já, por causa... devido à poluição que tem tanta. 
Óh! ... Samambaia joga inteirinho. Samambaia descarrega todinha essas águas... 
descarrega tudo aqui. E não é só água. Vem... Vem tudo. É saco plástico... Vem tudo. Joga 
e não passa da ponte da Sadia prá lá. Ela chega, aqui, ela pára. Naquele mangueirão, onde 
eu cuido, pára. Dali, ela volta de volta. Ela faz isso aqui, uma curva. Então, a água está 
completamente suj... Eu até ia entrar com um pedido na... ia bater uma foto e eu ia levar na
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Capitania, prá Capitania tomar uma providência disso aí. Sabe? Porque eu tenho... Eu 
estive, lá, em Curitiba, na Federal... na Receita Federal... até eu tenho... eu tenho a carta 
deles, aí.

(...)
E. Porque está um absurdo! Um absurdo!

O entrevistado criticou o excesso de invasões e citou a invasão de três ou quatro 
alqueires de propriedade de um sargento, no Bertioga, que estava com todos os impostos 
pagos; mesmo assim, foi invadida e que já estava com seiscentas casas encima. Estão 
brigando na Justiça, mas o Prefeito e os vereadores não estão fazendo nada, o que os 
desgasta muito. Relembrou, também, que na Vila do Povo, há um tempo atrás, por decisão 
da Justiça, foram derrubadas várias casas, ficando alguns moradores sem nada. Na 
Associação de Moradores é discutido sobre o meio ambiente, questões como: lixo jogado 
no rio, rede de esgoto, arruamento da Vila.

É. Todo mundo tem que cuidar. Que, se todo mundo cuidasse, o meio ambiente ia 
melhor.
(...)

Como a Prefeitura não passa com o caminhão de coleta do lixo; então, o pessoal 
também não cuida. Ou, então, assim, o seguinte: como o pessoal... já que não tem carro de 
lixo, então, o pessoal,... até chegar o carro de lixo, o pessoal que pegasse e queimasse.
(...)

Faz um buraquinho no chão, igual que... põe tijolo em volta e mexendo, vai 
queimando... vai queimando... Até a coisa começar a melhorar. Mas, não. O pessoal pega 
aqui e joga lá. E isso está estrovando. E, às vezes, tem gente que leva o carrinho, chega lá e 
joga no rio, lá. Isso aí não pode. Eu já estou cansado de ver isso aí. E, falta de educação, é 
falta de... de... porque, aí, não tem como cobrar de cuidar do meio ambiente. E vai falar 
com as pessoas, as pessoas dizem: ‘Ah! Vou jogar aonde? Cadê o carro de lixo?’ Cobram 
de mim e têm que cobrar de mim. E jogam no rio. Mas, sei que no rio não podem jogar... 
‘Mas, então, aonde eu vou jogar?’ Não tem aonde jogar. Tem de jogar aí. O carro de lixo 
deles é o rio. É complicado, né? Pois é!... Eu disse... Eu disse pro pessoal: ‘O negócio é o 
seguinte: vocês querem o carro do lixo, mas não é culpa minha, não. Eu tenho pedido. 
Acontece que é o seguinte: se os home fala que não tem... ele não tem carro de lixo..., não 
tem dinheiro... Vou fazer o quê?

O meio ambiente precisa de fiscal para não deixar o pessoal jogar lixo no rio e polui-
lo.

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo não alteram o 
funcionamento da Associação de Moradores, mas esta tem que assumir a campanha para 
mudar.

Mas, só que eu queria um vereador que a gente desse o apoio e a pessoa ganhasse e 
ele... documente que fizesse. Cumprisse aquele papel dele. Porque muitos prometem prá 
gente e chega na hora, não cumprem. E ele... Ele foge. E isso que eu queria. Se o ver... Se 
ele fizesse um papel..., chegasse, prometesse e fizesse... Pelo menos, ele cobrasse dos home 
lá e desse em cima... Mas, não. Ele vem, às vezes, na porta da casa da gente... Daí, não 
vem mais... e a gente corre lá, ele se some.

O entrevistado respondeu que é filiado ao partido do Vicente Elias, porém não falou 
sua sigla.
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O Bairro Parque São João, embora seja antigo, constitui-se, predominantemente, de 
ocupações recentes; a maioria ocorridas a partir de 1990, o que lhe dava uma aparência de 
isolamento. O loteamento é oficial da Prefeitura e o pessoal que mora ali veio, em grande 
parte, da região central da cidade de Paranaguá, cujos terrenos (vinte e cinco só no Bairro 
da Costeira) foram desapropriados para a construção de silos e instalação de armazéns. 
Com o dinheiro das indenizações, puderam comprar os terrenos no Parque São João e 
construir, eles próprios, suas casas. Há várias chácaras pequenas. São bem poucos os lotes 
invadidos, ou melhor, até fevereiro de 1996 somente a rua 13 era de invasão. As partes mais 
invadidas são as próximas ao Conjunto Residencial Nilson Neves e ao Jardim Samambaia.

A fundação da Associação de Moradores do Parque São João deu-se em seis de 
abril de 1991, tendo como Presidente o senhor Paulo Sérgio de Carvalho. Este permanecia 
à frente da entidade em fevereiro de 1996.

O motivo pelo qual foi criada era o de unir em uma só as quatro Associações de 
Moradores da região: Vila Paraíso, Posto Fiscal, Divinéia e Parque São João. As 
Associações de Moradores da Vila Paraíso e do Posto Fiscal distribuíam o ticket do leite só 
para o pessoal da “panelinha” deles e as reivindicações de benfeitorias para o bairro não 
eram encaminhadas. Então, alguns moradores do Parque São João resolveram criar sua 
própria entidade. A idéia era ter uma única Associação de Moradores no bairro todo, com o 
nome de Associação de Moradores do Parque São João, sendo que, para isso, seria 
necessário acabar com as Associações de Moradores da Vila Paraíso e do Posto Fiscal e 
juntar-se à da Divinéia. Mas, os Presidentes de então das entidades de Divinéia e Vila 
Paraíso não aceitaram essa idéia e acabou ficando sozinho o Presidente da Associação de 
Moradores do Parque São João, recém criada.

Na fundação, compareceram cerca de oitenta moradores e, em fevereiro de 1996, 
tinha quatrocentas e cinco pessoas cadastradas.

A Diretoria é composta por treze membros: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e 
Segundo Secretários, Primeiro e Segundo Tesoureiros, Conselho Fiscal com cinco pessoas 
e Diretor de Esportes com duas pessoas. No entanto, em fevereiro de 1996, somente seis 
diretores eram mais atuantes.

Quando os primeiros moradores começaram a instalar-se no Bairro, não havia rede 
da abastecimento de água, nem ruas e nem iluminação pública; era só capim e uma única rua 
que era por onde o ônibus passava.

As principais lutas desenvolvidas pela Associação de Moradores foram: abrir ruas, 
que até fevereiro de 1996 não havia sido feito; saneamento básico: manilhamento do esgoto 
(não foi atendido), iluminação pública (foi conseguida); murar o Colégio Naiá (foi feito), 
porque as crianças iam comer a merenda no asfalto, na rua e havia muita invasão de pessoas 
que não eram do Colégio para comer a merenda das crianças, ensaibramento das ruas, uma 
vez que o asfalto não saía (foi conseguido); divulgação do nome do bairro através da 
Associação de Moradores.

Em fevereiro de 1996, as reivindicações eram as mesmas. Na reunião do Orçamento 
Participativo, realizada na Igreja do Bairro, compareceram em torno de cento e vinte 
pessoas e foi preenchido um questionário sobre as necessidades do Bairro e, das quinze 
selecionadas, a principal reivindicação foi a falta de saneamento básico; em segundo lugar 
aparece abrir ruas; depois, o muro no Colégio Naiá (que ainda não havia sido feito) e mais 
duas salas de aula, as quais seriam inauguradas em 1996; precisaria implantar o ensino de 
Segundo Grau, instalar um posto de Correio e uma agência bancária. A agência do Correio 
foi aberta, mas como serviço particular, terceirizado. O Posto de Saúde vinte e quatro 
horas, até fevereiro de 1996, era “pedido não atendido”. O hospital mais perto é a Santa 
Casa, que está a cerca de oito quilômetros de distância. Solicitaram também um Posto do 
Corpo de Bombeiros, pois, em 1995, houve incêndio em cerca de nove casas do Bairro e 
nenhuma foi salva. Eram casas de madeira e a causa dos incêndios foi a queima de “Boa

ANEXO 1.29 - Associação de Moradores do Parque São João
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Noite” (mata-mosquito, mata-pemilongo) e de velas (casas sem luz elétrica). O bombeiro 
sai da Costeira, a dez ou doze quilômetros de distância e leva em torno de quarenta minutos 
para chegar no Parque São João por causa das lombadas, e, quando chega, as casas já 
viraram cinzas. A Associação de Moradores promoveu um torneio para arrecadar dinheiro 
para ajudar o pessoal que havia perdido tudo. Na opinião do entrevistado, quase nenhuma 
das reivindicações feitas pelo Orçamento Participativo haviam sido atendidas até fevereiro 
de 1996.

Um outro problema do bairro é a questão da limpeza pública, do lixo. O caminhão 
de coleta do lixo, quando passa, passa uma vez por semana; seria necessário que passasse 
pelo menos duas vezes por semana, sem falhar. Há ruas em que o caminhão não entra, 
então seria necessário colocar uma caçamba no bairro para a colocação do lixo. Por outro 
lado, há pessoas de automóvel que vêm de outros locais e jogam seu lixo nas ruas e 
terrenos do Parque São João.

... Eles vêm de carro, de automóvel e vêm jogar lixo aqui, em cima de nós, aqui. (...) Isso é
safadeza, pilantragem dessa turma, aí.

Há terreno baldio que está tornando-se depósito de lixo. Até o próprio médico que 
mora em frente joga o lixo ali. Deveria ser exigida alguma providência do proprietário do 
terreno. O lixo e a falta de saneamento (tratamento do esgoto) poluem o rio. Tem gente que 
pesca para comer. Tem manguezal que na época de caranguejo alimenta centenas de 
famílias; só que, com a poluição do rio por lixo, esgoto, etc. e as constantes invasões do 
mangue, essas áreas ficam prejudicadas. Em 1995, a Associação de Moradores desenvolveu 
uma campanha do “lixo que não é lixo”, distribuiu panfletos de casa em casa orientando a 
separação do lixo, vendeu todo o lixo arrecadado e usou o dinheiro para fazer a Festa das 
Crianças, a qual contou também com recursos conseguidos com um bingo. Participaram da 
festa cerca de trezentas e cinqüenta crianças. A área do campo de futebol era aberta e, 
então, faziam festa o ano todo ali: torneio de futebol, bingo, festa das crianças, etc.; mas, 
antes de 1996, os moradores perderam o terreno. O Prefeito não quis comprar a área para a 
Associação de Moradores (que foi vendida, em seguida, para a Associação dos Médicos da 
Unimed) e não forneceu a caçamba que haviam pedido para que a população colocasse nela 
o lixo, então, a entidade parou com a campanha da separação e venda do lixo. Rendia muito 
pouco: por um caminhão de “lixo que não é lixo” foram pagos dez reais.

Em vez de fazer campo de futebol iluminado, a Prefeitura fez no Parque São João 
uma praça, gastando na obra cinqüenta mil reais. As praças em Paranaguá são pouco 
iluminadas e muito mal usadas; só servem para namorar à noite ou transformam-se em 
pontos de consumo de droga; além do que, os vândalos destruem-nas todas, tiram tudo para 
que a rapaziada possa jogar bola ali. O problema não é a violência, mas são os vândalos. Há 
a necessidade de um trabalho educativo e de segurança pública, de policiamento. Mas, o 
Parque São João é o bairro mais calmo de Paranaguá. Não tem violência. Não tem roubo. 
Polícia ali não se vê. Por volta de 1993, houve um caso de assassinato de um traficante de 
drogas, mas ele morava no bairro há pouco tempo e quase ninguém o conhecia, nem sabia 
que era traficante. Os assassinos vieram de fora, mataram-no e foram embora.

O sistema viário precisa ser melhorado. Os ônibus de transporte coletivo percorrem 
somente as principais ruas da cidade. No Bairro Parque São João, a linha principal é a da 
Divinéia e tem o ponto final na Avenida Pontal do Sul. Para ir da última parada até a última 
quadra do bairro, a pessoa tem que andar, aproximadamente, mil e quinhentos metros, o 
que, com chuva, sacola e criança no colo, material escolar, doente indo ao médico, significa 
um grande sacrifício.

As eleições para mudança de Diretoria ocorrem a cada dois anos. Em dezembro de 
1995, foi marcada eleição, mas ninguém apresentou chapa. Estava prevista, para após o 
Carnaval de 1996, uma nova assembléia para renovação da Diretoria. Logo que foi criada a 
Associação, compareciam às reuniões quatro... cinco pessoas; depois, houve reuniões com
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trezentas pessoas. A Diretoria se reunia quase todo mês, mas em fevereiro de 1996, faziam 
quatro meses que não se reunia, sendo que a última reunião havia sido para preparar a 
eleição de dezembro de 1995 e contou com a presença de vinte e cinco pessoas.

As decisões dentro da entidade são tomadas pela Diretoria e os encaminhamentos 
são feitos, geralmente, através de comissões de moradores, criadas para determinados 
objetivos.

Quanto ao meio ambiente, além das questões já relacionadas acima, principalmente 
em relação à destruição do mangue e falta de saneamento básico (esgoto e lixo), há o 
problema do lançamento de óleo no rio. Em fevereiro de 1996, o Presidente da Associação 
de Moradores esteve na Capitania dos Portos e no IAP - Instituto Ambiental do Paraná para 
tentar resolver o problema do lançamento de óleo no rio Itiberê por uma firma. Há seis 
meses que isso vem ocorrendo. A mesma denúncia já havia sido feita, há quatro meses, nas 
Secretarias Municipal do Meio Ambiente e Estadual do Turismo, mas nada havia sido feito. 
A Capitania dos Portos autuará somente se forem as lanchas as responsáveis pelo despejo 
de óleo. Mas, como o óleo vem de um bueiro, provavelmente lançado por um posto de 
gasolina ou lavacar, então, caberá ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná ou ao Ibama - 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente autuarem-no e, aí, vai demorar um pouco mais.

O nosso meio ambiente, hoje, ainda encontra-se um pouco bom; mas, se não for feito 
nada, daqui a muito pouco tempo nós vamos estar sentindo os efeitos dessa poluição.

(...)
O lixo é um problema de meio ambiente, né? O nosso lixão que nós temos ali, por 

exemplo, causa doença. Então, ocasiona problema prá cidade. Nós, aqui, recentemente, 
tivemos uma senhora que morreu com doença de rato, né? Essa... Spirose, né? Ela morreu. 
Problema de lixão, que nós tínhamos aqui também, que ocasionou a morte da senhora. 
Então, é problema do meio ambiente também.

Quando a Associação de Moradores do Parque São João fazia reuniões, sempre 
discutia as questões de meio ambiente e, inclusive, haviam feito denúncia sobre tóxicos.

A Associação de Moradores do Parque São João sofre maior influência da 
Prefeitura e da Câmara Municipal.

Em 1992, a Diretoria toda da Associação com o respaldo dos moradores em cerca 
de 90,0% apoiou um candidato na esperança de conseguir alguma coisa e tirar o bairro do 
abandono. Ele perdeu e a Associação não conseguiu nada com os que venceram. A partir 
disso, a entidade vai ficar neutra. As eleições alteram não só o funcionamento da entidade 
como a própria vida dos moradores. É um período bem difícil para as entidades porque há 
muita gente interferindo. Vêm no bairro, apresentam propostas, assinam apoio à pauta de 
reivindicações dos moradores; mas, depois que passam as eleições, não voltam mais. O 
bairro tem um vereador, Lourival Merino Cordão (PSC - Partido Social Cristão), que mora 
ali e que deveria representar aquela comunidade na Câmara Municipal, mas, segundo o 
entrevistado, ele alega que não foi eleito pela população do Parque São João e sim por seus 
alunos, uma vez que era diretor de um colégio na cidade. Inclusive, houve conflito entre a 
Associação de Moradores e o Vereador, pelo fato de que a Prefeitura mandou ensaibrar as 
ruas no Bairro a pedido da entidade e não havia atendido o pedido do Vereador que, por 
isso, solicitou a suspensão das obras da Prefeitura. Quem perdeu foi o bairro, pois nada foi 
feito.

ANEXO 1.30 - Associação de Moradores das Vilas Aviação e Horizonte - AVIHORI

A Associação de Moradores das Vilas Aviação e Horizonte foi fundada em onze de 
novembro de 1991, sob a Presidência de Arlinda Nogueira e tendo como Tesoureiro 
Lourival Nogueira.
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O motivo principal pelo qual foi criada era o de lutar por melhorias sociais no bairro; 
atender à necessidade de promover um maior envolvimento comunitário, ocupar os ociosos, 
dar apoio, oferecer cursos para quem não tinha trabalho (mulheres, jovens, adolescentes); 
organizar a horta comunitária, ensinar um ofício aos moradores. A entidade foi criada com 
o apoio da SETAS - Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social.

Na fundação, compareceram cerca de trinta pessoas. Em fevereiro de 1996, a 
população das Vilas Aviação e Horizonte juntas ficava em torno de mil e quinhentas 
pessoas, cerca de trezentas casas.

A Diretoria é composta de seis membros: Presidente, Vice- Presidente, Tesoureiro, 
Vice-Tesoureiro, Secretário e Vice-Secretário. A entidade tem Estatuto e registro em 
Cartório; não tem sede própria. As reuniões eram feitas, quase sempre, no salão da Igreja 
católica.

As principais reivindicações eram: promover cursos manuais (em tomo de dez) para 
mulheres, crianças, jovens sobre: manicura, cabeleireira, costura, hortaliças, jardinagem, 
marcenaria/carpintaria, teatro, etc. Teriam o apoio do SINE, em Paranaguá, e da SETAS, 
em Curitiba, que providenciaria professores, materiais e maquinário. A Associação 
organizou tudo, mas nada foi feito. Outra reivindicação era a Horta Comunitária. Junto com 
a Associação de Moradores do Morro da Cocada/Emboguaçu, foram ao Porto pedir 
sementes para a horta Foi prometido semente, arado, adubo e outras coisas mais. Seriam 
envolvidas as crianças no trabalho com a terra e seria premiada a melhor plantação; mas a 
horta não aconteceu, embora tenha sido a proposta sobre a qual tinham trabalhado mais.

Pobre vai em busca das coisas e as coisas não têm retomo.
A

A Avihori fez um teatro de incentivo aos moradores intitulado EU + VOCE = 
NÓS, mostrando que a união faz a força e a importância de participar na Associação de 
Moradores do Bairro; quando todos trabalhavam juntos, as coisas aconteciam. Foram 
envolvidos também os bairros da Aviação e Cocada/Emboguaçu. Compareceu muita gente. 
Foi feito um bingo e com o dinheiro arrecadado foi comprado um jogo de camisa, calção e 
bola para formar o time de futebol das Vilas Viação e Horizonte; só faltaram chuteira e 
meia. Quanto aos cursos, só foi feito um de três dias sobre confecção de cartões em papel 
vegetal, do qual participaram entre vinte a trinta pessoas e cuja professora era a filha da 
Presidenta da Avihori. Agradou muito e, inclusive, algumas pessoas começaram a fazer 
cartões de Natal para vender. A Associação recebeu a doação de um forno elétrico para 
rifá-lo e com o dinheiro dar início à instalação de uma oficina de marcenaria para a 
fabricação de móveis populares por crianças e adolescentes que estavam na rua. Foi feita a 
rifa, mas ninguém a vendeu; cancelaram-na. A finalidade das propostas da Avihori era 
ajudar as pessoas a aumentar a renda familiar, buscando novas alternativas, tais como: 
vendendo bonecas, fazendo crochê, tricô, artesanato, pintura em tecido, vidros, etc.

Muitas pessoas não trabalham, às vezes, não ganham dinheiro porque não têm como...
como conseguir, não têm como sair de casa.

As Vilas necessitam, ainda, de: assistente social para acompanhamento familiar; 
atendimento a doentes; orientação e fornecimento de anticoncepcionais para as mulheres, 
para que não tenham filhos sem querer; área de lazer para as crianças, parquinho; módulo 
policial para impor mais respeito aos malandros, para diminuir os roubos e coibir o uso de 
drogas.

O vício já está na cidade toda.

Violência, praticamente, não há; mas uma ronda de vez em quando, dá mais 
tranqüilidade aos moradores. O presídio é precário, está sempre super lotado. Deveria ser
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possibilitado ao detento que ele pudesse trabalhar e garantir renda não só para ele próprio, 
mas inclusive para seus familiares. Precisa também de um Posto de Saúde.

O ideal seria ter um Posto em cada bairro.

Há bueiros entupidos pela areia levada com a ventania, mau cheiro; tem bocas de 
lobo abertas, o que representa um perigo de acidente; asfalto com buracos... Houve 
problemas de falta de água, mas foi resolvido com a Cagepar - Companhia de Água e 
Esgoto de Paranaguá. No transporte coletivo, a sugestão é de que o vale transporte de 
papel (cujo valor caduca) seja substituído por ficha metálica, com valor reajustável, para 
evitar desperdícios. Foi comentada, ainda, a carência de cursos superiores, pois muitos 
alunos de Paranaguá têm que se deslocar a Curitiba se quiserem fazer Medicina, 
Engenharia, Agronomia, Direito, Farmácia, Odontologia, Enfermagem, etc. Faltam cursos 
superiores e faltam professores nos cursos que existem. Por outro lado, alunos de 
Guaratuba, Morretes, Antonina vão estudar em Paranaguá e conseguem apoio das 
respectivas Prefeituras Municipais para o transporte em ônibus. A Prefeitura de Paranaguá 
também deveria colocar um ônibus à disposição dos alunos que queiram estudar em 
Curitiba.

Em Paranaguá, nós trabalhamos bastante prá que acontecesse isso: ter um ônibus... 
Inclusive, minha filha que estava estudando em Curitiba e precisava... e não... Olha! 
Quanto nós batalhamos!... Quanto nós trabalhamos prá...! Falamos na Prefeitura, mas o 
Tortato disse que não tinha jeito mesmo. Mas, olha!... Várias pessoas... Fize... Vieram à 
reunião vários alunos de Curitiba, mas não teve. Nem com o Takayama... E tem bastante 
estudantes de Curitiba. Bastante mesmo. Nossa! É bastante. Ele vai e volta prá Curitiba. 
Tem muitos que vai e tem muitos que ficam lá. (...) A nossa cidade..., ela está muito 
atrasada, né? E uma cidade que é mais velha que Curitiba... e está nesse fundo que está, 
não é mesmo?, porque está atrasada. Paranaguá está bastante atrasada.

As eleições para mudança de Diretoria, pelo Estatuto, devem ocorrer a cada dois 
anos. Desde 1991, quando foi eleita a primeira gestão, não houve mais eleição. E provável 
que, em 1996, saia edital convocando nova eleição. A Presidenta de então mudou-se para 
outro bairro.

É que o motivo que a gente não passou ainda é isso aí, porque a gente tem tantas outras 
ocupações e, daí, não sobra aquele tempo. A preocupação da gente é tão grande por tantos 
outros motivos, que não deu.

C . )
Ele está interessado no caso de ser presidente. Então, é só convocar uma reunião e 

passar a Diretoria pro pessoal de lá.

Quanto às reuniões de Diretoria, compareciam entre seis e dez pessoas. Conforme o 
tempo e o assunto, o pessoal comparecia ora mais ora menos às reuniões. Em uma 
assembléia geral realizada após a missa, à noite, foram em torno de trinta pessoas. Em 
fevereiro de 1996, faziam mais de dois anos que não havia reunião da entidade. Quando 
funcionou, as decisões eram comentadas com todos, ouvindo a todos e feita a votação entre 
os presentes na reunião.

A maior influência sobre a Associação de Moradores das Vilas Aviação e Horizonte 
é exercida pelo Estado (SETAS) e pela Igreja. Teatro, bingo, reuniões, tudo é feito lá na 
Igreja. Pela Prefeitura, nada; a não ser fotocópias.

O Presidente da Associação..., a gente não ganha nada prá sair e, também, a gente 
também tem as dificuldades da gente e não pode ir à vontade. A gente, quando pega uma 
Associação, a gente vai à luta a todo vapor. Vai fazer isso. Sonha alto. Nossa! Corre. Eu 
deixava, na minha vida, tudo de lado, prá correr em coisas... em busca da Associação.
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Quanto ao meio ambiente, na opinião dos entrevistados e pelo que eles conversam 
com a Presidenta do MEL - Movimento Ecológico do Litoral, está feio. Os manguezais 
estão sendo todos destruídos. E gravíssimo isso. Falta educação para não jogar lixo na rua. 
Deveria ser criado um sistema de punição, de multa, para quem deixa a cidade suja. Tem 
pessoas que põem o lixo na rua depois que o lixeiro passou. Precisa mais zelo com a 
Educação. Deveriam ser usadas as rádios para educar o povo.

Eu ando por essa cidade toda... Sujeira prá tudo quanto é lado. E desemprego, é sujeira, 
é tristeza, é problemas de saneamento que tem esses esgotos a céu aberto em vários pontos, 
aí, praticamente central.

(...)
A maioria dos Presidente de Bairro são pessoas que têm pouco estudo, pouco ano.
( . . . )
Então, mas o que a gente tem é garra, é força de vontade, é querer que as coisas 

desenvolvam, que cresçam... Ver as coisas melhorarem na cidade da gente, que a gente 
gosta da cidade, que, aqui, éé. .. Paranaguá já é a minha cidade, que eu já adotei minha 
cidade. Nossa! Eu pensei que gostava mais de minha cidade natal, mas que nada!

(...)
Eu quero ser enterrada em Paranaguá mesmo, tanto que eu gosto de Paranaguá. Muita 

gente sente amor e sente pena das crianças, dos velhinhos, de todos daí.

Um outro problema que há no bairro e que também é de meio ambiente, embora os 
órgãos de Meio Ambiente não se responsabilizem por eles, é em relação aos animais 
domésticos abandonados: cavalos, gatos e cachorros. Na cidade, o cavalo não tem lugar 
para ficar, amarram-no onde tem grama; aí, os malandros cortam a corda e o cavalo vai 
para o asfalto, provocando acidente.

Então, o sofrimento da gente é muito grande; o do animal, nem se compara.

Houve o caso de um acidente de um carro que bateu em uma égua prenhe, 
quebrando-lhe a perna e foi necessário esperar nascer o cavalinho para depois sacrificá-la. A 
luta da Sociedade Protetora dos Animais (da qual a Presidenta da Avihori também 
participa) é para conseguir um terreno, construir um consultório veterinário e levar os 
animais abandonados para lá, que são muitos em Paranaguá. E preciso fazer um controle de 
natalidade entre esses animais; cuidar deles e ir doando-os sempre que aparecer quem os 
queira.

Na Associação de Moradores não chegavam a discutir sobre o meio ambiente, 
geralmente, comentavam sobre as lutas do bairro mesmo.

Se o meio ambiente está funcionando bem, a cidade também. E o todo.
As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo não alteram o 

funcionamento da Avihori, porque ela fica neutra.

Então, nunca foi misturado a política com a Associação de Moradores. Nós, realmente, 
cada ano..., nunca foi comentado nada. Assim, para não influenciar o pessoal.

As Vilas não têm representação na Câmara de Vereadores e nunca nenhum vereador 
apoiou a entidade. Em 1992, o esposo da Presidenta da Avihori foi candidato a vereador, 
pelo PSC - Partido Social Cristão, mas não se elegeu.
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ANEXO 1.31- Associação de Moradores do Bairro da Raia

Foi fundada em 1991, tendo como primeiro Presidente Leomar Rodrigues Leandro.
Um grupo de amigos freqüentadores do Bar do Pelé tiveram a idéia de criar a 

Associação de Moradores do Bairro da Raia, seguindo o exemplo dos Moradores do Bairro 
do Bockmann, que já tinham a sua entidade. O Bairro da Raia era mais antigo e a população 
se expandiu e formou o Bairro do Bockmann, onde tinha mais mangue e mato, ou seja, 
tinha área para ser ocupada. Esses moradores reuniam-se no Clube da Escola de Samba 
“Império do Samba”, hoje “Águia de Ouro” existente no Bairro; porém as pessoas da 
Associação de Moradores não eram da Escola de Samba. Eram pessoas residentes no 
Bairro da Raia. O entrevistado faz a observação de que, ali, há muita casa alugada e falta 
união.

São pessoas que chegam ali, tomam três cervejas e já vão embora. Você nem conhece 
as pessoas. Então, os moradores dali são poucos, os moradores mesmo, natos.

O primeiro Presidente ficou, aproximadamente, um ano na entidade; em seguida, 
assumiu outra pessoa, Baraci Gonçalves, que ficou alguns meses e depois abandonou tudo. 
Foi elaborado o Estatuto, tinha o Livro de Presenças e de Atas, mas não foram registrados 
em Cartório porque não houve quorum para formar a Associação. No começo, nas 
reuniões promovidas pela entidade, participavam em tomo de trinta pessoas; depois, foi 
diminuindo... diminuindo... Dois fatores colaboraram para isso. o fato da Diretoria começar 
a falar em cobrar taxa de mensalidade da Associação e o bom trabalho que vinha sendo 
desenvolvido pela Associação do Bairro do Bockmann, muito próxima e, até certo ponto, 
em área comum com a do Bairro da Raia; a do Bockmann se fortaleceu e a da Raia 
esvaziou-se, desejando, então, expandir-se até o Bairro Palmital, mas houve resistência que, 
segundo o entrevistado, foi porque os moradores dali são, em sua maioria, japoneses e 
italianos (muito ligados à Igreja) e pertencem ao núcleo da APAEx - Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais. Em 1996, a Associação dos Moradores do Bairro da Raia 
encontrava-se completamente parada, inativa.

A Diretoria é composta por dezoito membros: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro 
e Segundo Tesoureiros, Primeiro e Segundo Secretários, Conselho Fiscal com três efetivos 
e três suplentes e Conselho Deliberativo também com três efetivos e três suplentes. No 
entanto, participavam somente umas dez pessoas.

Uma das principais lutas desenvolvidas pela Associação de Moradores do Bairro da 
Raia foi em relação ao problema da água, tanto das inundações, das enchentes como 
também a falta de água na rede de abastecimento. Próximo às ruas Maneco Viana e Manoel 
Correia tem uma valeta de esgoto (entupida mais à frente), que começa a poucos metros da 
Estrada do Correia Velho, segue até o rio e depois ao mar, e, quando chove, não tendo 
escoamento, a água estancada sobe a quase um metro de altura. A valeta, que pode ser o 
corregozinho Ainhãinha, foi canalizada uma parte e, em 1996, os moradores da Raia 
reivindicavam a canalização dali até o rio Sabiá. Inclusive, estavam encaminhando um 
abaixo-assinado sobre a questão. Falta na Raia também um Posto de Saúde. A única coisa 
que tem lá é uma ambulância para dar assistência, conseguida pelo Vereador Roque (1996).

Como problemas de meio ambiente, o entrevistado citou: a falta de emprego, muita 
prostituição de meninas e moças, AIDS (que, segundo o entrevistado, mata cerca de cinco 
pessoas por mês em Paranaguá), o percentual alto de delinqüentes e pessoas viciadas em 
álcool e drogas, muito assalto à mão armada. Por isso, pediram e conseguiram a instalação 
de um Posto Policial no Supermercado Parati, que, na verdade, passou a funcionar como 
um ponto de comando da Polícia.

Em relação ao SOS Cidade Limpa, em que a Prefeitura fazia um convênio com a 
Associação de Moradores para a contratação de mão de obra do bairro, a Associação de 
Moradores do Bairro da Raia foi contra, pois pressentia que algumas entidades pegariam o
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dinheiro da Prefeitura e não pagariam as pessoas, ou então, registrariam como trabalhadores 
nomes fictícios para poderem ficar com o dinheiro. Percebendo isso, a Prefeitura cortou o 
convênio com algumas entidades.

Todas essas questões acima eram conversadas na Associação de Moradores do 
Bairro da Raia.

As reuniões de Diretoria eram feitas nas casas de diretores, em clubes e no banco. 
Na Lanchonete da Canja faziam brincadeiras, bingo e o dono da lanchonete aceitava que as 
reuniões fossem feitas lá porque tinha o bar e podia vender salgadinhos, refrigerantes, 
cervejas, etc. As decisões eram tomadas por todos os que estavam presentes nas reuniões 
da Associação de Moradores.

A maior influência exercida sobre a entidade é da Prefeitura, mas o encaminhamento 
das lutas quem faz mesmo é a população. Nunca houve cobertura de ninguém, nem da 
política, nem das administrações municipal ou estadual.

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo não influenciam a 
Associação de Moradores porque ela não existe.

Nós não existimos. Nossa Associação não existe, não temos valor político.

Cada um deve votar em quem quiser. As eleições alteram o funcionamento da 
entidade, porque o povo vende o seu voto, não votam com consciência, com inteligência.

Na opinião do entrevistado, o único vereador que a Raia teve foi o Roque, que, em 
1996, estava morando no Bairro. Não é que ele tenha sido eleito pela Raia, mas sim, que ele 
morava na Raia. Ele foi eleito por Paranaguá toda. O entrevistado foi candidato a vereador, 
em 1984, pelo PRN - Partido da Renovação Nacional; portanto, antes de ser Presidente da 
Associação de Moradores.

Deveria haver mais apoio da Administração Pública para com o trabalho das 
Associações de Moradores.

ANEXO 1. 32 - Associação de Moradores do Conjunto Residencial Nilson Neves

O Conjunto Residencial Nilson Neves está formado por quatrocentas e oitenta e oito 
unidades e foi entregue aos primeiros moradores em março de1992. Somando-se as 
invasões do lado do Conjunto, ocorridas até fevereiro de 1996, no total, passam de 
seiscentas casas.

A Associação dos Moradores do Conjunto foi fundada em quatorze de maio de 
1992. Um grupo de moradores reuniu-se com o objetivo claro de formar a Associação de 
Moradores para conseguir benefícios e obras públicas para o Conjunto Residencial; uniram- 
se para resolver os problemas. Os primeiros moradores eram de Paranaguá mesmo; mas, 
com a dificuldade de pagar as prestações foram vendendo suas casas e muitos dos que 
foram comprando, eram provenientes do interior do Estado do Paraná ou de outros 
Estados; no entanto, a maioria dos moradores continua sendo de Paranaguá. O Conjunto foi 
financiado pelo Sistema Financeiro Habitacional, através da Caixa Econômica Federal.

Na fundação da Associação de Moradores, compareceram em torno de cinqüenta 
pessoas. Em fevereiro de 1996, sob a Presidência de Carlos Eduardo Martins e tendo como 
Segunda Secretária Vera Lúcia Carvalho Ozório, a participação estava em torno de 
trezentas pessoas.

A Diretoria da Associação de Moradores é composta de doze membros: Presidente, 
Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Tesoureiros, Primeiro e Segundo Secretários, 
Conselho Fiscal com três efetivos e três suplentes. A entidade tem Estatuto e registro em 
Cartório. A sede é provisória, dentro do próprio Conjunto Residencial.

As principais lutas desenvolvidas pela Associação foram: iluminação pública em uma 
das ruas que estava no escuro (conseguiram); colocação de anti-pó nas ruas (foi
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conseguido); ampliação da linha de ônibus (foi conseguida) e busca de negociação para 
baixar o valor das prestações da casa própria que haviam ficado muito caras (entre setenta e 
oitenta reais). Em fevereiro de 1996, esta última luta continuava, nem tanto pelo valor da 
prestação, mas pelo tipo de imóvel que foi entregue: vinte e três metros quadrados para um 
casal com dois filhos; o quarto medindo seis metros quadrados. Tão pequenas são as 
unidades que os próprios proprietários já se auto-apelidaram de Pé prá fora. Os moradores 
reivindicavam que o valor da prestação fosse reduzido, conforme o imóvel, ou seja, que não 
fosse superior a vinte por cento do salário mínimo, conforme havia sido dito na ocasião da 
construção do projeto. Em fevereiro de 1996, a Caixa Econômica estava cobrando pela 
equivalência salarial, isto é, de vinte e três a trinta por cento do salário de cada comprador. 
Assim, para um imóvel de iguais condições havia vários preços, dependendo do salário de 
quem o estava comprando. Portanto, a principal reivindicação da Associação de Moradores 
continuava sendo a da redução da prestação da casa própria, ou seja, melhorar as condições 
de pagamento da prestação, vindo em seguida a luta pela aquisição de uma área 
remanescente do Conjunto, de doze mil metros quadrados, para construir, ali, um Centro 
Comunitário, com área de lazer (praça esportiva e parquinho para as crianças), sede 
administrativa para a entidade e um salão para festas, onde poderiam ser feitas também as 
assembléias gerais. Foi feito um abaixo-assinado entre os moradores solicitando a 
prioridade na aquisição da referida área e que seja feita a sua respectiva urbanização, o qual 
será encaminhado à construtora do Conjunto que é também a detentora da posse do terreno 
em questão. Marcaram audiência com o Prefeito e formaram uma comissão de dezesseis 
pessoas para comparecerem à mesma. Conseguido isso, será arrecadado o material para a 
construção do Centro Comunitário. Até então, a alternativa usada pela Associação de 
Moradores é emprestar o ginásio de esportes do CAIC, porém pelo grande consumo de luz 
dos holofotes, sai muito caro. Por outro lado, os moradores temem perder o terreno para 
invasores.

- Olha! Eu acho que aqui em Paranaguá, as invasões são feitas mais por exploradores que 
acabam invadindo e aí toma-se uma febre. E, daí, um invade e o restante vai lá e toma 
conta, porque acham que... É uma coisa que se alastra, cada vez mais aí...
(...)
- Principalmente, nessa invasão aí, tem muitos que têm seus carros, têm suas casas...
(...)
- Eles estão pagando pro pessoal. Fizeram uma meia-aguinha ali, colocaram o pessoal ali, 
dão terreno pro pessoal ficar ali. Já tem gente vendendo terrenos ali, a mil reais nessa 
invasão.

As casas do Conjunto Residencial Nilson Neves, com vinte e três metros quadrados, 
custam, à vista, sete mil e quinhentos reais. Embora toda a área do Conjunto tenha sido 
doada à Construtora pela Prefeitura, os moradores estão pagando também o terreno pelo 
contrato feito do financiamento.

Um grande problema no Conjunto é em relação ao esgoto: as casas têm fossas 
individuais, mas quando chovia, o esgoto voltava para as casas pelo ralo do banheiro, 
porque não havia escoamento do mesmo. Então, a maioria dos moradores fez a ligação do 
esgoto à rede de águas pluviais e, em fevereiro de 1996, quando chovia alagava algumas 
ruas com essa água de esgoto, porque as bocas de lobo encontravam-se todas entupidas. 
Um outro problema, são os constantes roubos. À medida que houve invasões, malandros 
foram infiltrando-se e começaram os roubos no Conjunto; as portas das casas não têm 
segurança.

Dia a dia tem uma queixa de roubo. (...)
Pela própria porta que sai é bem insegura mesmo. Qualquer um vem ali e dá um chutão 

e consegue adentrar o imóvel. Não adianta uma fechadura dessas aí (...)
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Pela janela do banheiro passa uma pessoa. É só quebrar o vidro, estoura o vidro ali, ele 
entra prá dentro do imóvel.

Há ainda o problema grave de uso e tráfico de drogas. Casos de violência não há. 
Houve um acidente de trânsito, em que o motorista de um caminhão atropelou um moço, à 
noite, quando voltava da igreja evangélica, matando-o e fugindo em seguida. Em janeiro de 
1996, aconteceu um outro caso em que um motorista totalmente bêbado entrou com o 
veículo numa casa do Conjunto. A sorte é que ninguém estava nela, mas o motorista foi 
preso em flagrante e o veículo apreendido pela Polícia. Já ocorreram alguns atropelamentos 
com pequenas agressões. A colocação do asfalto no Conjunto foi boa; mas, por outro lado, 
também foi uma dor de cabeça a mais porque alguns moradores fizeram das duas ruas 
principais (800 a 1.000 metros) uma pista automobilística, provocando acidentes. A 
necessidade de Segurança é mais em relação às questões de roubos, drogas e fiscalização de 
trânsito.

Outros planos que a Diretoria da Associação tinha, em fevereiro de 1996, eram: em 
relação à área esportiva, à saúde, à educação, à limpeza das ruas e conscientização dos 
moradores. A idéia era fazer uma operação arrastão de limpeza, colocando em cada quadra 
um morador responsável pela limpeza da respectiva rua. Este, seria um intermediário entre 
os problemas existentes e a Associação de Moradores, auxiliando-a no encaminhamento das 
soluções para os problemas. Estavam fazendo, também, um abaixo-assinado, em toda a 
região, reivindicando uma escola estadual com ensino noturno de quinta a oitava séries de 
Primeiro Grau e o Segundo Grau. Embora exista o CAIC - Centro de Atendimento Integral 
à Criança próximo, ele é só de primeira a quarta séries e pré-escolar.

Quanto às eleições para mudança de Diretoria, elas se dão a cada dois anos. Já, as 
reuniões de Diretoria ocorrem a cada quinze dias e são abertas a todos, mas só comparecem 
em torno de doze pessoas. Em 1995, foram feitas duas assembléias gerais em seguida para 
discussão dos problemas de inadimplência e de renegociação da dívida; inclusive, contando 
com a presença de diretores da Caixa Econômica Federal, que se deslocaram de Curitiba a 
Paranaguá especialmente para isso. As execuções judiciais e a possibilidade de perda do 
imóvel afligiam muito os moradores. Nas assembléias gerais compareceram cerca de 
duzentas pessoas em cada uma. Geralmente, as decisões são tomadas em equipes em 
conjunto com a Diretoria e, quando necessário, levam-nas para a assembléia geral.

A maior influência que sofre a Associação de Moradores do Conjunto Nilson Neves 
é da Administração Municipal. Recebeu apoio também do Serviço de Assessoria e 
Habitação da Caixa Econômica Federal, que lhe doou materiais de escritório e o Manual 
de Orientação de Formação da Associação, com o que pôde ser dado início ao trabalho 
administrativo da entidade.

Nós queremos ter a confiança da comunidade, para que eles busquem cada vez mais 
a Associação. Nós sabemos aqui que é o único órgão dentro da comunidade que pode 
conseguir alguma coisa de benefício para o próprio bairro. Então, a qualquer outro 
morador que tem um problema e vai buscar solução na Prefeitura, eles vão mandar 
diretamente..., vão retomar e procurar a Associação. Ou se não tiver... ‘- Tem 
Associação no seu bairro?’ Ele fala: Não tem.’ Então, forme uma que é melhor.’
E é sempre assim.

Quanto ao meio ambiente em Paranaguá, anda muito degradado pelas invasões, as 
moradias nos manguezais que estão deixando de ser preservados. Discutem as questões de 
meio ambiente na Associação de Moradores, tais como: o lixo, que degrada o meio 
ambiente; a limpeza da frente de cada casa e de cada rua, para atingir todo o Conjunto; o 
esgoto não tratado é levado pelas águas aos rios, marés e mar; a forma de conscientizar os 
moradores.
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Isso aí, eu acho que tem que ter conscientização de cada comunidade, de cada bairro, 
que quem tem esses problemas aí, deve encaminhá-los à Prefeitura. Não deixar somente 
para a Prefeitura ou algum órgão responsável do meio ambiente tomar parte disso aí. Que 
só vão tomar conhecimento dos problemas de meio ambiente, a partir do momento que 
alguém esteja levando esses problemas a eles, dando esse conhecimento a eles.

(...)
Se amanhã ou depois, utilizam uma área aqui do bambu, aqui, próximo ao conjunto e 

fazem um depósito de lixo... E lógico que nós temos que nos importar com isso. Isso vai 
trazer uma série de conseqüências: é rato, é doenças, essas coisas aí... Então, não podemos 
admitir que amanhã ou depois, uma área próxima ao conjunto tome-se um depósito de lixo 
por desleixo dos próprios moradores aqui que talvez venham a fazer dessa área um 
depósito de lixo. Então, tem que levar esse conhecimento a algum órgão responsável.

Quanto às eleições oficiais para os Poderes Executivo e Legislativo, elas não 
influenciam no funcionamento da entidade. A Diretoria é livre para apoiar quem quiser. Se 
algum candidato contribuir para a conquista de benefícios para a comunidade, para a 
própria Associação, esta não poderá deixar de dar apoio, desde que não gerem encrencas 
com outros candidatos, os quais podem ganhar as eleições e vir a prejudicar a Associação.

Hoje em dia, na política é assim. O Prefeito que se elege vai lá e vai apoiar aquele que o 
apoiou.

ANEXO 1.33 - Associação de Moradores do Conjunto Costa Sul

A fundação da Associação de Moradores do Conjunto Costa Sul foi em dezoito de 
novembro de 1992.

O principal motivo que levou à criação da entidade foi o de organizar algo de bom 
para o Conjunto que se encontrava meio abandonado e melhorar o seu sistema de 
segurança. Antes da fundação, havia ali uma forma de organização administrativa, mas que 
não era oficial, não tinha existência jurídica. Então, por iniciativa de um morador que já 
havia sido Vice-Presidente da Associação de Moradores da Vila Paranaguá e morava no 
Conjunto Costa Sul há um ano, o senhor Manoel Tito de Souza, começou a articular a 
criação da Associação de Moradores do Conjunto Costa Sul e, inclusive, foi eleito o seu 
primeiro Presidente em 1992 e reeleito em 1994.

Em 1992, na convocação da primeira assembléia para discutir a fundação da 
entidade, compareceram cerca de trinta pessoas; no entanto, este número foi considerado 
baixo e decidiram, então, que seria feita uma nova convocatória. Na segunda reunião, com a 
presença de sessenta a setenta pessoas, foi formada a Diretoria completa e marcada para o 
dia dezoito de novembro a sua posse. No Conjunto todo, há cento e cinqüenta famílias, o 
que dá um total de, aproximadamente, quatrocentas e cinqüenta pessoas adultas.

A Diretoria é composta de dezesseis membros. Presidente, Vice-Presidente, 
Primeiro e Segundo Tesoureiros, Primeiro e Segundo Secretários, Conselho Fiscal com três 
efetivos e dois suplentes, Conselho Deliberativo com duas pessoas, um Orador, um Diretor 
de Esportes e um Vice-Diretor de Esportes. A entidade tem Estatuto e registro em 
Cartório. A sede funciona junto ao Centro Comunitário do condomínio do Conjunto Costa 
Sul, com uma secretaria administrativa, sala de festas e reuniões.

As principais lutas desenvolvidas pela entidade foram: primeiramente, melhorar a 
segurança no Conjunto, pois era muito comum as casas serem visitadas por ladrões. A 
Associação de Moradores contratou um vigilante, que trabalhou desde 1992 até janeiro de 
1996; daí, dispensaram-no por falta de recursos, uma vez que com o Plano Real havia 
aumentado muito a inadimplência, ou seja, muitos moradores não estavam podendo 
contribuir mensalmente com a entidade; também foram aumentados os muros laterais 
internos do condomínio e colocado arame com ferro de proteção, como medida para
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dificultar o roubo de bujão de gás, sapatos, televisores, etc. A segunda meta foi buscar 
solução para o problema do esgoto: cada casa tinha sua fossa individual que recebia tanto o 
esgoto do vaso sanitário como também as águas de lavagem (pia, tanque, chuveiro) e, de 
seis em seis meses, transbordava, tendo que ser contratada uma firma especializada para 
fazer a respectiva limpeza. Em contato com a Prefeitura, a Associação de Moradores 
conseguiu mão-de-obra e material para fazer o manilhamento do esgoto. Abriram valetas 
em todas as ruas internas, pelo meio-fio (passeio), onde foram colocadas as manilhas para 
que todas as casas puxassem o esgoto direto a elas e estas conduzi-lo-iam às galerias de 
águas pluviais, indo depois para o mangue, para a maré, para onde a entidade não gostaria 
que fosse.

Misturada com a água da chuva, cai na boca de lobo e vai, infelizmente, pro mangue, 
prá maré, aonde a gente não gostaria que fosse. Aonde eu, principalmente, briguei tanto e 
gostaria que não fosse; mas, vai... Vai direto pro mangue, pro mar... pro rio, aí, né?

Também, foi arrumado o Centro Comunitário do condomínio que se encontrava 
abandonado e era apedrejado pelas crianças. Foi colocada uma cerca, grade de proteção, 
telas nas janelas e foi montada uma escolinha (uma espécie de creche) para atender as 
crianças dos pais que trabalhavam fora o dia todo e cujas professoras eram moradoras do 
próprio condomínio. Os pais pagavam vinte reais e três moradoras cuidavam das crianças a 
tarde toda, fazendo atividades de recreação. Esse dinheiro era uma forma de salário para 
elas, mas as mesmas tinham que pagar a luz e manter do Centro Comunitário limpo, 
inclusive a pintura das paredes que eram freqüentemente riscadas pelas crianças. Isso, no 
entanto, parou de funcionar em outubro de 1995, justamente por causa das dificuldades 
econômicas dos moradores. A Associação de Moradores estava vendo uma forma de 
retomá-lo no início de 1996. Havia seis meses que o Centro Comunitário estava meio 
abandonado e o mato à sua volta já estava alto. Também, foi construída uma cancha de 
areia de praia para voleibol e futebol de praia, cercada, iluminada e com arquibancadas e 
refletores. Tudo feito com dinheiro dos moradores, somente a areia de praia que foi doada 
pela Prefeitura. Esta doou também os equipamentos do parquinho: catita, disco-voador e 
escorregador. Em fevereiro de 1996, a Associação de Moradores estava tentando arrumar a 
área verde que há no parquinho, ou seja, estava solicitando mudas à Prefeitura para serem 
plantadas ali e para trazer de volta os pássaros do bairro.

(...)
Que estão espantando todos os passarinhos... Estão invadindo todas as matas,... todas 

essas áreas verdes. Eu digo: Nós não vamos ter, amanhã ou depois, pássaros. Não vai
haver um pardal, aí... Como, hoje, já não vê. Então, com esse plantio de árvores frutíferas, 
que vêm os pássaros e de árvores grandes que dê para os pardais dormir, eu tenho certeza 
que, em cinco anos, nós vamos ter de novo os pássaros rodeando nossas casas. Se não 
estiverem exterminados... Se o pessoal não tiver acabado com eles.

No final de 1995, o então Presidente da Associação de Moradores do Conjunto 
Costa Sul tinha uma oficina auto-mecânica que empregava doze funcionários, sendo que 
dez deles recebiam por comissão do que produziam e não tinham carteira assinada. Então, 
por causa do Ministério do Trabalho, do aluguel e do Plano Real, teve que fechá-la, uma 
vez que seus clientes entraram em inadimplência e sua firma faliu, tendo que ir trabalhar 
como empregado, e, por isso, faltava-lhe tempo para trabalhar mais na entidade. Como 
patrão era mais fácil, tinha mais liberdade de horário e tarefas.

Com o condomínio, aconteceu quase o mesmo. Até setembro de 1995, oitenta por 
cento dos moradores do Conjunto contribuíam mensalmente com a Associação de 
Moradores. A partir de setembro, a porcentagem de contribuintes caiu para cinqüenta por 
cento dos moradores; em outubro de 1995, quarenta por cento. Aí, a entidade começou a 
demitir seus funcionários: primeiro, o zelador; depois, o guardião diurno; mais tarde um
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pouquinho, o guardião noturno e assim por diante até demitir todos. Em fevereiro de 1996, 
cerca de oitenta por cento dos moradores eram inadimplentes com o condomínio que 
cobrava a taxa mensal de vinte reais, e, noventa por cento eram inadimplentes do 
financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal. A prestação de uma casa de 
cinqüenta metros quadrados estava em trezentos e cinqüenta reais por mês, para um 
financiamento de vinte e cinco anos. A dimensão das casas varia entre trinta e oito metros 
quadrados (com dois quartos) e cinqüenta vírgula quarenta metros quadrados (com três 
quartos, mas a cozinha é por fora e é o mutuário que tem que mandar construi-la). Havia 
prestações no valor de quatrocentos e cinqüenta reais. Desde 1993, os moradores do 
Conjunto Costa Sul brigavam na Justiça contra a Caixa Econômica Federal, pelo super 
faturamento das casas e pela má qualidade dos materiais empregados na construção das 
mesmas. Em agosto de 1995, junto com o Presidente da Famopar - Federação das 
Associações de Moradores do Paraná, a Associação de Moradores do Conjunto Costa Sul 
esteve em Curitiba, em reunião com a Diretoria da Caixa Econômica Federal; inclusive, os 
mutuários invadiram o prédio da CEF e solicitaram abertura de negociações. A Diretoria da 
CEF os recebeu, mas não chegaram a um acordo. A CEF propunha que continuassem a 
pagar as prestações no valor que estava, os anos de inadimplência (três a cinco anos) seriam 
jogados para o final do financiamento e deveriam retirar a ação na Justiça contra a CEF. Os 
mutuários pleiteavam, a exemplo do que havia sido decidido em Maringá - PR (Gazeta do 
Povo de 03/02/95), jogar os anos de inadimplência para o final do financiamento e pagar 
entre trinta a cinqüenta por cento do salário mínimo por mês, depositando o valor em 
Cartório. Não houve acordo, a inadimplência continuava e os mutuários aguardavam a 
decisão da Justiça. Somente os solteiros ou recém casados é que estavam com as casas em 
dia (10,0%). Quanto à solução para a execução de serviços no condomínio, a idéia da 
Diretoria da Associação de Moradores, no início de 1996, era contatar com uma empresa 
particular, que fizesse um contrato individual com cada proprietário-morador, para manter a 
limpeza do condomínio e a segurança, além de outros. Custaria mais caro, mas pelo menos 
a Associação (Presidente e Vice-Presidente) não ficaria com a responsabilidade de pagar 
pelo serviço em caso de inadimplência.

Em fevereiro de 1996, as lutas emergenciais eram: conservação, limpeza e 
arborização com árvores frutíferas (goiabeira, jaqueira, etc.) Nesses três anos de gestão -
1992-95, a Associação de Moradores havia contratado dois zeladores durante o dia para 
limparem a área comum do Conjunto inteiro. Eles coletavam o lixo em carrocinha ou 
carrinho-de-mão e levavam-no até o ponto mais próximo onde o caminhão de coleta da 
Prefeitura pudesse, ao passar, pegá-lo. No entanto, até outubro de 1995, os dois zeladores 
tiveram que ser demitidos.

A gente pede a cada um: ‘- Faça a sua parte. Limpe a sua frente. Não jogue o lixo antes do 
lixeiro passar, ou antes dos horários do lixeiro, prá que o cachorro não venha rasgar os 
sacos de lixo, espalhar...’ Mas, infelizmente, nem todos são iguais. O pessoal deixa o lixo 
de manhã, o lixeiro vai passar à tarde, e, quando vai ver, ao meio-dia, está tudo espalhado 
nas ruas internas. E isso preocupa. Embora, eu não moro lá dentro do condomínio, né? Eu 
moro, aqui, na rua extema. . ., mas, preocupa, porque a gente vê aquela lixarada, . .. aquela 
sujeira... ee... a Prefeitura, realmente, ela não tem assim... O caminhão veio passar. Pegou, 
pegou. O que está jogado,... ela não vai catar todos os lixos. O caminhão entra no 
condomínio, cata as sacolinhas que estão encima do muro; mas,... é uma vez em dois em 
dois dias. Ele não vem todo o dia. Uma vez, vem de manhã... Uma vez, vem à tardezinha... 
Então, a pessoa não tem horário. Ela deixa o lixo, lá. Fica o dia inteiro. Você pode ver, o 
meu lixo vai ficar, ali, até amanhã. O horário que o caminhão passar, nós saímos com ele. 
Senão,... isso vai espalhar tudo na rua. Então, hoje, a prioridade seria limpeza. Né? A 
limpeza... Alguém que limpasse... Então,... e o lixo, que seja freqüente... que seja 
diretamente.
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Pela Associação de Moradores, pretendiam fazer, mais tarde, uma caixa d’água 
comunitária interna do Conjunto para vinte mil litros, igual à que há na Vila Paranaguá, pois 
havia muita falta de água no Costa Sul, os canos colocados pela construtora eram de 
plástico e muito finos (1/2 polegada) e as últimas casas do Conjunto ou as casas que não 
tinham cisternas (isto é, duas caixas d’água) sofriam muito com isso. Então, à hora que 
faltasse água da rua, seria aberto o registro da caixa comunitária e todas as casas do Costa 
Sul seriam abastecidas, sem haver a necessidade de sair correndo, pedir ajuda aos 
bombeiros ou algo parecido. Outra questão que ficaria para mais tarde é a solicitação ao 
Município de uma solução para o problema do tratamento do esgoto.

Que haja um sistema, amanhã ou depois, também de esgoto, tratamento de esgoto, que 
prejudica ... as bocas de lobo que são nas esquinas ou na frente de algumas casas. Com o 
tempo, um sol desses prejudica. Quando fica muito tempo sem chuva, realmente, 
prejudica... o mau cheiro, né? De repente as pessoas têm... pessoas, na frente de sua casa, 
que não gosta. Não pode conversar na frente, porque vem o mau cheiro do esgoto e sendo 
que aquilo, ali, seria só pluvial. Então, esse seria o que... A gente tentaria, mas sabe que, 
hoje, é muito difícil. Então, é melhor, lá, no meio da rua, que venha a ter o mau cheiro, do 
que no seu quintal.

A Associação pretendia, também, fazer um cadastro da vida de cada família, para ter 
um perfil geral dos moradores e ver o que poderia ser feito para ajudar as famílias mais 
carentes, tanto financeiramente, como em relação à saúde, alimentação, etc. Havia ainda a 
proposta de que fossem contatadas as empresas para ver quem teria interesse em pintar uma 
propaganda sua bem feita no muro das quatro escolas municipais e duas estaduais que 
existem na região, e, em troca, dessem uma ajuda por mês à respectiva instituição de ensino 
para auxiliar na educação de crianças carentes, para poderem comprar: materiais escolares, 
alimentação, roupas, sapatos, etc.

As eleições para mudança de Diretoria ocorrem a cada dois anos. Até outubro de 
1995, faziam reuniões mensais de Diretoria abertas aos demais associados e semanais, só 
com a Diretoria. A partir de então e por falta de tempo do Presidente que havia mudado de 
emprego, as reuniões só com a Diretoria passaram a ser feitas quinzenalmente e as reuniões 
abertas à comunidade tomaram-se bimestrais; as decisões eram tomadas com todos os 
associados presentes. Geralmente, procuravam ouvir um bom número de moradores, mas 
oitenta por cento das decisões eram tomadas só a nível de Diretoria. Em fevereiro de 1996, 
das dezesseis pessoas da Diretoria, apenas quatro ou cinco participavam ativamente (de 
25,0 a 30,0%) e a presença em assembléia geral era em tomo de quarenta a cinqüenta 
pessoas (aproximadamente, 10,0 a 11,0%).

A maior influência sobre a Associação de Moradores do Conjunto Costa Sul 
deveria ser da Administração Municipal; deveria existir um contato direto, uma espécie de 
linha direta entre as Associações, a comunidade e a Prefeitura.

Porque ouvindo outras pessoas, a gente aprende. A gente convive e sabe a necessidade.

A Famopar influencia muito pouco. A Caixa só exerce pressão econômica, ou seja, 
influencia negativamente em todos os Conjuntos Residenciais: Costa Sul, Bei Mar I, Bei 
Mar II, Nilson Neves, etc.

- Mais pressão do que influência. Ela vem pressionando... Vem... Cartas e mais cartas... e 
comunicados... e telefonemas... Mas, é mais pressão... que... sei lá... De repente, querem 
cobrir o furo que é de outro lado.

Quanto ao meio ambiente em Paranaguá, o entrevistado, que sempre sai de barco, 
vive no mar, na baía pescando com seu filho, avalia que está um caos. Não existem mais 
belas árvores, chácaras, manguezais, pois o pessoal invadiu tudo.
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A própria... as Administrações anteriores influenciaram o povo a invadir.
(...)
Quando eu tinha quinze anos, eu me recordo, hoje, que acabou. Não existe mais. 

Quando, ontem, você pegava... pescava, tirava o siri... Hoje, você não... só encontra terra 
seca, um pouquinho de água de esgoto, misturada com água de sal do mar e não encontra 
mais o rio, onde você podia se banhar, onde você podia pegar o seu siri. Então, tudo isso 
vai espantando. Hoje, você não encontra mais saracura nos mangues, não encontra...

(...)
Os pardais, dormem aonde? No mangue. Você acabou com o mangue, você acaba com 

o quê? Com a sardinha, com a tainha que vêm procriar ali. O próprio caranguejo, que 
sumiu da nossa baía de Paranaguá, que, hoje, não existe mais caranguejo, aqui. Os 
caranguejos vêm de fora. Os peixes... Não existe peixe mais, aqui. Você vai pescar, ali, 
com o teu filho, você não pega mais nada. Você tem que pegar o teu barco ou, quem tem 
condições, vai longe, prá pegar um peixinho, prá passar um final de semana brincando. 
Então, o meio ambiente que... na própria cidade, você vê o trabalho do pessoal... A 
Prefeitura... A limpeza que existe... Não... Não estou criticando; mas, existe uma limpeza. 
Mas, você vê o pessoal que não liga prá isso. O pessoal descasca um sorvete e joga o papel 
no chão. Eu... Não existe placa, não existe uma educação, um trabalho de educação, na 
escola, para o meio ambiente. Eu acho que nós... nós deveríamos... nós, adultos,... Como a 
gente faz em casa, deveríamos... Quer dizer..., falta tempo prá nós pegar todas as crianças 
na rua e sair orientando como ele deve se comportar, onde ele deve jogar o papelzinho de 
bala, onde ele deve jogar o papelzinho de sorvete...Você tira uma idéia na praia, né? Na 
praia é um absurdo! Você está sentado, você vê coco, cerveja, lata de cerveja,... AíiiL. 
Isso tudo eu acho que prejudica o meio ambiente... e tudo isso, aí, vai acabando. Vai 
espantando os próprios pássaros, a própria natureza.

(...)
O problema da cidade é o lixo, o que fez? Jogou o lixo encima da área verde. Esse é um 

problema que se deveria estudar melhor,
(...)
Acabar dando uma solução; mas, não acabando com a área verde, com o ambiente, que 

você, amanhã ou depois, vai necessitar dele.

Na opinião do entrevistado, o aeroporto prejudica uns seis bairros que lhe fazem 
fundos; deveriam ser loteados o campo da aviação e o pátio da Rede Ferroviária Federal S. 
A ., cinco a seis quilômetros que não têm utilidade nenhuma para o Município e os lotes 
deveriam ser doados às pessoas que estão invadindo o mangue. Tiraria a população do 
mangue. Na Associação de Moradores do Costa Sul, às vezes, discutem sobre o meio 
ambiente, pedem aos pais que orientem seus filhos para cuidarem das árvores, do jardim e 
da área verde do Conjunto.

Nós plantamos trezentas árvores internas, em cada frente. Que você pode ver... só a 
minha e a do vizinho... praticamente... são duas ou três, só, que sobrevivem. Eu não me 
dirigi: ‘Eduquem seus filhos.’ Mas, que orientem os filho, a manter aquela árvore, a cuidar 
daquela árvore, a batizar aquela árvore... e cada filho consiga... cada família que cuide das 
suas casas, das suas árvores que tem em casa... cuide do jardim, da área verde... que nós 
plantamos, ali, algumas goiabeiras, algumas coisinhas pequenas, que, hoje, não tem mais, 
porque pelas próprias crianças quebraram. É. São essas pequenas coisas que a gente tenta 
levar, aqui, né?, nessas assembléias; mas, que, às vezes, parece inútil. E um ou outro que 
se dedica e cuida das suas árvores, em frente de casa.

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo não alteram o 
funcionamento da Associação de Moradores do Conjunto Costa Sul, pois esta se mantém 
imparcial. Trata bem todos os candidatos, cede a sala de reuniões para debates, mas não se 
compromete com ninguém. Em 1992, o Presidente da entidade havia saído candidato a 
vereador, pelo PDC - Partido Democrático Cristão, mas não se elegeu. O Conjunto não tem 
representação na Câmara Municipal.
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Nunca existiu. Em campanha, na época de campanha, que um ou outro se manifesta em 
ajudar ou aqueles... como sempre, doam um jogo de camisa ou o que está precisando... 
Mas, vereador que venha... como essa luta que nós fizemos, o que nós precisamos, em prol 
da comunidade, não só de uma ou outra pessoa, não. Até hoje, não tivemos e acho que... 
não sei se vamos ter tão cedo.

(...)
Às vezes, ajuda. Pelo menos, prá alguns pedidos saírem mais rápidos.

ANEXO 1.34 -Associação de Moradores das Vilas Portuária e Becker

Fundada em doze de dezembro de 1992, cujo primeiro Presidente chamava-se Altair 
Dias Pinheiro e a Vice-Presidenta era a senhora Mari Lúcia Pilar Gonçalves de Oliveira.

O motivo da fundação foi melhorar a situação dos bairros, das vilas, para ter mais 
facilidade para chegar ao Prefeito e encaminhar as reivindicações. Houve a ajuda do 
Germano, pela SETAS - Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social.

Na fundação, tinha vinte e cinco pessoas. A Associação de Moradores abrange cerca 
de cento e cinqüenta a duzentas famílias na Vila Portuária e inúmeras, na Vila Becker. Ali, 
não dá para contar porque é muita gente e os terrenos são agrupados, mas está em tomo de 
umas trezentas famílias. No entanto, hoje, se fizer uma assembléia geral, vêm entre vinte e 
cinco e cinqüenta pessoas.

A principal luta encaminhada foi a de solicitar que acabasse a poluição do ar gerada 
pela Becker (Fospar). Fizeram abaixo-assinado, estiveram conversando com o dono da 
indústria, o IAP esteve fiscalizando, no dia 10/09/93, e apresentou relatório de visita em 
que constata que,

apesar da existência de sistema de controle da poluição do ar, há necessidade de 
implantação de novas medidas internas e externas ao processo industrial para sanar, 
definitivamente, o problema e os problemas existentes que trazem incômodo à comunidade 
local.

(...)
Tendo sido acertado com a indústria, a paralisação das atividades de novembro de 93 

até fevereiro de 94, para implantação de reformas e aquisição de novos equipamentos de 
controle de poluição.

Ainda não melhorou: o cheiro forte penetra pelo nariz, arde tudo por dentro, arde o 
nariz, os olhos, a roupa fica dura no varal com essa fumaça branca, as crianças vomitam, 
têm a barriga inchada. Segundo a entrevistada, pelo menos quatro mulheres que abortaram 
denunciaram que esses abortos estariam relacionados com aquela poluição do ar. Dá muita 
dor de cabeça, náusea. Tem dias que não se consegue abrir a janela.

A Vila Becker inteira é área de invasão e a maioria das pessoas são de Paranaguá 
mesmo. As casas da Vila Portuária eram de portuários antigos, das pessoas que trabalhavam 
no cais e foram cedidas a eles pela Administração do Porto. Depois, foram passando de pai 
para filho.

Uma outra luta da Associação de Moradores é em relação ao Canal da Ainhãinha, 
um corregozinho que recebe grande parte do esgoto da cidade e corre a céu aberto. A 
socilitação era de que fosse manilhado e isso foi feito. Sobre ele será construída uma Rua de 
Lazer. Em janeiro de 1996, fazia dois meses e meio que o haviam canalizado, depois da 
reivindicação de várias Associações de Moradores. O Prefeito veio até o colégio e 
perguntou qual era a pior coisa do bairro e todos indicaram o Canal do Ainhãinha.

O Canal do Ainhãinha e a poluição do ar pela Becker (Fospar) eram os dois maiores 
problemas da região e que atingiam mais seis Vilas/Bairros: Vila Guarani, Vila Cruzeiro, 
Vila Rute, Vila Alboitt e Vila Guadalupe e o Bairro do Rocio, além das Vilas Becker e 
Portuária.
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A Vice-Presidente conseguiu, no início de 1996, que funcionassem turmas do 
Mobral na Vila, visto que havia muitos analfabetos ali. Conseguiu uma sala no Colégio 
Rodolfo Arzua e a Associação vai ensinar as pessoas de graça. Sua idéia é também dar 
cursos de bichinhos de lã, artesanato, chinelos; organizar uma espécie de Clube de Mães da 
Associação de Moradores. As mulheres participam mais que os homens.

O Posto de Polícia está abandonado e o Posto de Saúde também. A Associação vai 
tentar levantá-los, mas precisa de mais apoio. Falta muito apoio ao trabalho das 
Associações de Moradores em Paranaguá.

A Diretoria é composta de treze pessoas, nos seguintes cargos: Presidente, Vice- 
Presidente, Primeiro, Segundo e Terceiro Secretários, Primeiro e Segundo Tesoureiro e 
Conselho Fiscal com três efetivos e três suplentes. A primeira Diretoria, em janeiro de 1996, 
estava com três anos de gestão e não haviam feito eleições para mudança de Direção 
porque ninguém quis candidatar-se. O período de mandato é de dois anos. São em tomo de 
três pessoas as mais atuantes na entidade. Não fazem reunião ordinária; mas, só quando há 
necessidade; como no caso, é necessário uma reunião para discutir sobre o funcionamento 
do Mobral.

Para a festa do Natal, o povo ajudou: fizeram uma carroça com Papai Noel, palhaço, 
compraram bexigas, dezoito quilos de balas, pirulitos, brinquedos, etc. Quarenta bichinhos 
acompanharam o Papai Noel na rua, roupas emprestadas de amigos. A maioria das decisões 
são tomadas pela Vice-Presidente. Receberam o apoio de um vereador somente, Mário 
Gonçalves, que deu doces e brinquedos. O Deputado Fregonesi doou bicicletas para o 
bingo.

A maior influência é exercida pelos Secretários Municipais, que se dirigem à 
Diretoria da Associação para comunicar as coisas que o Prefeito quer.

Os problemas de meio ambiente são: invasão por falta de habitação e de emprego e a 
poluição do ar pela Becker.

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo afetam muito o 
funcionamento da entidade, porque os políticos procuram mais a Diretoria e a Associação 
tenta conseguir alguma coisa a mais nessa época.

ANEXO 1.35 - Associação de Moradores do Bairro do Rocio

A Associação de Moradores do Bairro do Rocio foi fundada em vinte de janeiro de 
1993, tendo sido seu primeiro Presidente o senhor Larry César Alves dos Santos e sua área 
de atuação abrange cerca de trezentas famílias.

O Bairro do Rocio existe há mais de três séculos. O Porto foi mudado para lá na
década de trinta, mas a Igreja e a Capela foram construídas há quatro séculos e meio (na
opimao do entrevistado).

O motivo pelo qual a Associação foi fundada era o de trazer melhorias para o bairro: 
saneamento básico, diminuir a poluição do ar, limpeza, divulgação da importância do 
turismo histórico-religioso, da Igreja secular, do Santuário, da mini-basílica de Nossa 
Senhora do Rocio, Padroeira do Estado do Paraná. Quanto à poluição do ar, os 
entrevistados fazem referência à Cattalini, que solta uma fumaça que ninguém agüenta, 
provoca coceira, alergia, mal-estar, dor de cabeça e um ar muito pesado, difícil de respirar.

Na época da fundação da Associação, eram trezentos e trinta moradores 
cadastrados; hoje, na eleição, realizada em Io. de julho de 1995, votaram cento e setenta e 
três pessoas. A mudança de Diretoria se dá a cada dois anos.

**** Na verdade, o Santuário da Padroeira do Paraná, foi construído em 1813, no bairro do Rocio, em 
Paranaguá.
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Na fundação, eram dezenove pessoas na Diretoria, hoje são treze, nos seguintes 
cargos: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Secretário, Primeiro e Segundo 
Tesoureiro, Relações Públicas, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e Departamento de 
Esportes. Em 1996, era Presidenta da entidade a senhora Eumoza Mari Baleche de Oliveira 
e também compunham a Diretoria a senhora Maria Aurora Carbonaro (Áurea - eleita 
Presidenta em seguida) e José Antonio da Cunha.

As principais lutas desenvolvidas pela entidade, no início, foram as mesmas que 
motivaram a criação da Associação e são as mesmas até hoje. Hoje, o Rocio é uma área 
industrial, portuária e turística. O problema não é só o Porto, mas também as indústrias que 
poderiam ajudar colocando filtros e melhorando a segurança para o Rocio. A única que dá 
segurança é a Petrobras. Se não fosse ela, o acidente ocorrido entre final de 1995 e início de 
1996 e que produziu um incêndio em um Container de isqueiros poderia ter explodido e 
causado muitas mortes. A Petrobras prontamente ajudou a controlar o fogo. Ela ajuda, mas 
joga óleo no mar, A Cattalini tem óleo, combustível, acrilato, metanol, tem de tudo e eles 
terceirizam, alugam os depósitos. Na opinião dos entrevistados, o Governo do Estado tem a 
obrigação de ajudar porque Nossa Senhora do Rocio é a Padroeira do Paraná e o Bairro do 
Rocio é um polo turístico importante em Paranaguá e no Estado e não tem estrutura 
suficiente para receber os turistas. Não existe um parque para as crianças; não existe um 
lugar para o turista sentar.

Um outro problema é o trânsito na Bento Rocha, que se intensificou depois que, em
1993-94 aproximadamente, a BR-277 foi integrada ao perímetro urbano de Paranaguá, 
passando a ter ligação direta com o Porto e o escoamento de caminhões foi transferido para 
a Avenida Bento Rocha. Os caminhões, a maioria super velhos, passam a duzentos por hora 
e a lombada eletrônica não funciona. Sua fiação estraga facilmente devido ao peso e à 
velocidade dos caminhões que passam por ela. Isso fez com que aumentasse o número de 
acidentes e mortes, inclusive com atropelamentos próximos à escola. A Associação 
reivindicou ao Prefeito que, antes do início do ano letivo de 1996, retirasse aquela lombada 
eletrônica dali. Esses caminhões causam ainda um outro problema, quando vêm, 
carregados, ao Porto, vão estacionando por ali até poder entrar e descarregar sua carga, 
produzindo um congestionamento grande na região e dificultando, inclusive, a passagem 
dos ônibus. Deveria ser feito também um trabalho de conscientização com o motoristas dos 
caminhões sobre o modo de conduzir o veículo e o respeito aos pedestres, principalmente às 
crianças. Os governos estadual e municipal, dentro do espírito do Mercosul, permitiram ao 
Porto fazer um pátio de containers para os paraguaios, passando próximo a uma outra 
escola, na Vila Portuária, o que já causou quatro mortes.

Na opinião dos entrevistados, falta um compromisso maior do Porto com a cidade 
de Paranaguá; o compromisso do Porto é mais com o Governo do Estado.

A urbanização do bairro para estruturar a instalação de turistas, romeiros, etc., vem 
sendo solicitada pela Associação de Moradores à Prefeitura há pelo menos três anos; até a 
Mitra Diocesana já interveio na questão. A proposta é construir uma área de lazer em volta 
da Igreja. O espaço ali envolve uma área grande, muito bonita, de frente para a baía, mas 
que está ociosa. A paisagem é muito linda e não é aproveitada. A festa de Nossa Senhora 
do Rocio se realiza sempre no dia quinze de novembro e, segundo os entrevistados, é só 
nessa época que o Bairro do Rocio é lembrado. A Prefeitura só aterrou o Rocio para fins 
comerciais: barracas, festas, etc. O grande faturamento feito na Festa da Padroeira não tem 
retomo para o Bairro do Rocio. Terminou a festa, morreu o Rocio.

Em 1995, houve um conflito entre a Associação de Moradores e a Aciap 
(Associação Comercial de Indústria e Agricultura de Paranaguá) e a Câmara de Vereadores, 
pois estes queriam acabar com a Festa do Rocio porque eles alegavam que a Associação de 
Moradores, os moradores e os barraqueiros iriam tirar todo o lucro de Paranaguá, levar 
todo o lucro da cidade para fora. Então, as lojas, o comércio não aceitavam que fossem 
instaladas as barracas, no Rocio, durante a semana de festa, em novembro. A Associação de 
Moradores foi à luta, fez abaixo-assinado com mil e setecentas assinaturas, foi à Prefeitura,
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entrou com ação na Justiça, foi ao jornal, conseguiu o apoio e as barracas se instalaram no 
Bairro do Rocio, na semana da Festa da Padroeira, como vinha sendo feito há muitos anos. 
O preço dos produtos das barracas é muito menor que os do comércio normal da cidade. 
Por outro lado, os barraqueiros alugam a frente das casas para a colocação das barracas e 
para usar o banheiro para tomar banho, pagando por isso, o que resulta em uma alternativa 
de renda para o povo simples do Rocio e muito esperada durante o ano todo.

A Associação de Moradores quer que cada morador se responsabilize, cuide bem, 
limpe, capine a frente de sua casa, que cada um faça a sua parte.

No Natal, as decorações de rua foram feitas somente no centro da cidade. O Bairro 
do Rocio não recebeu nada, nem placa, nem iluminação.

A Associação de Moradores quer que seja retomada toda a história do Bairro, toda 
a sua tradição histórico-religiosa.

Quanto às atividades culturais e esportivas, em 1994, a Paixão de Cristo (teatro) foi 
apresentada no Rocio, mas somente naquele ano. O único lazer do bairro é o Campeonato 
de Futebol entre casados e solteiros, promovido pela Associação de Moradores. Os 
entrevistados reclamam que as atividades de projetos da Administração Pública ficam 
concentrados no centro da cidade, tais como: a Festa da Tainha, Eco Verão (SESC e 
Disapel), a Festa Junina, etc.

Na atenção à Saúde, a Associação não tem queixa. Se algum morador necessita, é 
só pedir consulta para alguém da Diretoria que esta consegue, na hora, atendimento pelo 
Posto da Vila Guarani. A Prefeitura mantém, através da Associação, um módulo dentário 
que atende três vezes por mês no Bairro do Rocio; também deu apoio, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, para a realização dos exames de diabete.

É preciso ter maior policiamento nas escolas e um trabalho de combate às drogas. 
Há casos de crianças fumando maconha direto. É preciso uma ação constante nas escolas e 
na família, além da fiscalização e trabalho assistencial da Polícia.

A maioria das decisões da Associação de Moradores é tomada a nível de assembléia 
geral, mas só comparecem quinze a vinte pessoas. Então, acaba ficando mais a nível de 
Diretoria. Os moradores não participam, mas cobram ação da Diretora. Nesta, dois ou três 
trabalham. Fazem duas ou três reuniões de Diretoria por mês e mantêm-se em contato 
direto um com o outro entre os diretores.

Quem exerce maior influência sobre a Associação de Moradores é a Prefeitura e a 
Igreja que, inclusive, fornece luz e sabão para o dentista.

Sobre o meio ambiente, a avaliação que têm os entrevistados é de que está em 
péssima situação: há muita sujeira proveniente do Porto, carga que cai dos caminhões 
velhos, que cai no momento de carregar/descarregar os navios, resíduos que apodrecem e 
geram mau cheiro, odor forte das emissões gasosas das indústrias, da Cattalini, da Becker 
(Fospar), etc., poluição da baía, falta de tratamento do esgoto, valetões a céu aberto, falta 
maior fiscalização da Administração Pública. As pessoas precisam colaborar também 
limpando a frente de suas casas, porque a Prefeitura não tem condições de fazer tudo. O 
Rocio era um bairro totalmente cheio de árvores, que se podia sentir o frescor da natureza; 
agora, tem o mau cheiro. Há a necessidade de preservar o ar puro, para evitar problemas de 
pulmão das crianças; a banana e o mamão não se desenvolvem, secam, empedram, por 
causa da poluição do ar; as outras plantas também. A hortelã fica coberta de pó branco.

As questões ambientais têm muita importância para a Associação dos Moradores, 
principalmente enquanto preservação da vida do ser humano, do futuro das crianças, de sua 
saúde, do futuro das plantas (frutas, verduras, plantas medicinais, etc.).

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo não alteram o 
funcionamento da Associação de Moradores. Dos três entrevistados, um encontrava-se 
filiado ao PSB - Partido Social Brasileiro e o outro, ao PSDB - Partido da Social 
Democracia Brasileira.
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ANEXO 1.36- Associação de Moradores do Bairro Sete de Setembro na Ilha dos
Valadares

A fundação da Associação de Moradores foi no dia vinte e sete de janeiro de 1993, 
tendo como primeiro Presidente o senhor Ademildes Mendes de Araújo.

O motivo principal de sua fundação foi porque houve a necessidade de ter uma 
entidade específica para o bairro, pois o Presidente da Associação de Moradores de Ilha 
Valadares só atendia a Vila Bela, ficando os bairros Itiberê e Sete de Setembro descobertos.

Antes da existência da Associação de Moradores, havia na Ilha dos Valadares três 
Inspetores de Quarteirão, que eram funcionários nomeados pela Prefeitura para 
fiscalizar/inspecionar a Ilha toda, sendo que, ao mesmo tempo, eles viam as condições e 
necessidades do bairro e convocavam os moradores até mesmo para a limpeza de uma vala, 
de caminhos, faziam campanha de doação de quilo de alimentos não perecíveis para ajudar 
as pessoas carentes, eram os responsáveis pelo bairro; inclusive, foram eles que criaram a 
Associação de Moradores da Ilha Valadares, na década de setenta. Mas, como a Ilha 
cresceu e está muito grande, possuindo mais de dezesseis mil habitantes, uma Associação só 
não consegue atender a todos; aí, então, em 1993, cada bairro (o Itiberê e o Sete de 
Setembro) resolveu criar a sua própria Associação de Moradores, para ter sua própria 
representação.

Como o Presidente da Associação de Moradores da Ilha Valadares era irmão do 
Presidente da Associação de Moradores do Bairro Itiberê Valadares, havia muita intriga, 
briga de família, muita rivalidade, muitos conflitos entre os bairros, porque um queria ser 
maior que o outro, tanto em poder político como em poder de futebol. Um bairro não se 
dava bem com o outro. Em 1996, com o trabalho da Igreja e do Pastor, o trabalho de irmão 
para irmão, este problema ficou aparentemente resolvido.

Na fundação da Associação de Moradores do Bairro Sete de Setembro da Ilha dos 
Valadares, participaram cento e duas pessoas e, em 1996, a participação girava em torno de 
oitenta pessoas, entre sócios e diretores da entidade.

A Diretoria é composta de vinte quatro membros: Presidente, Vice-Presidente, 
Primeiro e Segundo Tesoureiros, Primeiro e Segundo Secretários, Conselho Fiscal com três 
efetivos e três suplentes, Conselho Deliberativo com três efetivos e três suplentes, um 
Orador; Departamento de Esporte com um titular e um suplente e Departamento do Bem 
Estar Social com três pessoas. A entidade tem Estatuto e registro em Cartório. A sede 
funciona junto com o Centro Comunitário São Francisco de Assis ou São Francisco de 
Chagas, que é também onde os fiéis se reúnem para orar. Inclusive, o Presbítero é o 
Presidente e o Reverendo é o Vice-Presidente da Associação de Moradores. Não há 
cobrança de mensalidade dos associados, muito embora isso já esteja previsto em Estatuto.

Dentre as lutas desenvolvidas pela Associação de Moradores do Bairro Sete de 
Setembro da Ilha dos Valadares, destacam-se: a implantação da reciclagem do lixo no 
bairro; inclusive, entre o final de 1993 e o começo de 1994, esteve lá um professor da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná para ensinar sobre o assunto, projetou fita de 
vídeo em telão e foi usada a Igreja para isso. A creche e a Escola Iracema dos Santos (que 
começou a funcionar em 1994) são resultados de lutas levadas pela Associação de 
Moradores. A entidade participou do Projeto “SOS Cidade Limpa”, pelo qual foi feita a 
limpeza de cento e oitenta metros de vala e a contratação de quinze funcionários pela 
Associação de Moradores mas através do convênio assinado com a Prefeitura. Só houve 
problema com um trabalhador, mas no final deu tudo certo; a Prefeitura pagou tudo 
direitinho. Por intermédio da Associação de Moradores também foram colocadas cento e 
cinqüenta manilhas no caminho denominado “Arapuca” e arrumado-o; foi conseguido, 
como brinde de político, um ‘‘freezer” para a Escola Iracema Santos para guardar as 
verduras do lanche/merenda das crianças; também, foi conseguido o salão do Centro 
Comunitário para funcionar como sede da entidade. Houve um conflito da comunidade com 
a Associação de Moradores e desta com a Administração Municipal porque as mães
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estavam desesperadas pela falta de salas de aula para os filhos estudarem. Na época, a 
Associação foi à luta e foi conseguido resolver o problema; mas, em 1996, já estava 
faltando novamente, só que para primeira série do Primeiro Grau.

Foi um conflito positivo este. Mas,... Em parte a Prefeitura joga a comunidade contra a 
Associação de Moradores, porque a Associação faz muita reivindicação e não é atendida.

A entidade de moradores, em fevereiro de 1996, continuava reivindicando 
saneamento básico com coleta e tratamento de esgoto; mais salas de aula, professores e 
funcionários para a escola. Existiam muitas crianças fora da escola. A Igreja Evangélica se 
propôs a ceder seu espaço físico durante o dia para funcionamento de sala de aula; o mais 
difícil seria a contratação de recursos humanos, pois a Prefeitura alegava não poder faze-lo 
por falta de verba. O prédio onde funcionava o ginásio (5a. a 8a. séries de Primeiro Grau) 
precisava ser ampliado em, pelo menos, três salas de aula, mas a Prefeitura estava tendo 
dificuldade porque o imóvel é do Estado. Meninas de quatorze... quinze anos tendo que ir 
estudar, à noite, no centro da cidade, correndo perigo, porque o colégio da Ilha encontrava- 
se super lotado. Havia a necessidade também de Segundo Grau. Pediam ainda a arrumação 
das passagens (caminhos), estradas e calçadas da rede viária da Ilha, que a própria 
Administração Municipal fez, mas encontrava-se estragada por falta de manutenção, havia o 
problema de animais, das carroças (charretes) com crianças dirigindo-as e causando 
acidentes e as bicicletas que se encontravam com as carroças, atropelamentos. Já aconteceu 
caso de cavalo dar coice em criança, quebrando-lhe o braço e tendo que ser atendida na 
Santa Casa. Se tivesse uma ciclovia, teria lugar para as carroças, para as bicicletas e motos 
e as calçadas ficariam para os pedestres. A carroça (charrete) é o principal meio de 
locomoção da Ilha dos Valadares. O calçamento é estreito e em mão única.

Em fevereiro de 1996, havia a intenção da Prefeitura de juntar os dois Postinhos de 
Saúde da Ilha e construir um centro maior, improvisando o atendimento no Centro de 
Saúde Dona Baduca (Estradinha), que se encontra distante, no continente. Na gestão do 
Prefeito anterior, havia um Posto de Saúde no Bairro Sete de Setembro da Ilha dos 
Valadares, mas depois foi fechado. Um outro grave problema na Ilha são as drogas.

Se não tiver paz, nós não temos nada. Mas, hoje, a própria juventude, né?, está com 
uma vida, a maioria deles, com uma vida muito estragada, entre drogas, entre muitas 
coisas que não dá nem prá gente citar, né? Então, falta... eu creio... de chamar a atenção da 
autoridade. A autoridade deve procurar chegar mais junto, né?, em sociedade, nesses meios 
de formação de baile, prá poder por mais a vida do povo mais em paz, porque do jeito que 
está...

Grande parte da culpa é da Polícia que não tem dado a devida cobertura. Há um 
Módulo Policial na Vila Bela, mas não é feita ronda.

Tá tudo no descanso. Aí, eles aproveitam para fazer o que bem entendem.

As eleições para mudança de Diretoria da Associação de Moradores eram a cada 
dois anos; mas, em 1996, mudaram o Estatuto para a cada quatro anos, conforme o 
sugerido pela Umamp - União Municipal das Associações de Moradores de Paranaguá, para 
dar continuidade ao projeto da reciclagem do lixo e para ficar coincidindo com a gestão do 
Prefeito. O mandato da Diretoria de então foi prorrogado e a atualização do Estatuto já 
havia sido encaminhada ao Cartório. A eleição da Diretoria da Associação não ocorre no 
mesmo ano em que há a eleição para Prefeito, mas no primeiro ano de sua gestão. Quanto 
às reuniões da Diretoria, são feitas a cada seis meses e, geralmente, comparece toda a 
Diretoria ou em tomo de vinte pessoas. A assembléia geral é feita anualmente, 
comparecendo cerca de cento e cinqüenta pessoas. As decisões são tomadas pela Diretoria.
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A maior influência sobre a Associação de Moradores é exercida pelo Estado, porque 
é ele que tem o poder.

Se o Governador não der cobertura para a Prefeitura, a Prefeitura também não pode 
fazer nada.

A Igreja também exerce muita influência, porque ela dá muito apoio e há Igreja que 
tem até a Associação de Bem Estar Social.

Quanto ao meio ambiente, o entrevistado opina que na Ilha dos Valadares não está 
bom, está precisando de mais atenção, porque tem criança guiando carroça de cavalo, 
batendo em partes delicadas do animal que seria desnecessário.

Inclusive, poucos dias, aqui, aconteceu de um cavalo morrer apanhando. Três... quatro 
crianças numa carroça, dando chicotadas por toda a parte do corpo do cavalo. (...) Se esses 
caminhos já são ruins para a gente andar, imagine para o animal, carregando carga. (...) 
Para dirigir a carroça tem que ser pessoa adulta, pessoa que tenha conhecimento.

Na Ilha, deve ter umas trinta carroças. As questões de meio ambiente são discutidas 
dentro da Associação de Moradores, mas não são dadas as devidas atenções. Há muito 
passarinho preso em gaiola, curriola, canário, coleiro. Prendem-nos para vender ou por 
prazer ou para fazer troca ou, ainda, para deixá-los em casa a fim de que chamem a atenção 
do comprador.

Eu, prá mim, tanto um passarinho como o outro... prá mim, o valor que ele tem é de ver 
ele cantando, na liberdade.

O meio ambiente envolve todas as áreas na cidade: qualquer chuva que caia resulta 
em bueiro entupido, plásticos, latas, alagamentos, dificuldades no tráfego, etc. Tudo isso é 
ocupação do Meio Ambiente.

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo alteram o funcionamento da 
Associação de Moradores porque, se o candidato apoiado pela entidade perde, o outro que 
ganha não ajuda em nada. A Associação se comporta no processo eleitoral segundo a 
própria Diretoria; fica livre; cada um tem seu candidato e vota em quem quiser.

Cada um faz o que bem entende.

No entanto, o entrevistado não descarta a possibilidade da entidade vir a apoiar um 
único candidato algum dia. O bairro não tem representação na Câmara Municipal, pois o 
Vereador Marcos Aurélio Cechelero nem da Ilha dos Valadares é. O entrevistado foi 
candidato a vereador, em 1992, pelo PFL - Partido da Frente Liberal e, em fevereiro de 
1996, encontrava-se filiado no PDT - Partido Democrático Trabalhista.

ANEXO 1.37 - Associação de Moradores do Bairro Itiberê Valadares

A Associação de Moradores do Bairro Itiberê Valadares, foi fundada em vinte e sete 
de janeiro de 1993, tendo como primeiro Presidente o senhor Evaldo Maia.

A Ilha dos Valadares tem três bairros: Vila Bela, Itiberê e Sete de Setembro; no 
entanto, há outras denominações de bairros que surgiram em função dos locais onde se 
formavam times de futebol com o respectivo nome. E assim que, a nível popular, existem as 
denominações: Vila Nova (pertence ao Bairro Itiberê Valadares), Vila Rocio (pertence ao 
Bairro Sete de Setembro), Vila Rápida (pertence ao Bairro Vila Bela), Canarinho (é a 
mesma Vila Rápida, pertence ao Bairro Vila Bela), etc.
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Quanto às organizações de bairros da sociedade civil, inicialmente, na década de 
setenta, foi criada a Associação de Moradores do Valadares que fica na Vila Bela, mas que 
abrangia toda a Ilha. Com o crescimento populacional e habitacional, houve a necessidade 
de criação de outras organizações de bairro. Foi então que, mais tarde, já na década de 
noventa, os moradores do Bairro Sete de Setembro se desmembraram e fundaram a 
Associação de Moradores do Bairro Sete de Setembro, vindo, quase que simultaneamente, 
a formar-se também a do Itiberê.

A Associação de Moradores do Bairro Itiberê Valadares teve vários motivos para a 
sua fundação. Primeiro: o bairro estava esquecido porque a Associação de Moradores do 
Valadares não estava dando a devida assistência, então, os moradores se reuniram e, como 
já havia a Associação de Moradores do Bairro Sete de Setembro, resolveram criar mais uma 
para ficarem três no Valadares. O segundo motivo é político, os políticos só lembram do 
centro da Ilha dos Valadares, no caso a Vila Bela, esquecendo os outros bairros. Terceiro 
motivo: A Ilha dos Valadares é muito extensa, com aproximadamente vinte mil habitantes, e 
seria impossível uma única Associação coordenar tudo.

Na fundação, compareceram cento e dezoito associados (sócios fundadores) e, 
segundo o Estatuto da entidade, todos os moradores do bairro são associados, 
independente de participarem ou não. Sendo assim, a Associação tem atualmente em tomo 
de dois mil associados.

A Diretoria é composta de vinte membros, sendo: Presidente, Vice-Presidente, 
Primeiro e Segundo Secretário, Primeiro e Segundo Tesoureiro, um Orador, Conselho 
Fiscal com três efetivos e três suplentes e Conselho Deliberativo com três efetivos e três 
suplentes. Os suplentes podem cair em qualquer cargo que faltar. Tem também o Presidente 
de Honra que é escolhido em Assembléia Geral e muda a cada gestão (em julho de 1998, 
este cargo encontrava-se vago).

As primeiras reivindicações feitas pela entidade foram apresentadas em reunião ao 
Prefeito Municipal e consistiam em: calçamento, iluminação pública, abastecimento de água 
que faltava muito no bairro, manilhamento do esgoto que corria a céu aberto, construção de 
mais um colégio de Primeiro Grau ( Ia. a 4a. séries) e “urbanização” (como eles chamam), 
ou seja, o direito de posse do terreno. Em 1998, com a “Agua de Paranaguá”, o 
abastecimento de água havia melhorado cem por cento. Quanto à iluminação pública, o 
problema era que existiam os postes, mas não haviam sido colocadas as luminárias, ou 
então, existiam os postes e a luminárias, mas estas não funcionavam. Em 1998, depois de 
muita briga, as luminárias ficaram funcionando. Quanto ao saneamento básico 
(manilhamento do esgoto) e à urbanização (regularização da posse do terreno), 
continuavam sem solução. Em relação à escola, foi construída a Escola Municipal (?) 
Gabriel de Lara. No que diz respeito à “urbanização”, o problema é que toda a Ilha dos 
Valadares ainda é patrimônio da União, por isso, ninguém é dono dos terrenos, somente das 
casas. Quando vendem uma casa, vendem também o direito de posse do terreno; a pessoa 
que compra a casa passa a ser um usuário do terreno; mas é um direito de posse, de uso 
sem documento. São acordos, transações feitas.

Em julho de 1998, as reivindicações da Associação de Moradores do Bairro Itiberê 
Valadares, apresentadas ao novo Prefeito Municipal, eram: 1 - Melhoramento no calçamento 
e nos inúmeros buracos dos caminhos, os quais, quando chove, ficam cheios de água, 
causando sérios problemas aos moradores. A Prefeitura já havia colocado a draga em 
determinado local para retirar a areia, mas faltavam a máquina e o caminhão para pegá-la e 
depositá-la nos buracos. 2 - Segurança, ou seja, a instalação de um Posto Policial no bairro, 
porque na Ilha dos Valadares só tem um módulo policial para atender vinte mil habitantes. 
É mais por uma questão de prevenção, pois a violência existe no mundo todo. No bairro 
Itiberê, os problemas são maiores nos finais de semana, quando ocorrem brigas e 
bebedeiras. Já houve caso de morte nos caminhos. Quanto à droga, há muita na Ilha. 3 - 
Manilhamento do esgoto, que há muito vem sendo pedido. 4 - Arrumação dos caminhos 
(manilhamento e colocação de areia nos buracos) que dão acesso à Escola Gabriel de Lara
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que, quando chove, ficam intransitáveis. 5 - Fazer fossas novas. 6 - Colocação de um 
telefone público na Vila Nova. 7 - Melhorar o atendimento da Kombi (Ambulância), 
porque, quando precisam, está sempre quebrada ou não é encontrada. 8 - Construção de 
uma sede própria para a Associação de Moradores. 9 - Iluminação do campo de futebol do 
Itiberê. 10 - Construção de uma creche, a qual já estava sendo preparada ao lado do campo. 
No entanto, a prioridade mais imediata, mais urgente no bairro é a “urbanização” 
(regularização da posse do terreno), as outras conquistas viriam em conseqüência desta. 
Quanto ao projeto de coleta, separação e reciclagem do lixo, na opinião do entrevistado, 
seu funcionamento fica em torno dos quarenta por cento. É feita a coleta, mas só na rua 
principal e, às vezes, demora até uma semana. O lixo fica exposto e os cavalos e cachorros 
espalham-no todo. A separação não é feita pela população em suas próprias casas, mas todo 
o lixo é coletado e levado para um posto de triagem no bairro Sete de Setembro e, ali, 
funcionários da Prefeitura fazem a respectiva separação. Depois, os resíduos selecionados 
são vendidos, mas o entrevistado desconhece o destino e uso do arrecadado, que, na sua 
opinião, deveria reverter em fundos para as Associações de Moradores da Ilha.

As eleições de Diretoria da Associação de Moradores, até julho de 1988, tinham 
sido feitas por aclamação. O tempo de mandato da Diretoria é de dois anos. A entidade tem 
Estatuto e registro em Cartório, inscrição na Receita Federal (CGC), na Prefeitura e está 
filiada à União Municipal das Associações de Moradores de Paranaguá. As reuniões de 
Diretoria são feitas a cada dois meses e, se necessário, até a cada semana. Comparecem 
desde cem... cento e cinqüenta... até trinta pessoas, dependendo da ordem do dia, ou seja, 
da pauta; às vezes, também, comparece só a Diretoria. Nas reuniões desta, a participação 
média é de quinze membros. Como a Associação de Moradores do Bairro Itiberê Valadares 
não tem sede própria, as reuniões são feitas na Escola Municipal Grasiela que fica na Vila 
Nova, ou no Clube do Itiberê, ou em casas particulares (de diretores ou de associados). As 
decisões em nome da entidade são tomadas por assembléia geral. A Diretoria tem poderes, 
mas só decide sozinha quando o caso é simples, pois, para que haja transparência, prefere 
levar ao conhecimento, discussão e aprovação da assembléia geral, principalmente as 
questões mais complicadas. Por exemplo, para levantar as dez prioridades do bairro, foi 
distribuído um documento entre os moradores (uma espécie de enquete) pedindo que 
anotassem as dez reivindicações mais urgentes, foram recolhidas as respostas, selecionados 
os dez itens com maiores freqüências e levado o pedido, formalmente, ao conhecimento do 
Prefeito. Aguardam o retorno. O Prefeito eleito no final de 1996, não foi o mais votado no 
bairro Itiberê, mas assim mesmo prometeu atender às reivindicações dos moradores.

Quanto à influência sobre a entidade, nenhum órgão exerce-a . Se a Prefeitura 
atender às reivindicações feitas, será dela a influência.

Quanto ao meio ambiente, na opinião do entrevistado, está correndo tudo bem. 
Fala-se muito em meio ambiente. O Escritório Regional do IAP - Instituto Ambiental do 
Paraná em Paranaguá está fazendo um bom trabalho, principalmente na orla marítima com 
os pescadores, pois fazem a coleta de lixo da baía, a preservação de mangues, matas, praias 
e mesmo o Centro de Paranaguá. Na Associação de Moradores discutem problemas de 
meio ambiente, principalmente pedindo às pessoas para que preservem as matas. O verde é 
nossa vida. Quando há problemas, discutem e levam a denúncia aos órgãos competentes, 
como por exemplo já levaram, várias vezes, ao conhecimento do Ibama casos de 
desmatamento e foram atendidos.

A Associação se comporta normalmente num ano de eleições oficiais dos Poderes 
Executivo e Legislativo, porque a entidade não é política. Os diretores e associados, como 
pessoas, são livres para participar; mas, em nome da entidade, estão proibidos. As referidas 
eleições não alteram, nem atrapalham o funcionamento da entidade, porque, ganhe quem 
ganhar, a diretoria sempre está correndo atrás do que precisa.

Para melhorar a qualidade de vida no bairro é necessária a “urbanização” (posse dos 
terrenos) e que a Administração Regional da Prefeitura ajude a educar o povo, inclusive, 
enviando correspondências dizendo o que é certo ou errado no que se refere à educação
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para a vida. Há necessidade também de industrializar a Ilha dos Valadares porque, com 
vinte mil habitantes, tem muita gente desempregada.

E uma cidade que está isolada.

O entrevistado comentou ainda que a Ilha dos Valadares precisa muito da presença 
da Câmara de Vereadores lá. Sempre saem muitos candidatos a vereadores pela Ilha, mas 
ninguém consegue eleger-se. Deveria sair um ou dois e eleger-se. Houve um caso em que 
um vereador (Marco Sequelero) foi eleito por duas vezes pelo Valadares, mas não morava 
lá e, inclusive, era e é o Administrador Regional da Ilha.

Em dois mandatos não fez nada pela Ilha.

Na eleição de 1996, ele não conseguiu eleger-se para o terceiro mandato. O 
entrevistado, por sua vez, já foi candidato a vereador três vezes: 1982 (pela Arena - Aliança 
de Renovação Nacional), 1986 (pelo PDS - Partido Democrático Social) e 1992 (pelo PTB 
- Partido Trabalhista Brasileiro), mas sempre ficou como suplente. Na eleição de 1996, 
ficou inelegível por estar filiado propositalmente a dois partidos: PTB e PDT, e, em 1998, 
encontrava-se sem partido. Na opinião do entrevistado, os vereadores não participam do dia 
a dia da Ilha; não a visitam; mas muitos moradores votaram neles e eles são os 
representantes do povo de Paranaguá (inclusive do Valadares) na Câmara Municipal. 
Aparecem por ali somente em época de eleição e são chamados de “pára-quedistas” porque 
caem lá, pegam o voto e não aparecem mais. É preciso que os vereadores vão conversar 
com a população daquele local e que as rádios entrevistem também os moradores dali, para 
saber realmente como é aquela realidade, pois o que ocorre é que as rádios só entrevistam o 
Administrador Regional, o qual diz sempre que está tudo bem.

Por fim, foi comentado que existe uma casa na Vila Nova (Bairro Itiberê) onde 
existe uma placa do Conselho Comunitário de Segurança da Ilha dos Valadares, mas que, 
há mais de um ano, não funciona, muito embora seu Presidente seja o representante da 
Polícia Civil na Ilha.

ANEXO 1.38- Associação de Moradores da Vila Alboitt

Foi fundada em três de fevereiro de 1993, tendo como primeiro Presidente Celso 
Luiz Moreira e na segunda gestão, Dilva Tereza Pereira.

O motivo principal de sua fundação foi o seguinte: a idéia de formar uma 
Associação de Moradores já existia há algum tempo, mas não dava certo realizá-la, pois um 
queria assim, outro queria de outra forma e o tempo foi passando..., até que houve 
consenso entre um grupo de amigos e decidiram formar a entidade para tentar fazer alguma 
coisa pelo bairro.

No início, havia umas cinqüenta pessoas que participavam e, em 1996, também: 
cinqüenta. A área de atuação da Associação abrange em torno de cento e cinqüenta 
famílias.

Segundo os entrevistados, o mais difícil na Associação é o processo sociológico, a 
conscientização e participação. As senhoras criaram uma maneira de tirar o pessoal de casa: 
há quatro anos, fazem festa para as crianças, confeccionam um bolo de até cinco metros de 
cumprimento e conseguem reunir cerca de setecentas crianças.

O trabalho de incentivar a participação começou, em 1991, não dentro da 
Associação de Moradores, mas dentro do Grupo da Rosa Branca, que reúne umas vinte 
senhoras. Quando foi criada a Associação, foram as mesmas mulheres que assumiram o 
comando do trabalho na entidade. O nome de Rosa Branca foi dado ao grupo porque o 
primeiro encontro se deu na festa de aniversário da mulher mais velha do grupo, chamada
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Rosa e para homenageá-la, criaram o Grupo Rosa Branca. Sua função principal é o lazer 
das senhoras, mas estão sempre prontas para ajudar outras pessoas. Todos os anos, em seis 
de agosto, promovem uma excursão a Iguape, para a festa de Bom Jesus do Iguape. No fim 
do ano de 1994, vieram a Curitiba e jantaram em Santa Felicidade. No final de 1995, o 
jantar foi em Paranaguá mesmo.

A Diretoria da Associação de Moradores é composta por dezesseis membros, todos 
mulheres: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Tesoureiro, Primeiro e Segundo 
Secretário, Conselho Fiscal com três efetivos e três suplentes, Conselho Deliberativo com 
três efetivos e um suplente.

As principais lutas que vêm sendo desenvolvidas pela Associação de Moradores são: 
adquirir um terreno para construir a sede da entidade, para organizar cursos de bordado, 
crochê, etc., para ter área de lazer para tirar as crianças da rua, educá-los. Há muita falta de 
água e não existe rede de esgoto. Já encaminharam vários ofícios ao Prefeito e em janeiro 
de 1996, conseguiram resolver um problema de um esgoto entupido. A poluição do ar e 
sonora é grave na Vila. A firma Nakamex é uma das que polui o ar com as emissões gasosas 
que solta na atmosfera. A Nova Sul trabalha com padronização e armazenagem de cereais, 
soja, cevada, etc., e os caminhões que transportam esses produtos são os responsáveis por 
grande parte do mau cheiro sentido na região. Eles derrubam resíduos no asfalto, vem a 
chuva, depois o sol e a matéria orgânica entra em decomposição e produz o mau cheiro 
insuportável. Além disso, a Nova Sul trabalha vinte e quatro horas por dia e ninguém 
consegue dormir. Poeira, pó branco e produtos químicos no ar, barulho do motor dos 
caminhões, freadas, buzinas, gritaria, etc. Quando tem baile, é pior ainda. A Cattalini, no 
Rocio, também incomoda pela poluição do ar e sonora que produz.

As eleições para mudança de Diretoria se dão a cada dois anos. A eleição da 
segunda gestão, em março de 1995, foi por aclamação, uma vez que era chapa única. O 
processo para a eleição seguiu os trâmites normais, estabelecidos pelo Estatuto, abertura de 
prazo para inscrição de chapa, prorrogação de mais quinze dias. Como nenhuma chapa 
havia feito a inscrição, foi prorrogado o prazo por mais quinze dias. Havendo a inscrição de 
somente uma chapa, a eleição deu-se por aclamação.

A reunião de Diretoria acontece a cada dois meses. E colocado um assunto em 
discussão e todos dão sua opinião e decidem em conjunto. A última assembléia geral foi 
feita há três meses; compareceram umas cinqüenta pessoas. O processo é participativo, 
democrático, sem imposições. As decisões são tomadas com base na vontade da maioria.

A maior influência sobre a entidade, se houvesse, seria da Prefeitura ou de algum 
órgão do Estado ou da União, mas não há nenhuma influência.

Dizem para a gente uma coisa e não cumprem com aquilo. Então, é tudo uma coisa só.

Uma pessoa que sempre está ajudando a Associação de Moradores, para a festa do 
Dia das Crianças, do Natal, etc., é dona Vera Tortato, esposa do Prefeito. Na opinião dos 
entrevistados, o vereador mais acessível à Vila Alboitt, em 1996, era o Mário Gonçalves 
(PTB).

Na opinião dos entrevistados, o meio ambiente é só problema, piorando cada vez 
mais. Poluição, ocupações irregulares de áreas de mangue, não há um Plano Diretor que 
seja seguido na cidade, a população está crescendo muito rapidamente e os serviços 
colocados à sua disposição não são suficientes. A superpopulação e a ocupação irregular 
geram problemas ambientais, tanto de solo, como hídricos, a poluição pelo excesso de lixo e 
a má disposição final destes acarreta poluição em toda a Baía de Paranaguá, Guaraqueçaba, 
além dos resíduos da limpeza dos navios, responsáveis pela morte de grande quantidade de 
peixes, em 1994. Falta peixe porque matam uma imensidade de peixes e, aí, falta comida. 
Em Paranaguá, falta um estudo de quanto há de áreas verdes por habitante. Não existe 
nenhum parque ambiental na cidade. Discutem sobre questões de meio ambiente dentro da 
Associação de Moradores e, em 1996, tinham a pretensão de fazer uma reunião para
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resolver o problema do lixo, limpeza do bairro, coleta seletiva como na Ilha dos Valadares, 
venda e reciclagem dos resíduos; planejavam fazer um mutirão para que, nesse dia, cada 
morador limpasse seu quintal ou a área da frente de sua casa. Já haviam feito uma vez uma 
limpeza dessas e iriam repeti-la. A Associação compraria sacos grandes de lixo e doaria 
para os moradores, para que estes pudessem recolher os seus resíduos e vendê-los para 
conseguir fundos para a entidade. Com estes recursos, poderiam, inclusive, montar e manter 
uma Farmácia Comunitária.

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo não interferem no 
funcionamento da Associação de Moradores da Vila Alboitt, porque ela tem independência 
em relação à política e ali quem manda é a Diretoria e os associados.

ANEXO 1.39 - Associação de Moradores do Bairro Beira Rio

O Bairro Beira Rio, como o próprio nome diz, fica às margens do rio Emboguaçu e 
sua área corresponde a um antigo manguezal que foi sendo aterrado pela população à 
medida que o invadia e ali se instalava.

A primeira reunião para discutir a criação da Associação de Moradores do Bairro 
Beira Rio foi realizada no dia seis de março de 1993, tendo como local a Igreja Pentecostal 
do Brasil para Cristo e contou com a participação quinze pessoas. A entidade, no entanto, 
foi criada em vinte e um de março de 1993, com assembléia realizada no local referido 
acima, sob a Presidência do senhor Ariosvaldo Gomes Costa e contou com a presença do 
Vereador Otávio dos Santos e mais trinta e cinco pessoas, sendo quinze membros da 
Diretoria. No dia seis de junho de 1993, foi feita a eleição para referendar a Diretoria 
composta no dia da fundação, tendo comparecido 82 pessoas e o resultado da votação foi: 
78 referendaram a Diretoria e 4 pessoas não a referendaram. Como Segunda Tesoureira 
ocupou o cargo a senhora Maria Fernanda Mota da Costa.

O motivo pelo qual fundaram a entidade foi o de conseguir melhorias para o Bairro,
uma vez que eram muitas as dificuldades existentes. A iniciativa e decisão partiram da 
pessoa que foi eleita Presidente.

No início de 1996, a participação ficava em tomo de trinta a cinqüenta moradores. 
No total, em 1996, o bairro possuía aproximadamente mil e setecentas famílias.

A Diretoria é composta por dez membros: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e 
Segundo Tesoureiros, Primeiro e Segundo Secretários, Conselho Fiscal com duas pessoas e 
Conselho Deliberativo também com duas. A entidade tem Estatuto, mas, em fevereiro de 
1996, estava com a documentação em Cartório para que fosse registrada. Não tem sede
própria e as reuniões são feitas em casas de pessoas da Diretoria.

Nas eleições realizadas no dia vinte e dois de agosto de 1998, votaram 241 pessoas, 
sendo eleito Presidente o senhor Oduvaldo D. F. de Carvalho, com uma Diretoria composta 
de vinte pessoas.

Na época de fundação da Associação, a situação do Bairro era. faltava saneamento 
básico, iluminação pública e carecia de melhorias nas ruas. A primeira luta, no entanto, foi 
contra o Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis, porque a área toda era de mangue, pertencente à União, não tinha nível para a 
construção de casas e o Ibama não permitia que fosse feita qualquer modificação naquele 
local, desmatamento, aterro, etc. Quando subia a maré, os moradores ficavam todos dentro 
d’água. Em fevereiro de 1996, a população já estava recebendo seus talões de luz e água, 
embora não sendo os donos do terreno. A Prefeitura, até então, não havia conseguido 
passar a posse da referida área ao município.

- É, nós... éé... lutamos com o Ibama... Eles éé... mostraram um pouco de resistência; 
mas, nós insistimos e fomos tomando uma atitude deliberada ee... fomos esquecidos. 
Certo?
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(...)
A ocupação não está legalizada, porque nós estamos... Todos nós aqui somos invasores 

e não há legalização. Somos proprietários do nosso imóvel ou da área em que estamos 
habitando pela água que nós pagamos e luz e tal..., que está em nossos nomes. Mas, não 
temos nenhuma documentação da propriedade. Estamos aguardando a providência da 
Prefeitura, né?, no sentido da legalização da área e que passe para o Município e que aí 
vem legalizar a nossa situação.

Além da questão do Ibama, a Associação conseguiu o manilhamento do esgoto que 
corria a céu aberto pelas valas e em cujas águas as crianças iam brincar, e a coleta do lixo. 
Foi colocada uma caçamba no bairro, próxima ao campo de futebol, para o depósito do 
lixo, pois o caminhão de coleta não passa mais pelas ruas internas do bairro (antes passava) 
e se o caminhão de coleta fica um dia sem passar, a caçamba fica muito cheia, cai o lixo 
pelo chão e as pessoas jogam ali tudo. o lixo propriamente dito, cachorro morto, restos de 
peixes, etc., ficando um mau cheiro insuportável e aumenta o número de moscas e 
mosquitos. A iluminação pública foi fácil consegui-la porque já estava no programa da 
Copei a sua colocação.

Em fevereiro de 1996, ainda sob a Presidência do senhor Ariosvaldo e tendo como 
Segunda Tesoureira a senhora Maria Fernanda Mota da Costa, continuava a luta pelo 
saneamento (manilhamento do esgoto) que só havia sido feita uma parte; também, a água 
chega nas casas com muita sujeira; quando chove, muda de cor; fica amarela.

A gente cansa de lavar as caixas e a caixa está sempre suja, com muita sujeira.

Os três bairros juntos. Beira Rio, Vila Guarani e o Porto dos Padres, reivindicavam 
uma creche para que as mães pudessem deixar seus filhos e ficar tranqüilas enquanto 
trabalhassem. Havia em torno de quinhentas crianças para freqüentar a creche. No Segundo 
Grau e na Faculdade, o ensino em Paranaguá deixa muito a desejar, pois são pouquíssimas 
as opções existentes e o número de vagas é reduzido. O atendimento médico é um grave 
problema no Município de Paranaguá. O entrevistado relata o que ocorreu com sua esposa: 
havia feito uma operação no Rio de Janeiro e quando chegou em Paranaguá, sentiu fortes 
dores na barriga. Foi ao médico do INPS, na Santa Casa, e este fez um diagnóstico errado: 
tratou a dor como simples dor de barriga e era gravidez nas trompas. Se não tivesse 
buscado, a tempo, um especialista do INPS mesmo, sua esposa poderia ter morrido, por 
erro médico.

Esse especialista é tão eficiente e bom que, hoje em dia, ele não atende mais o INPS. 
Ele atende particular, porque ele é muito procurado. Então, daí, os bons médicos daqui, 
eles vão atender no particular, porque, aí, o pessoal do INPS querem só consultar com 
eles. Então, daí, vai ficando no INPS aqueles outros que não dá muita atenção, aqueles 
ruins.

O médico que fez o diagnóstico errado não foi denunciado no Conselho Regional de 
Medicina porque

Sabe como que é... O Brasil é um lugar onde a gente que vai mexer, às vezes, com a 
situação, acaba se complicando. Então, geralmente, a gente já fica até inibido a mexer com 
aquilo, porque não adianta. Certo? Não é dizer que não adianta, a gente não acredita nas 
autoridades, na Lei. Existe a Lei, mas não acredita que vai acontecer alguma coisa. Então, 
já que resolvemos o problema de outra forma, vamos deixar para lá... Mas, ela ia 
morrendo por causa da ineficiência do médico.

Quanto à violência, o entrevistado compreende-a como resultado da falta de 
educação e de oportunidades. Não há violência no Bairro Beira Rio, porque o povo é muito
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simples, mas tem muito problema com a “proliferação” da droga, por causa do Porto e 
porque falta melhor atenção das autoridades; a Polícia não existe no bairro; ela deveria bater 
em cima dessas pessoas que fazem o tráfico de drogas.

- Esse é um problema sério, aqui, entre nós.
( • • • )
Paranaguá inteiro. Está perdida. As criança... e ... vão crescendo e vão se proliferando 

nas drogas, porque...
(...)
Exatamente. Os adultos é que vai éé...
(...)
- Até pai de família... Aqui, no nosso bairro, nós temos até pai de família, aqui, que...
- São tudo...
- Que usa droga, que éé... mexe com droga, que é traficante... Nós... Aqui, no nosso 

bairro, nós temos esse problema. Temos muito.
(...)
- A droga é um problema porque ela degrada o cidadão.

A droga prolifera e, junto com ela, a AIDS também. Um outro problema é o fato de 
que meninas, de onze... doze anos, estão se prostituindo para, em troca, trazer um pouco de 
comida para casa, uma cesta básica, uma compra de mercado.

O País inteiro está com esse problema, mas, aqui, em Paranaguá, eu acho que está 
muito...

(...)
Menor... As crianças menores, as que não têm, assim..., não têm a atenção dos pais em 

casa... Ou os pais não se interessam de colocar para estudar, de colocar de..., né? Não se 
interessam pelo futuro das suas crianças e elas estão sendo prostituídas. Elas saem se 
prostituir até por um prato de comida, por um... Que isso daí, eu vi já. Eu vejo isso, sabe? 
Então, até aqui, no meu bairro, tem meninas, aqui, menores que se prostituem por uma 
compra, assim prá trazer..., prá pessoa trazer uma compra prá dentro da casa dela, que 
estão passando fome, que... Sabe? Que estão necessitados... Então, os pais... Eles... por 
uma compra, um pouco de comida, a filha sai... se prostituindo... menina de doze anos, da 
idade da minha filha, aí, que eu vejo, sabe?, com pessoas... pessoas idosas, senhores, 
pessoas que... Sabe? Não é rapazinho, nem nada... Sabe? Senhores, assim..., pai de 
família, avô já, que pegam essas meninas e ficam se aproveitando por causa da situação 
delas.

(.,)
- E, porque o novo não dá dinheiro...
(...)
Então, os velhos... Eles pegam essas meninas novas...
- Eles gostam de menina nova...
- Ee... e dá dinheiro. Então, elas vão atrás do dinheiro.
- Então, eles tão... Sabe? Então, aqui, no meu bairro, eu vejo muito isso. Eu estou 

vendo muito, sabe?, e não posso fazer nada. As vezes, eu tenho vontade de conversar, 
porque eu trabalho num hotel e elas vão lá, sabe?, em hotel. Então, a gente tem problema, 
lá, com isso, porque a gente tem que tocar. O dono não aceita, né?, de menor entrar no 
hotel. Então, a gente tem problema. Até, eu queria ir conversar com a mãe da menina, 
sabe?

( )
Mas, eu não vou, porque eu não sei como é que ela vai reagir comigo, porque a menina 

vai lá, ou a pessoa se aproveita e vai lá e faz uma comprinha de cem reais... cinqüenta... e 
traz... eles ficam contentes, feliz da vida... É isso que eu estou achando errado. Sabe?

(...)
E essa prostituição infantil, aí, não acontece só à noite, sabe?
(...)
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Em pleno dia.
(...)
Em plena luz do dia. Hora de almoço. Qualquer hora. Não tem hora. Não tem horário 

prá isso.
- Na praça, lá.
(...)
Se a senhora for lá na praça, a senhora vai ver, lá, na praça... Está cheio, lá, de 

menores e o dia inteiro. Quer dizer, Juizado de Menor... Não tem ninguém prá olhar prá 
essas crianças. Não existe.

Um outro problema ainda, envolvendo menores, é a presença de crianças em clubes 
noturnos, à vontade, dançando a noite inteira. O Juizado de Menores deveria fazer alguma 
coisa.

Há muita liberação, muita liberdade.

As eleições para mudança de Diretoria ocorrem a cada dois anos. Em 1996, estava 
vencendo a terceira gestão da Associação Moradores e a Diretoria de então já havia sido 
reeleita duas vezes. As últimas reuniões foram feitas com a comunidade no final de 1995. 
Quanto às reuniões de Diretoria, há quase um ano que não saíam. As decisões eram 
tomadas em conjunto, pelos presentes nas reuniões. Há aqueles que não comparecem e 
depois ficam reclamando das decisões tomadas.

Os moradores não têm interesse, assim... pessoal. Eles acham que... Sabe? E uma perda 
de tempo. Então, é muit... Prá nós reunirmos à base de trinta a cinqüenta pessoas, fica 
muito difícil. Nós temos que ir nas casas... Nós temos que convidar... Nós temos que sair, 
de casa em casa... Muitas vezes, quase todos os dias, até chegar o dia da reunião, sabe? Às 
vezes, até ir buscar.

(...)
Então, daí, fica reg... éé... ‘regular’ o funcionamento, porque, daí, se a gente toma uma 

atitude, sabe?, aí, o pessoal... aquele pessoal que não participou da reunião, quando fica 
sabendo, não concorda.

(...)
Porque eles não sabem o que foi conversado dentro da reunião. Eles não sabem o que 

foi conversado com o pessoal que participou.
(...)
Então, a situação é ‘regular’ por isso. Porque se todo o pessoal, a população 

participasse, ficava melhor prá gente tomar decisões.

A maior influência exercida sobre a Associação de Moradores do Bairro Beira Rio é 
da Prefeitura. Há também o Vereador “Tucano” que é o “responsáveF pelo bairro, mas ele 
não mora no bairro, não participa da Associação de Moradores, não se comunica com seus 
diretores, não faz esforço nenhum pelo bairro, embora tenha tido uma boa votação ali.

Porque esse Vereador “Tucano”, ele tem um certo pessoal que ele protege aqui dentro.
(...)
E ele tem uma ligação com outro pessoal que nós não ligamos aqui.

A influência exercida pelo Porto é indireta, ou seja, porque muitas pessoas do bairro 
trabalham no Porto, como: ensacadores, estivadores, arrumadores, etc.

Quanto ao meio ambiente em Paranaguá, está tendo muita atenção do Prefeito 
Tortato; ele tem um cuidado muito grande com o meio ambiente e, por isso, tem 
melhorado. Desenvolveu a campanha de limpeza do rio Emboguaçu; deu o exemplo:

ele próprio tirando o lixo, junto com o pessoal.
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( . . . )

Ele fez a limpeza, mas o pessoal... É preciso muita conscientização do povo, para que 
não joguem lixo dentro do rio, né? E o que nós lutamos, aqui, é prá... controle desse lixo.

Na Associação de Moradores, discutem sobre meio ambiente, principalmente sobre 
a questão do lixo; falam para os moradores não jogar o lixo na beira do rio ou no mangue 
porque vem a maré e leva tudo para dentro do rio, poluindo-o; não deixar o povo invadir 
mais para dentro do mangue, inclusive, o próprio Ibama pediu para que a Associação de 
Moradores fizesse essa fiscalização; tem a Becker, aí, que afeta bastante o meio ambiente.

- Ela solta uma fumaça que ninguém resiste. E o mau cheiro.
( . . . )

- É uma fumaça escura, preta, muto mal... assim, mal cheirosa, que... Inclusive, esse meu 
filho tem problema de bronquite, então, ele... que ele é mais prejudicado, né? Pelo cheiro, 
porque éé... é meio longe, mas vem. Chega a vir prá cá, né? Imagine o povo..., o pessoal 
que mora lá próximo! Né?
( . . . )
- E a área próxima, também, se percebe que é solto um ácido, que vem nos olhos e arde os 
olhos.
(...)
Antigamente, eu fazia... eu andava de moto por aquele lado que... eu... da firma e não 
resistia o ácido, de manhã mesmo... da Becker.

A Associação de Moradores não participa de política, nem o Presidente. Ficam 
neutros, porque isso traz muitos problemas para a entidade. Dá atenção a todos, mas sem se 
declarar. As eleições para os Poderes Executivo e Legislativo alteram o funcionamento da 
Associação.

Altera, porque é preciso a gente ter uma atenção muito firme para que não caia nesse 
problema depois...

( . . . )

- Eu apoio determinado candidato, aquele candidato não ganha e ganha aquele que eu 
não apoiei, ele vai... vai refletir contra a Associação.

( . . . )

Uma parte apoia um candidato; outra parte, outro candidato. Então, tem que ter boa 
malícia, para não trazer divergência entre uma parte e outra, né?

No entanto, o entrevistado acredita que seria necessário e importante que o Bairro 
Beira Rio tivesse um vereador que o representasse na Câmara Municipal.

ANEXO 1.40 - Associação de Moradores da Vila Santa Helena

Foi fundada em março de 1993. A primeira gestão funcionou sem Estatuto, sem 
registro em Cartório. Tinha o Livro Ata, mas não estava registrado. A segunda gestão 
legalizou tudo, sob a Presidência de Clodomira Malaquias Rosário.

O motivo pelo qual foi fundada a Associação era dar mais força aos moradores para 
conseguirem o atendimento às suas reivindicações.

Em 1994, a Associação abrangia umas cento e cinqüenta famílias; em 1996, havia 
muito mais.

A Diretoria é composta de treze senhoras, que ocupam os seguintes cargos: 
Presidenta, Vice-Presidenta, Primeira e Segunda Tesoureira, Primeira e Segunda Secretária, 
Conselho Fiscal duas e Conselho Deliberativo duas, além de outros.

Em 1996, já  fazia quatro anos que estavam batalhando por uma escola de Primeiro e 
Segundo Graus, ou, pelo menos, até a quinta série. Necessitavam também de um Posto de
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Saúde. O mais próximo está na Vila Guarani, que é longe e, às vezes, não tem médico, sem 
contar que para conseguir uma consulta com um pediatra, tem que ir num dia para pegar a 
ficha e no outro para consultar. Se a criança estiver morrendo... É preciso mais médicos em 
Paranaguá, nem que sejam estagiários, mas que façam algum trabalho pela cidade.

A Associação conseguiu a colocação de uma lombada na Avenida Bento Rocha, 
entre o Pátio de Triagem e a Vila Santa Helena, mas os caminhões não estão respeitando-a 
porque não a enxergam, não há sinalização, vêm em alta velocidade, fazem um barulho 
terrível, passam levando tudo, as casas estremecem e a lombada está desaparecendo. Há 
também o problema de que a iluminação pública é muito fraca e não clareia a estrada nem a 
ponte, onde há maior perigo. A entidade pediu uma passarela na ponte da Bento Rocha; 
inclusive, já esteve em Curitiba, falando com o engenheiro, que ficou de conversar com o 
Prefeito de Paranaguá. Até 1996, nada havia sido feito. Há carência, ainda, de um ônibus 
para o transporte coletivo. Deveria ser tomado um pouco mais de providência em relação 
ao lixo, para ele não poluir os rios, não matar os peixes, siris, mariscos de Paranaguá.

Quanto ao funcionamento da Associação, a Diretoria tentou, no começo, fazer uma 
reunião periódica, mas não vinha ninguém. Então, decidiu não fazer mais reunião para 
discussão de assuntos, mas, sim, para planejar a realização de alguma atividade específica: 
fazer uma festa, encaminhar um trabalho, uma reivindicação, etc. Já fizeram festas no Natal, 
na Páscoa e no Dia da Criança. Efetivamente, são três ou quatro que trabalham pela 
entidade. Vão de casa em casa, pedem ajuda da comunidade, arrecadam o necessário e 
realizam a festa. Quando não conseguem muita coisa, dirigem-se às autoridades, Prefeitura, 
Câmara de Vereadores, etc. Assembléia geral não é feita, porque dá muita briga, muita 
confusão, muita discussão. Se algum pobre ou alguma pessoa precisa de algo, a Presidenta 
vai buscar a ajuda, como em caso de doença, de falecimento, etc.

O Vereador Leite (já falecido) deu grande ajuda à Associação para fazer uma festa 
junina e arrecadar fundos para a entidade, o qual serviu inclusive para registrar o Livro Ata 
e o Estatuto. Não admite que seja cobrada mensalidade pela Associação. Nunca cobrou 
nada de ninguém. Na primeira festinha que foi feita, choveu e a participação foi pequena: 
em torno de umas quarenta pessoas. Também receberam ajuda do Deputado Estadual 
Fregonesi que doou uma bicicleta para o bingo. Outras pessoas também colaboraram, 
como: o Vereador Dito (PSC) e a dona Vera, esposa do Prefeito Tortato.

No entanto, a maior influência exercida sobre a entidade é do Prefeito, que, 
inclusive, no começo, deu o manilhamento do esgoto para a Vila.

Não tratam das questões de meio ambiente dentro da Associação porque não têm 
quem se ocupe com isso e meio ambiente é da área da Saúde.

Sobre o problema do lixo, né?, que... que eu acho que ela devia tomar um pouquinho de 
providência e olhar... É. É, principalmente o lixo, prá não poluir os rios, né?, prá não 
matar os peixes... que Paranaguá vive de peixe, né?, prá viver. Siri, né? Siri. Eéé... é, tudo. 
Tudo o que é marisco, ele é de Paranaguá, dos rios. Então, isso tinha que ser tratado, né? 
Olha!... Prá ser sincera, eu tive conversando com um senhor de Curitiba, ele falou prá mim 
que estava com vontade de comer uma ostra de Paranaguá, só que ele não queria ostra do 
Mercado de Paranaguá. Ele falou isso prá mim. Eu disse prá ele per... eu respondi prá ele: 
‘Por quê?’ Aí, ele falou o seguinte, que ele foi comer uma crua e tinha um verme dentro. 
Vê se pode uma coisa dessa, então?... Um de Curitiba. Então, quer dizer que daí... que nós 
temos que ver, que temos que cuidar. E o esgoto. Temos que cuidar um pouquinho mais, 
né? É isso que eu acho que... E responsabilidade da Saúde, sim. Né? Lógico! Seria deles, 
né? Da Saúde.

Foi comentado também que com a retirada da caçamba ali da Vila pela Prefeitura, o 
povo passou a jogar o lixo no meio da rua e que isso tem produzido um mau cheiro 
insuportável.
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Quanto às eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo, elas não alteram o 
funcionamento da entidade porque ela não vai se envolver com isso, não pode, não deve e a 
Presidenta não vai deixar que isso aconteça. Não se pode misturar uma coisa com a outra.

ANEXO 1.41 - Associação de Moradores do Bairro Colônia Santa Rita

A Associação foi fundada em nove de maio de 1993, tendo sido seu primeiro 
Presidente o senhor Joaquim Monteiro Filho.

O motivo pelo qual foi fundada era por necessidade reivindicatória, pois o bairro era 
muito carente e precisava de muitas coisas.

A Diretoria é composta por doze membros: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e 
Segundo Secretários, Primeiro e Segundo Tesoureiros (Diretores Financeiros) e Conselho 
Fiscal com três efetivos e três suplentes. Há outros cargos que constam no Estatuto, tais 
como: Conselho Deliberativo com três efetivos e três suplentes e os Departamentos que são 
cargos de confiança. O Departamento Esportivo tem três pessoas e é o que mais funciona: 
um é o Diretor de Esportes, o outro é o de Futebol e há um auxiliar. A parte social é 
exercida pela Diretoria Executiva.

As principais lutas encaminhadas pela Associação foram: mais salas de aula. Havia 
duas salas de aula e pediram mais uma, mas em vez da construção de uma nova, foram 
reformadas as duas existentes. O Prefeito mandou dividir em duas uma das salas que era 
grande, ficando, então, três salas. Foi conseguido também a iluminação pública nas ruas. 
Participaram, com dezoito homens, do convênio com a Prefeitura para limpar o bairro (SOS 
Cidade Limpa). A extensão da rede de abastecimento de água até próximo das casas foi 
outra conquista da Associação de Moradores. Pediram um Mini-Posto de Saúde e um 
telefone público, mas não os conseguiram. A extensão da linha de ônibus, passando por 
dentro da Colônia Santa Rita e indo para Alexandra direto, foi conseguida (Paranaguá - 
Santa Rita - Alexandra), inclusive, foi feito um abaixo-assinado no bairro. O ônibus do 
centro de Paranaguá para a Colônia Santa Rita já existia, como também já existia a linha 
centro de Paranaguá a Alexandra. O que foi conseguido é uma linha nova, um interbairros 
que sai do centro de Paranaguá, passa pelos bairros: Alvorada, Eldorado, Primavera, Vila 
do Povo, Colônia Santa Rita e vai direto para Alexandra, até o quilômetro dezenove da BR- 
277.

Em 1996, reivindicavam, além do Mini-Posto de Saúde, de mais dois horários de 
ônibus (20h30 e 22h30) e do telefone público, também a saída do lixão do bairro. Existia a 
proposta de transferi-lo para a Pixirica, que fica no km 7 da BR-277, rodovia federal que 
liga Paranaguá a Curitiba e Foz do Iguaçu. É uma área de pedreira que fica num declive e 
que estava sendo explorada pelos dois lados, Norte e Sul.

Em julho de 1998, o lixo da cidade continuava sendo depositado na Colônia Santa 
Rita, mas só que um pouco mais adiante de onde estava sendo colocado anteriormente. A 
área antiga foi aterrada.

A entidade de moradores havia feito bingo e festas para arrecadar fundos.
A primeira gestão da Associação de Moradores do Bairro Colônia Santa Rita foi 

eleita com cento e dezenove votos, para um total de duzentas e trinta e seis pessoas com 
direito a voto. Em janeiro de 1996, o número de pessoas que poderiam votar na entidade 
girava em torno de seiscentos. Até essa data, as reuniões de Diretoria eram mensais e 
compareciam três ou quatro pessoas; nas assembléias gerais a participação da comunidade 
era pequena e a última, até então, foi realizada em vinte e oito de novembro de 1995.

A maior influência exercida sobre a entidade é da Prefeitura Municipal de 
Paranaguá, pois dependem dela diretamente.

Quanto ao meio ambiente, está péssimo na opinião do entrevistado. Há um grave 
problema em relação à água e o esgoto corre a céu aberto, indo para o rio e matando os
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peixes, os mariscos, os manguezais; não há galerias de águas pluviais e as ruas ficam 
constantemente alagadas; cortam as árvores para queimá-las.

O meio ambiente é um todo.

Dentro da Associação de Moradores discutem as questões ambientais, 
principalmente em relação ao lixo e ratos; inclusive, promoveram, em dezembro de 1995, 
uma palestra sobre ratos e leptospirose, a qual contou com a presença de vinte e seis 
pessoas.

O povo tem que ter consciência do que é bom e do que é ruim e é preciso transmitir aos 
outros essa consciência. As autoridades têm que ajudar a resolver os problemas, 
principalmente em relação à saúde. Em todo programa, nunca se chega ao final; pois, 
quando está na metade falta verba.

O entrevistado comentou também sobre o êxodo rural do próprio município, do 
Norte do Paraná e do Nordeste brasileiro; os japoneses que cultivam hortaliças próximo ao 
aeroporto e que na Colônia Santa Cruz ainda se cria gado. Um outro problema em 
Paranaguá é que afastam as indústrias, deixando de gerar empregos.

Quanto às eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo, elas não alteram o 
funcionamento da Associação de Moradores. O bairro da Colônia Santa Rita não tem 
representação na Câmara Municipal. O entrevistado foi filiado ao PTB - Partido Trabalhista 
Brasileiro e, em janeiro de 1996, encontrava-se filiado ao PT - Partido dos Trabalhadores.

ANEXO 1.42 - Associação de Moradores do Conjunto Parque Agari

Foi fundada, em maio de 1993, com o nome de Associação dos Moradores do 
Parque Agari I, abrangendo, nessa época, duas ruas das treze verticais e cinco horizontais 
existentes no Parque Agari, o qual se compõe de cinqüenta e quatro quadras, novecentos e 
dezoito lotes e com cerca de duzentas e cinqüenta famílias lá residentes em 1996. Há, 
ainda, duas quadras e meia que estavam reservadas para praça e jardim, mas que foram 
invadidas, vivendo lá quarenta e três famílias, o que somado às cento e vinte oito famílias do 
Conjunto Ouro Verde e à futura ocupação dos lotes acima citados, dá um total de mais de 
mil famílias abrangidas pelo Parque Agari. Essa área toda encontra-se situada em uma 
região de leve declínio, de leve caimento.

As duas primeiras famílias que moravam na região eram a do senhor Natalício e a do 
senhor Dinarte. Em 1987 e 1988, após o desmatamento para venda de madeira e retirada de 
lenha feito pelos então moradores, a Imobiliária Canfield Júnior procedeu a venda dos lotes 
e pessoas provenientes de vários locais mudaram-se para o referido conjunto habitacional. 
Da cidade de Paranaguá migraram para o Parque Agari pessoas: do Conjunto Padre 
Jackson; do Bairro da Costeira (onde houve desapropriações feitas pela Prefeitura); do 
Imbocuí (área rural que foi vendida para a Sadia/Complexo Industrial Frigobras, onde há 
fumaça, mau cheiro, lixão); da Colônia Santa Rita (onde a poluição sonora do tráfego da 
BR-277 e da entrada e saída de carros no viaduto grande provoca um eco muito forte, um 
estrondo no ouvido das pessoas); da Vila da Madeira/Vila Becker-Portuária (onde foram 
implantados os armazéns e para fugir da poluição do ar pelas indústrias (fumaça química 
que provoca coceira, intoxicação, falta de respiração), fugir do cheiro e da poluição da soja 
moída, etc.); outros, foram trazidos pela própria Prefeitura, etc.

No Parque Agari há outros problemas, como: poluição do esgoto que corre a céu 
aberto e é jogado no rio; há um condomínio cor-de-rosa do BNH (o Conjunto Ouro Verde) 
a ser vendido pela Caixa Econômica, com cinqüenta a sessenta famílias ali instaladas e com
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o resto ainda vazio devido ao alto preço pedido pelo imóvel e, também, porque as pessoas 
compraram um apartamento de primeira qualidade e receberam um de terceira.

O motivo principal que levou os moradores a formar a Associação era o de lutar 
pelo melhor desenvolvimento da área, do bairro.

Das quatorze pessoas que compunham a primeira Diretoria da Associação, dez 
moravam na mesma rua, ficando, portanto, bastante restrita essa Direção. Em 1995, após 
vencido o mandato da primeira gestão, cujo Presidente chamava-se Francisco Passos de 
Rosário, foi criada uma Comissão Provisória, coordenada por Luiz José da Silva, com 
representantes de várias ruas do conjunto, para convocar a eleição e eleger uma nova 
Diretoria. O primeiro Presidente, no entanto, insistia em dizer que existia o Parque Agari I e 
o Parque Agari II; mas, acabou mudando-se do bairro e abandonando a Associação. A 
Comissão Provisória então formada convocou a eleição e comprometeu-se em organizar e 
registrar a Associação com o nome de Parque Agari somente.

A Comissão Provisória, em fevereiro de 1996, compunha-se de treze pessoas na 
Diretoria: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Secretário, Primeiro e Segundo 
Tesoureiro, Conselho Fiscal com três membros, Conselho Deliberativo com três e um no 
Departamento de Assistência Social.

Como é um bairro com terreno em declive, a chuva cai e leva muita terra para baixo, 
o que dificulta o escoamento da água; faltam valetas de drenagem pluvial. Isso, no entanto, 
está sendo feito lentamente pela Prefeitura. Consideram reivindicação prioritária: 
manilhamento do esgoto desde os conjuntos habitacionais até o Rio Chapecó. Há um RALF 
- Reator Anaeróbico de Leito Fluidizado, mas este além de não funcionar bem e faltar-lhe 
manutenção, joga resíduos em um corregozinho que passa por dentro de vários lotes, 
gerando muita poluição. Esse problema de escoamento do esgoto existe em todos os 
conjuntos habitacionais próximos, como: Nilson Neves, Cuminési, Ouro Verde, etc. A 
segunda meta é conseguir junto ao Ibama e ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná a 
dragagem do Rio Chapecó, em linha reta, até próximo à Estrada de Ferro, onde alcança o 
Rio Emboguaçu. Na opinião do entrevistado, essa dragagem em linha reta, diminuindo as 
curvas existentes em seu trajeto, evitaria enchentes e a inundação de casas ribeirinhas, 
aumentaria a velocidade do curso de água do rio e diminuiria os riscos de contaminação da 
população pela água receptora do esgoto doméstico lançado no rio. Denuncia a ocorrência 
de casos de meningite, hepatite e disenterias na região.

Quanto ao transporte coletivo, o Parque é servido por duas linhas de ônibus: Vila 
Garcia e Jardim Samambaia, levando em média cento e setenta pessoas por ônibus, quando 
o limite máximo é fixado em 70 a 75 pessoas. Há a necessidade da duplicação da rua Bento 
Munhoz da Rocha até a Aviação e a construção de uma ciclovia, já que a atual está 
intransitável. É preciso colocar cinco lombadas na Estrada das Praias: só tem uma; e instalar 
um sinaleiro no trevo que há na saída de Paranaguá para a Praia de Leste, pois os ônibus 
perdem dez minutos de ida e dez de volta na espera de vez para prosseguir e os passageiros 
perdem o horário do emprego ou atrasam-se muito.

O entrevistado considera como graves problemas do Município: a falta de rede de 
coleta e tratamento do esgoto, as condições do transporte coletivo, a falta de empregos, a 
violência e a droga, principalmente entre os jovens, a péssima situação das prisões e a 
superpopulação das selas.

A Comissão Provisória tinha um Livro Ata, onde registrava todas as reuniões, 
elaborarou o Estatuto da Associação, convocou a eleição para o início de 1996 e registrou a 
chapa. Promoveu festas para as crianças, festa de São Cosme e Damião, bingo para 
arrecadar fundos para cobrir os gastos com a regularização dos documentos da entidade e 
para poder dar presentes às crianças. A Associação não tem sede, mas estão procurando um 
terreno para construi-la. As reuniões de Diretoria são feitas na escola municipal e/ou nas 
casas de Membros da Diretoria e ocorrem, de forma ordinária, a cada dois meses, e a 
assembléia geral, a cada três meses. Esta, porém, só pode ser convocada um ano depois da 
aprovação e registro do Estatuto. Qualquer membro da Associação pode solicitar, por
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escrito, a convocação de assembléia extraordinária, ficando a sua realização, no entanto, na 
dependência da concordância do Presidente. As eleições para mudança de Diretoria são 
feitas a cada dois anos, mas existe o projeto na União Municipal das Associações de 
Moradores de Paranaguá de que passe a ser de quatro em quatro anos, coincidindo com o 
mandato do Prefeito. O Presidente da Comissão Provisória, em 1996, ocupou o cargo 
também de conselheiro no Conselho Municipal de Saúde de Paranaguá.

Após a eleição, pretendem criar o quadro de associados, fichário, carteirinha, 
cobrança de taxa de cinqüenta centavos ou um real para que os sócios se sintam no direito 
de ter direito, que exijam, cobrem ações da Diretoria, e para criar um fiando de emergência 
para Assistência Social: transporte ao hospital, à Curitiba, compra de remédios, funerária, 
etc.

Sobre meio ambiente em Paranaguá, na opinião do entrevistado, por enquanto, não 
tem grande poluição porque não há grandes indústrias na cidade. Há o problema da Becker, 
mas é um ou outro caso. Os maiores problemas são em relação ao esgoto, que é jogado no 
rio, e ao lixo.

Se resolver o problema do esgoto, vai resolver o problema do meio ambiente também. 
Resolver o problema do esgoto e do lixo. Que o lixo de Paranaguá, hoje, é depositado num 
lixai, a menos de 400 metros da Sadia, do Complexo Industrial onde trabalha com 
margarina e com azeite e o lixo é depositado naquelas proximidades lá. Então, já é 
irregular só o fato de depositar lixo perto de uma indústria alimentícia, mas lááá... as 
propostas da Prefeitura, parece que já adquiriu uma área de terra bem mais afastada prá 
mudar o lixão prá outra área de terra. Está faltando é mesmo recurso financeiro, prá 
Prefeitura fazer.

(...)
Mas, é um problema sério, é também um problema do ambiente o lixo em Paranaguá, 

não é feita a coleta nos bairros devidamente. Tem bairro que passa o caminhão duas vezes 
por semana, tem bairro que passa uma, algumas ruas duas vezes e... e isso... e estamos 
com a campanha de matar rato aí em toda Paranaguá. Mas, se não eliminar o lixo, não vai 
eliminar o rato. Primeiro, eliminar o lixo; depois, eliminar o rato.

(...)
É, meio ambiente afeta tudo. E... esse pessoal que está morando ultimamente nas 

veradas dos manguezais, aí. É... Eles têm um outro tipo de problema ambiental. Eles... 
éé... por não ter escoamento dos resíduos, privadas improvisadas e sanitários de péssima 
qualificação, porque não há caída pro mar. Eles moram encima dos manguezais ou em 
vera de rios... Então, esse problema de sanitário... ou de esgoto sanitário deles traz um 
problema ambiental, pro meio ambiente, porque, como eu disse, nós não temos poluição 
visual, nem sonora. Não temos ainda, né? Mas, por outro lado, por ser porto, temos o 
problema trazido pelo Porto. O Porto traz os navios que descarregam muitas vezes coisas 
ruins ali no mar, aí, próximo das nossas baías. Temos o transporte de carga vindo pro 
Porto. O caminhão passa carregado de soja e derrama soja na estrada, chove, molha, exala 
um cheiro ruim; derruba farelo também, cevada e trigo. Tudo isso aí apodrecido com a 
chuva, que chove muito aqui, exala um cheiro ruim. Esse cheiro ruim é mau. E ruim pro 
meio ambiente, né? Cria um problema ambiental também. Reflete nas pessoas, na saúde 
das pessoas. Pessoa que convive trabalhando numa área onde, mal cheirosa o dia inteiro, 
por si só vai se contaminando, porque as firmas não vão dar uma máscara prá pessoa usar, 
porque ali, do lado de fora, está um monte de soja podre. Então, ééé... Isso aí, de um jeito 
ou de outro, influi, infringe na saúde da pessoa.

A maior influência sobre a Associação de Moradores é exercida pela Prefeitura.
O bairro não tem representação na Câmara Municipal de Paranaguá, mas a 

Associação tem tido o apoio de vereadores, como. Josias de Oliveira Ramos.
As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo podem e devem influenciar 

no funcionamento da Associação porque, à medida que eles vão atendendo os pedidos, 
fazendo doações para bingos, acaba alterando o seu funcionamento. O entrevistado foi
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filiado ao PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro e, em janeiro de 1996, 
encontrava-se filiado no PSC - Partido Social Cristão desde 1986, quando foi candidato a 
vereador e morava na Colônia Santa Rita; também é Presidente da Comunidade Católica 
São José Operária.

ANEXO 1.43 - Associação de Moradores da Vila do Povo

A Vila do Povo é uma área de mangue invadida, sendo que os primeiros moradores 
começaram a instalar-se ali em tomo de 1988. As invasões (de manguezais ou não), 
geralmente, são apoiadas por alguns vereadores.

Eu acho que, na parte política, apoiam muito a invasão. Falam em não apoiar; mas, 
apoiam. Quer dizer..., então, que com isso aí, chama votos.

(...)
Eu noto isso aí, porque, no caso, tem vereadores, aqui, que ficam em cima do muro. O 

Benedito apoia invasões. O Eder está apoiando, também, agora, invasão. O Josias já não é 
muito...

(...)
Ah! Referente a partido... Referente a partido, eles devem ser do PSC. O Eder ganhou a 

eleição pelo PTB. Pelo menos, era do PTB.

No caso, da Vila do Povo, o vereador que começou a invadi-la faleceu antes de 
1996 e, nesse ano, havia um processo no Departamento Jurídico da Prefeitura para mudar o 
nome da Vila do Povo para Jardim da Costa Leite, em homenagem ao referido vereador: 
José da Costa Leite, que era do PTB - Partido Trabalhista Brasileiro. A maioria dos 
moradores está de acordo com essa mudança do nome da Vila.

Em 1996, a Vila tinha cerca de seiscentas famílias, sendo muitas pamanguaras; mas, 
havia muitos moradores de outros Estados também (Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Santa 
Catarina), que vieram a Paranaguá atrás de emprego ou que moravam em casas alugadas 
em Paranaguá mesmo e que foram para a Vila do Povo para fugir do aluguel. No bairro, há 
muita gente desempregada ou com subemprego. Mesmo assim, a Associação de Moradores 
não aceitou participar do projeto “SOS Cidade Limpa” da Prefeitura, que objetivava a 
contratação de mão-de-obra através da entidade.

Na fundação da Associação de Moradores da Vila do Povo, participaram dezenove 
pessoas; em 1996, a presença nas reuniões era em tomo de cinqüenta pessoas.

O motivo pelo qual foi fundada a Associação de Moradores da Vila do Povo era o 
de buscar melhorias para o bairro, pois, em 1991, eram poucas as casas construídas e não 
havia ruas, somente picadas, também, não existia a rede de distribuição de água.

A primeira Diretoria da Associação de Moradores da Vila do Povo, sob a 
Presidência do senhor Domingos, funcionou sem Estatuto e sem registro em Cartório e o 
mandato foi de 1991 a 1993, ficando, portanto, dois anos. A fundação oficial da entidade 
data de quatro de julho de 1993. Nessa data também foi eleita a nova Diretoria. Na segunda 
gestão, a Presidência ficou com o senhor Leonardo Mamede do Rosário e a Vice- 
Presidência com o senhor Nelson Nunes da Silva.

Em fevereiro de 1996, ainda persistia um conflito de lideranças na Associação. Na 
eleição de julho de 1993, havia sido eleito um Presidente recém chegado na Vila. Então, 
uma senhora, que é uma das fundadoras do bairro, pediu a impugnação da eleição, alegando 
que ele não tinha tempo na Vila. Houve a impugnação e escolheram um outro Presidente, 
através de nova eleição. Nessa, concorreram duas chapas e a da senhora referida acima 
perdeu por uma diferença de cinco votos. A Diretoria eleita registrou o Estatuto em 
Cartório logo em seguida; mas, a senhora que havia perdido as eleições encaminhou um 
outro Estatuto, também para registro em Cartório. Sua intenção não era a de criar outra
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Associação de Moradores, mas, sim, a de fomentar um paralelismo de gestão. No entanto, 
tanto a União Municipal das Associações de Moradores de Paranaguá como a 
Administração Municipal reconhecem a Diretoria eleita como oficial da entidade. Mas, 
tendo em vista que ainda faltava a decisão da Justiça, não podia ser feita nova eleição. Na 
opinião do entrevistado, a referida senhora não desenvolve nenhum outro trabalho no bairro 
e é muito instável em suas idéias: às vezes, concorda em compor uma gestão misturada e 
retirar a ação judicial; mas depois, muda de idéia e o impasse continua. O caso ficou para o 
Presidente da União das Associações de Moradores de Paranaguá ajudar a resolver.

As eleições para mudança de Diretoria se dão a cada dois anos. Há a previsão, pela 
União Municipal das Associações de Moradores, de que esse tempo seja alterado para 
quatro anos, em função de que

se o Presidente eleito não for do lado do Prefeito, são quatro anos que vão ficar sem nada 
poder fazer.

Mas, na Vila do Povo, está acontecendo o contrário: 

o Presidente apoiou o Prefeito e não sai nada.

A Diretoria compõe-se de dezenove membros. Presidente, Vice-Presidente, Primeiro 
e Segundo Tesoureiros, Primeiro e Segundo Secretários, Conselho Fiscal com três efetivos 
e três suplentes, Conselho Deliberativo com três efetivos e três suplentes e Departamento 
de Esporte com uma pessoa. A entidade tem Estatuto e registro em Cartório.

Quanto às reuniões de Diretoria, estas ocorrem a cada três meses, comparecendo, 
geralmente, seis membros, porque muitos diretores já não moram mais na Vila. Essas seis 
pessoas são as mesmas que tomam as decisões pela entidade. As assembléias gerais são 
feitas em tomo de três por ano, embora o Estatuto preveja a realização das mesmas 
trimestralmente. No inicio, eram feitas a cada mês; mas, foram ficando esvaziadas.

Então, quando eu faço as reuniões prolongadas, daí, sim. Daí, vêm mais pessoas, 
porque eles tão cansado de ser o negócio, assim, de reunião e não ter respostas aos seus 
pedidos.

(...)
Pedidos tem bastante. Protocolo tudo... Mas, resposta de trabalho, nada.

As principais lutas desenvolvidas pela Associação de Moradores da Vila do Povo, 
até fevereiro de 1996, foram: iluminação pública (foi conseguida); lombada (foi autorizada a 
construção de uma lombada em frente à escola (colégio de Ia. a 4a. séries) e não foi feita. 
Eu acho que já foi até paga.); melhoramento nas ruas (não foi feito); caçamba para o lixo 
(pediram três, veio uma); transferência do ponto de ônibus da Vila Nova Primavera, que 
parava a mil metros de distância, para mais à frente e, assim, favorecer também a Vila São 
Carlos, uma vez que a Associação de Moradores daquela Vila trabalha em conjunto com a 
da Vila do Povo (foi conseguido). A Vila São Carlos fica mais à frente, depois da Vila do 
Povo. Já, a Vila Primavera fica para trás. A reivindicação mais importante era conseguir a 
documentação de posse dos terrenos, porque a área é de invasão. Faz entre sete e oito anos 
que a maioria está instalada ali e querem começar a pagar o imposto, para ter o direito de 
posse; no entanto, só pagam o predial e não o territorial. Para algumas famílias, foi feita a 
inscrição e estão pagando o IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano; mas, a maioria 
das pessoas não o paga porque não foi feita sua inscrição. Também não existe nenhum 
conflito ou pressão nessa questão da terra

Referente a isso aí, nós estamos tranqüilos.
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Nas duas reuniões do Orçamento Participativo que foram feitas, a Associação de 
Moradores da Vila do Povo apresentou o pedido de um Posto Policial ou, pelo menos, que 
a viatura da Polícia passasse sempre pela região, destacando que, recentemente (um pouco 
antes de fevereiro de 1996), haviam matado um senhor na Vila e, até aquele momento, 
nada. O crime foi por intriga de família, entre cunhados. O casal brigou dentro de casa e o 
irmão da mulher não gostou disso e matou o marido da irmã, seu cunhado. A polícia foi ao 
local, não houve punição e o assassino está solto. Contudo, a Vila não é violenta. Existiu 
somente este caso. Porém, quanto ao Módulo Policial, caberá ao Estado decidir sobre isso e 
não à Prefeitura. O Prefeito respondeu que estava pretendendo criar a Polícia Móvel; mas, 
até aquela data, nada havia nesse sentido. Outro grande problema na Vila é a droga. Tem 
maconha e outros tóxicos. A Associação de Moradores faz sempre o pedido para que a 
Polícia passe de vez em quando pela Vila e ela está passando. Tem até criança no meio da 
droga. Deveriam prender os traficantes e tratar e educar as crianças que a usam. A razão 
principal das drogas em Paranaguá é pelo fato de ser a cidade portuária.

O Porto, eu acho que é a razão principal.

Paranaguá pode estar na rota do contrabando de droga e, junto com ela, aparecem 
várias doenças, inclusive a AIDS.

Em 1996, a Associação de Moradores reivindicava ainda: a limpeza da área embaixo 
da rede de energia da Copei, mais duas salas de aula para o Pré-Escolar e construir uma 
creche. Na Vila, há crianças até para um número bem maior de salas de aula. Da primeira à 
quarta séries, não há muita carência, porque já existem seis salas de aula; mas, estas faltam 
para da quinta à oitava séries (ginásio), que poderia ser à noite, pois em um mesmo turno 
não dá. O colégio é pequeno para isso. Há um terreno medindo quarenta por vinte metros 
de comprimento, onde formou-se uma cratera porque era uma lagoa e a Prefeitura já 
aterrou a metade, com o objetivo de construir ali a creche. Era um ano de eleições.

A minha luta é fechar tudo. Então, ele... Como foi aquele meio da... aquela época da 
política e tal... daí, vieram e fizeram a metade. Deixaram a outra metade sem... para 
talvez, agora, para a nova política.

A lagoa fica em frente ao colégio e as crianças brincam na água suja e a luta da 
Associação de Moradores era para fechar tudo. Além da creche, no terreno daria para 
construir também um Posto Policial e um Centro Social para a comunidade. A creche 
serviria não só para a Vila do Povo, mas ainda para as Vilas Primavera e São Carlos que 
igualmente necessitam dela. Os moradores pedem também um Posto de Saúde com 
assistência social, medicamentos, médicos, enfermeiras. Consulta com um especialista é só 
se for em Curitiba ou Santa Catarina e há muita gente que se desloca de Paranaguá para 
isso. Faltam médicos mais competentes na cidade. Isso já foi conversado com o Prefeito e a 
Secretária Municipal de Saúde. Então, enquanto isso, buscam atendimento no Posto de 
Saúde do Bairro Emboguaçu (Berta), que é bem estruturado e é o que está mais próximo da 
Vila do Povo. Em relação à Segurança, ficam na dependência do Município pedir para o 
Estado. Há ainda o problema das ciclovias que estão todas cheias de buracos e com o 
asfalto rachado. Os ciclistas andam mais pelo meio do mato do que pelas ciclovias. Volta aí 
o problema da Segurança. Qualquer malandro pode esconder-se no meio do mato e assaltar 
quem está passando. Há muito roubo, principalmente de bicicleta, na Vila do Povo. Quando 
ocorre um roubo, chamam a Polícia; mas, há muita burocracia para o atendimento policial, 
exigem identificação e outros detalhes e quando a polícia chega, já acabou tudo e o ladrão 
foi embora. Quando o policial diz que, naquele momento está sendo atendida uma 
ocorrência, é porque eles só vão aparecer dois dias depois. A nível de Administração 
Municipal, muitas vezes é dito uma coisa e feito outra:
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Que nem eu já ouvi na rádio: ‘Está se deslocando máquinas da Prefeitura para a Vila do 
Povo. ’ Só que essas máquinas não chegaram. Chegaram, sim, para outro bairro.

Deveria ter uma pessoa responsável para assinar o que aparece no bairro. Ocorre 
que, às vezes, anunciam uma obra em tal local e fazem outra obra em outro local, ou então, 
começam uma obra e não a terminam.

A maior influência exercida sobre a Associação de Moradores da Vila do Povo vem 
da Prefeitura e da Pastoral da Criança (Igreja). A entidade tem o apoio do Legislativo, mas 
falta a resposta do Executivo. O vereador eleito pelo bairro, mas que não morava ali, José 
da Costa Leite, faleceu antes de assumir o segundo mandato e o fato de ter um 
representante na Câmara Municipal poderia ajudar muito.

Eu esperava que o Benedito representasse o bairro, no lugar do falecido, mas só que o 
nosso bairro serve só de passagem para ele, para outro bairro, porque trabalho, junto à 
comunidade...

(...)
Eu esperava que ele fosse mais... mais lutador, o Benedito.

Quanto ao meio ambiente em Paranaguá, na opinião do entrevistado, está precário, 
uma vez que não existe uma fiscalização séria, porque se esta existisse, não ocorreriam 
essas invasões de mangue que o estão destruindo. Geralmente, é gente do bairro mesmo 
que marca o terreno e vende-o.

Eu mesmo já cheguei a falar com o Prefeito referente à invasão, pedindo placas, como 
de final de ruas. Só que não apareceram essas placas e o pessoal está invadindo ainda. 
Quer dizer que, agora, recente eu estive vendo, aí,... fizeram novo cerco no bairro. Quer 
dizer que já estão fazendo novas medições de terrenos, dentro do mangue. Só que quem 
faz... quem faz essas medições, geralmente, não é o que vai morar lá; é o que vai vender. 
Vender o que não é dele. Geralmente, é morador do bairro.

O que mais preocupa a Associação de Moradores é o mangue, porque, em época de 
cheia, a maré sobe e a água invade as casas, caem casas... e a Prefeitura não vai 
responsabilizar-se pelas casas que estão dentro do mangue; mas, não adianta a Associação 
avisar, continuam invadindo. Falta maior e mais eficiente fiscalização. Quando vem a cheia, 
os atingidos chamam o Corpo de Bombeiros e falam mal da Associação porque não dá 
atenção a eles, que não luta pela abertura de ruas, etc.

Eu acho que a Prefeitura deveria cair mais em cima da Copei, porque enquanto a Copei 
estiver esticando poste, está prolongando mais o aumento da invasão no mangue.

(...)
Não levando a luz e não levando a água, não tem casa. Enquanto estiverem esticando 

redes, vai aumentar a invasão.

Por outro lado, são poucas as árvores que existem no bairro. A “Festa da Vida” 
conscientizou um pouco o pessoal sobre o valor da árvore e alguns moradores tiraram as 
árvores da rua e levaram para suas casas e já estão dando frutos.

É preciso fazer melhoramentos nos rios, melhorar o saneamento (o esgoto), porque isso 
aí vai mexer com o meio ambiente, vai melhorar o meio ambiente de Paranaguá.

O entrevistado ainda citou como um dos maiores problemas da cidade a falta de 
água para o abastecimento público. Há, ainda, o problema do trânsito, pois

está crescendo o trânsito e não está crescendo a cidade. (...) Não; em população cresceu 
bastante. Mas, cresce...; mas, não fazem, assim, um tipo de um projeto prá melhorar o
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tráfego de veículos. (...) É um obstáculo. A BR é um obstáculo. A ferrovia... Eu acho que 
devia ter passarelas, né?, para o tráfego de pessoas, ali, que quando está em manobra, vô 
dizê..., não tem como fazer essa travessia e muita gente, como mulheres com criança no 
colo, pulando vagão de trem. (...) Arriscam a vida mesmo.

As eleições oficiais para os Poderes Executivo e Legislativo não alteram o 
funcionamento da Associação de Moradores, porque ela fica neutra e os membros da 
Diretoria são livres para apoiar quem quiserem.

ANEXO 1.44 - Associação de Moradores da Vila da Madeira

A Associação de Moradores da Vila da Madeira foi fundada em vinte e nove de 
agosto de 1993. Houve uma gestão de 1991 a 1993, mas funcionava sem a documentação 
correta e a Diretoria de então abandonou a entidade; aí, em 1993, foi criada oficialmente a 
Associação de Moradores, tendo como Presidenta a senhora Rosa Maria Américo Ricardo 
Mendes e Vice-Presidente o senhor Getúlio Martins.

Na fundação, em 1993, votaram cento e quarenta pessoas. Nas reuniões de 
Diretoria, em fevereiro de 1996, compareciam cerca de cinco pessoas e nas reuniões abertas 
com os moradores, em tomo de trinta e duas a quarenta e duas pessoas.

O motivo pelo qual foi fundada a Associação de Moradores era o de ver a cidade e 
o bairro crescerem, ajudar as pessoas a arrumar emprego, ajudar na limpeza do bairro, 
solucionar o problema da falta de água, etc. A maior parte das pessoas na Vila da Madeira 
tem poço, mas não é artesiano e a água continua faltando.

A Diretoria da Associação de Moradores da Vila da Madeira é composta de quinze 
membros: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Secretários, Primeiro e Segundo 
Tesoureiros, Conselho Fiscal com sete pessoas, Departamento de Esporte com dois 
moradores. A entidade tem Estatuto, registro em Cartório e CGC.

As principais lutas, em fevereiro de 1996, eram: pelo emprego para todos

Eu vejo muita gente desempregada que vem, aqui, em casa, prá mim vê se encontro 
emprego prá ele, né?

e por uma solução para o problema da falta d’água, a limpeza no bairro que já está um 
pouco mais limpo, a arrumação nas ruas, as manilhas de esgoto que estão quebradas e/ou 
entupidas. Havia duas semanas que a Presidenta da Associação de Moradores havia trazido 
ali, na Vila da Madeira, o gerente da Cagepar - Companhia de Agua e Esgoto de 
Paranaguá, para ver o problema do esgoto; ele olhou e não voltou fazer nada.

O saneamento básico, também, que é importante para a saúde da comunidade, né?

Pedem, também, uma área de lazer com uma praça, parquinho para as crianças 
brincarem, uma quadra de voleibol para os meninos, etc. Inclusive, já têm o terreno para 
isso. O asfalto nas ruas já havia sido pedido; uma creche que poderia ficar no bairro da 
Serraria do Rocha, também seria interessante e porque pegaria, além desses dois bairros, 
mais o Rocio e Vila Alboitt. Outra coisa que é precária na cidade e no bairro é a limpeza 
pública, a limpeza da cidade. Há muito mato.

Se me dessem uma máquina na mão, eu limpava de graça essa cidade. Não cobrava um 
centavo. Sabe? Porque você vê assim... E muito suja, sabe? É suja mesmo. Sinceramente. 
E isso é uma coisa que desagrada a pessoa, sabia? Né?

(...)
A pessoa morando, ali, vendo aquilo, ali, todo dia... e não pode fazer nada... Você tenta 

fazer, mas você não tem apoio, entendeu? E, só você sozinha, não vai conseguir. Mas,...
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A entrevistada sugeriu ainda que em algumas escolas fossem oferecidos cursos 
gratuitos de datilografia, computação eletrônica, etc., para os filhos dos assalariados e 
desempregados, que não têm condições de pagá-los no particular. Seriam necessários 
também mais Postos de Saúde em Paranaguá.

As eleições para mudança de Diretoria se dão a cada dois anos. Estava sendo 
prevista nova eleição para 1996, pois a gestão de então encontrava-se vencida desde agosto 
de 1995.

O pessoal está pedindo, já, que eu faça eleição de nova Diretoria. Mas, eu não sei se eu 
quero mais, sabe? É tanto problema, sabe? E você não tem... não tem ajuda da Prefeitura. 
Você trabalha muito pouco, né?

(...)
Eu queria sair fora. Não queria mais. Mas, o pessoal não quer que eu saia. Sabe? 

Porque tudo o que eles precisam, eles vêm aqui. Porque a gente pega conhecimento com o 
advogado, com a Delegacia, entendeu?..., com os políticos, com várias pessoas, né?, 
importantes. Então, a gente sempre tem uma porta aberta prá eles. E quando eles precisam 
de alguma coisa, eles vêm aqui e a gente resolve o problema deles. Sabe? E, às vezes, 
não... cobram... a gente não cobra nada e tal, né? Então, facilita prá eles. Mas, só que... 
Ahm...? Só que, eu acho assim, que é um trabalho muito... Não tem ajuda. Sabe?

As reuniões da entidade são feitas na casa da Presidenta ou no bar do senhor Abel. 
As reuniões de Diretoria ocorrem a cada três meses e com a comunidade, a cada quatro ou 
cinco meses. As decisões ficam a nível só da Presidenta.

Só que a gente faz reunião e não tem muito o que oferecer, porque você não tem apoio. 
Né? Esse é que é oo... que é o problema.

A maior influência sobre a entidade deveria ser de todos, trabalhando juntos, mas, 
não o é; sem dúvida, a maior influência é política. A entrevistada é filiada ao PSDB - 
Partido da Social Democracia Brasileira e já foi candidata a vereadora, em 1992, pelo PTB - 
Partido Trabalhista Brasileiro. Mas, a Vila da Madeira não tem representação na Câmara 
Municipal; no entanto, isso seria muito importante se existisse.

Quanto ao meio ambiente em Paranaguá, a entrevistada disse que estava razoável, 
porque via algumas pessoas trabalharem em cima disso. Quando algumas firmas soltam 
algum líquido, que matam os peixes, o pessoal já corre em cima, já trabalha em cima disso 
aí. O MEL - Movimento Ecológico do Litoral sempre está trabalhando em cima da 
poluição. Na Associação de Moradores, discutem sobre o meio ambiente, envolvendo 
assuntos como: desmatamento, erosão: Isso acaba com os rios, a poluição do mar que 
mata os peixes, o esgoto a céu aberto, o lixo, etc.

Nas eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo a entidade se comporta 
normal, trabalhando, não havendo alteração em seu funcionamento.

ANEXO 1.45 - Associação de Moradores da Vila Garcia

Fundada em vinte e um de outubro de 1993, tendo como primeiro Presidente o 
senhor Levi Gonçalves.

O motivo pelo qual foi fundada era o de conseguir benefícios para o bairro. As 
reivindicações foram encaminhadas através de abaixo-assinados, requerimentos, ofícios, 
conversas pessoais com o Prefeito e vereadores. No início, pediram escola e arrumação das 
ruas.

Na primeira reunião, em outubro e com a presença de oitenta e seis pessoas, 
formaram uma Comissão Provisória para encaminhar o processo de montagem da primeira 
Diretoria e, a doze de novembro do mesmo ano, com cento e noventa e seis pessoas,
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dentre elas o representante do Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito, o Presidente da Câmara 
Municipal (Mário Roque), o Vereador José Maria Martins do Carmo e o Presidente de 
União Municipal das Associações de Moradores de Paranaguá, foram eleitos, por 
aclamação, e empossados os membros da primeira gestão.

A Diretoria tem vinte e dois membros: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e 
Segundo Secretário, Primeiro e Segundo Tesoureiro, Conselho Fiscal com seis pessoas, 
Conselho Deliberativo também com seis pessoas e mais quatro Departamentos.

A escola foi prometida pela Administração Municipal, foi liberada a gverba pelo 
Governo do Estado, saiu publicada em jornal e na Revista Itiberê, o Prefeito posicionou-se 
publicamente no dia do aniversário de Paranaguá (28/07/95), perante os Presidentes de 
Bairro, foi limpo o terreno para a construção da escola, mas até fevereiro de 1996, não 
haviam começado nenhuma obra. Comentou-se que a Escola da Vila Garcia havia sido 
transferida para o Mutirão, a pedido do então Secretário Municipal de Meio Ambiente. A 
Associação de Moradores da Vila Garcia planejara, então, manifestações com passeata até a 
Prefeitura, pronunciamentos na rádio, carta para deputados da Assembléia Legislativa em 
Curitiba, para o Governador do Estado, além de outras. A comunidade queria fazer a escola 
por conta própria; mas, o Vice-Prefeito não deixou e respondeu dizendo que não garantiria 
merenda escolar, nem professor. Os moradores pensaram em conseguir um professor de 
graça e que cada aluno trouxesse a merenda de casa.

A Associação continua pedindo: arrumação e revestimento em todas as ruas e 
pavimentação em três ruas principais para pedir a entrada do ônibus no bairro, pois a última 
parada fica a 1.100 metros dali; a abertura de algumas valetas para escoamento da água de 
chuva. A máquina remove a areia ou o saibro, mas não é colocado outro no lugar e o 
banhado, o lodo aumentam. Reivindicam, também, um Posto de Saúde e um Posto Policial. 
Há pessoas voluntárias que podem ajudar a marcar consulta médica, atender telefone, etc. 
Pedem, ainda, ao Governo do Estado, uma lombada na Estrada das Praias, pois ocorrem 
muitos atropelamentos.

Todos os membros da Diretoria participam dos trabalhos. Havia reunião mensal; 
mas, depois que houve o protesto contra o Prefeito, não se reuniram mais. E provável que 
em pouco tempo façam outra reunião para discutir a situação da escola e tomar 
conhecimento da ata que registra a sua construção. Contam com cento e trinta e sete 
crianças em idade escolar. Fazem assembléia geral todo mês, junto com a reunião de 
Diretoria, e participam cerca de cinqüenta a noventa pessoas. As decisões são tomadas em 
conjunto. As eleições para mudança de Diretoria se dão a cada dois anos, podendo ser 
prorrogado. A Associação não tem sede própria e as reuniões são feitas em casa de 
moradores ou do Presidente.

A maior influência exercida sobre a entidade é da própria comunidade.
Quanto aos problemas de meio ambiente, há muitos, desde a situação e limpeza das 

ruas, dos bairros, da cidade, valetas, fiscalização dos serviços realizados. Estes problemas 
são discutidos na Associação de Moradores.

E tudo discutido e levado para a Prefeitura. De lá, é tudo vetado. Tudo vetado. Fica 
tudo por lá. Eu tenho cópia de ofícios, cópia de requerimentos, aí, encaminhados prá ela e 
até agora, nada. Só pediram que levasse.

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo alteram o funcionamento da 
Associação, em maior ou menor proporção, dependendo de quem seja o candidato. O então 
vereador Mário Manoel das Dores Roque (PSDB - Partido da Social Democracia 
Brasileira) deveria ser o representante da Vila na Câmara Municipal, mas que, na opinião do 
entrevistado, não representava nada até aquele momento.

Prá mim, o comportamento, a palavra dele, por enquanto, aqui é zero.
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Em janeiro de 1996, o entrevistado encontrava-se filiado no PSC - Partido Social 
Cristão e, inclusive, já havia sido candidato a vereador, pelo partido, em Guaraqueçaba.

ANEXO 1.46 - Associação de Moradias do Conjunto Bertioga

A Associação de Moradias do Conjunto Bertioga foi fundada em 1993, tendo sido o 
primeiro Presidente o senhor Marcos Antônio Martins Costa. No entanto, a entidade existiu 
informalmente no período de 1990 a 1993.

O motivo principal que levou à criação da Associação de Moradias do Conjunto 
Bertioga foi o de obter força para poder brigar com a Cohab - Companhia de Habitação, 
por causa dos valores das prestações da casa própria que haviam subido muito, variando de 
duzentos... duzentos e vinte... a trezentos e quarenta reais, com um financiamento por vinte 
e cinco anos.

O Conjunto tem trezentas e sessenta e oito famílias (entre casas e apartamentos). No 
início, quando foi criada a Associação, participavam cerca de cento e quarenta pessoas; em 
1996, a participação era de, aproximadamente, cento e noventa a duzentas pessoas. Muitas 
famílias foram vendendo seus imóveis porque não agüentaram pagar a prestação. Restam 
uns dez ou quinze por cento dos proprietários iniciais. A maioria veio de Paranaguá mesmo 
ou de outros Estados (CE, AL, PE), trazidos pelas firmas onde trabalhavam ou trabalham.

A Diretoria é composta de dezoito membros: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro 
e Segundo Secretários, Primeiro e Segundo Tesoureiros, Conselho Fiscal com três efetivos 
e três suplentes, Conselho Deliberativo também com três efetivos e três suplentes. As 
eleições para mudança de Diretoria se dão de dois em dois anos e é feita por voto em uma, 
mas quando é chapa única, fazem-na por aclamação.

Outras lutas, além de combater o alto valor da prestação da Cohab, são: rede e 
tratamento de esgoto, drenagem de águas pluviais e asfalto. O esgoto corre a céu aberto, 
desembocando num rio próximo. Em janeiro de 1996, só duas ruas estavam asfaltadas em 
volta do Conjunto. Havia muitos buracos nas ruas e as bocas de lobo estavam abertas, 
livres. A Associação mandou oficio à Secretaria Municipal de Obras, na Prefeitura, e 
diretamente para o Prefeito. O então Presidente da União Municipal das Associações de 
Moradores trouxe até o Conjunto o Secretário Municipal de Obras, que mandou arrumar 
duas bocas de lobo, porque em uma caíra um carro e em outra, uma criança, e, depois, não 
apareceu mais ali. Falta maior empenho da Administração Pública em resolver problemas do 
dia a dia e dar maior apoio às reivindicações das Associações de Bairro, independente do 
Presidente estar ou não politicamente do lado do Prefeito.

A Associação reclama apoio do Prefeito para poder negociar com a Cohab; 
inclusive, cita que a Prefeitura está negociando com a Cohab uma área grande de terra, no 
Bairro dos Comerciários e como, no Conjunto Bertioga, oitenta por cento dos moradores 
são inadimplentes, o Prefeito poderia promover uma reunião em conjunto com a Associação 
de Moradores e a Cohab e negociar tudo junto. A Cohab moveu uma ação judicial contra os 
moradores inadimplentes do Bertioga e estes não têm nem advogado para defendê-los. 
Como a Associação também não tem recursos, fica difícil a contratação de advogado.

A entidade faz festas, bingos, etc., para conseguir algum recurso para ajudar as 
famílias carentes em caso de doença ou morte. Um exemplo disso foi o bingo feito para 
comprar um aparelho de audição para uma criança do Bairro Parque São João: arrecadaram 
novecentos reais, mas o preço era de um mil duzentos e cinqüenta reais. Aí, a mãe da 
criança conseguiu parcelar o restante e comprar o aparelho.

Uma outra necessidade do Conjunto e do Bairro todo é em relação ao ensino de 
Segundo e Terceiro Graus. Há, próximo, o CAIC - Centro de Atenção Integral à Criança, 
mas atende só o ensino fundamental. Faltam escolas de ensino médio e ensino superior, bem 
como cursos profissionalizantes.
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Quanto ao funcionamento da entidade, as reuniões de Diretoria se dão uma vez por 
mês e as assembléias gerais, a cada dois meses. Nas reuniões da Diretoria, todos participam; 
mas, nas assembléias gerais só tem um jeito de trazer todo mundo: colocando como assunto 
de pauta a prestação da casa própria. Assim, vêm duzentas. .. trezentas pessoas. As decisões 
e encaminhamentos, no entanto, ficam tudo nas mãos do Presidente, por confiança e fiúza. 
São dois ou três que realmente trabalham.

A maior influência exercida sobre a Associação de Moradias do Conjunto Bertioga 
poderia ser da Prefeitura e da Câmara Municipal; mas, essa influência não existe porque a 
entidade não recebe apoio de ninguém; somente duas vezes (uma delas por ocasião do 
bingo) obteve o apoio de dois vereadores: Josias e Martim do Carmo.

Às vezes, discutem, dentro da Associação, os problemas de meio ambiente do bairro 
e o entrevistado lamentou que o mangue esteja sendo invadido da forma como está, 
principalmente, por falta de moradias e pelo crescimento populacional.

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo não interferem no 
funcionamento da Associação, mas podem até melhorar um pouco o seu trabalho, porque é 
aí a hora de pedir ajuda aos candidatos e eles vêm à Associação oferecer ajuda. Tem 
Presidente de Àssociação que só pensa em ser vereador e, nesse caso, a política atrapalha.
O entrevistado reclama da pouca participação dos moradores; gostaria que participassem 
mais.

ANEXO 1.47 - Associação de Moradores do Jardim Iguaçu

A Associação de Moradores do Jardim Iguaçu foi fundada oficialmente em 1993. A 
entidade funcionou provisoriamente com a primeira Diretoria por algum tempo (cerca de 
dois anos), até a realização da primeira eleição de Diretoria e o registro do Estatuto. A 
eleição da segunda gestão ocorreu em oito de outubro de 1995 e teve como Presidenta 
eleita Lismeri Leandro. Votaram quatrocentos e três associados. Concorreram duas chapas, 
sendo vitoriosa a que obteve duzentos e setenta e três votos em uma, ou seja, 67,7% dos 
votos.

O motivo principal que levou à fundação da Associação de Moradores foi o de 
conseguir melhorias para a Vila, que se estende desde a BR-277 (prolongamento ou desvio) 
até a beira do mangue. Trata-se de uma área de invasão de propriedade particular que 
estava em mãos de posseiros e, por ser de particular, foi difícil conseguir a abertura de ruas 
e outras obras de infra-estrutura. Os moradores (invasores) fizeram um acordo com os 
posseiros e entraram na Justiça e, em 1996, já durava três anos a luta. O posseiro inicial, 
Cleverson Marinho, advogado de Curitiba, já havia falecido, mas deixara filhos que se 
julgavam herdeiros da área, embora estivessem com a documentação desatualizada. Com a 
ajuda de advogados, os documentos foram legalizados, mas a retirada dos invasores 
continuava difícil, uma vez que era grande o número de famílias ali instaladas. O acordo 
feito entre os herdeiros do posseiro inicial e os invasores recentes consistiu em que estes 
pagariam parcelado o valor do terreno àqueles; porém, ficaram na dependência do 
recebimento da ordem judicial que, até 1996, não havia saído e, portanto, nada havia sido 
pago até aquele momento.

Na fundação da Associação, eram cerca de dez famílias, as quais começaram a 
dividir os lotes à medida que ia chegando nova família. Hoje, são em torno de oitocentas 
famílias. Na primeira gestão, o Presidente provisório cobrava a taxa de um real por mês por 
família para manutenção da entidade e cinqüenta por cento delas pagavam-na, mas, como 
não viam a realização de melhorias na Vila, pararam de contribuir e o Presidente da 
Associação caiu no descrédito. A gestão de 1995-96, não concordou com esta cobrança e 
quando necessitava de recursos, solicitava ajuda a outras entidades, como: Sindicato dos 
Estivadores, Sindicato dos Armadores, etc.
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A Diretoria é composta de oito membros: Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e 
Segundo Secretários, Primeiro e Segundo Tesoureiros e Conselho Fiscal com dois 
membros.

As principais lutas desenvolvidas pela entidade, além da questão fundiária, foram: 
abrir ruas, ligação de luz elétrica nas casas, iluminação pública. Em 1996, já haviam sido 
abertas quase todas as ruas, faltavam umas dez; a iluminação pública ainda não havia sido 
colocada e era tudo escuro, desde a Vila Jardim Santa Helena; faltava a instalação das redes 
de água è esgoto. A população utilizava água de poço com seis metros de profundidade, 
retirada com bomba, mas a água era salobra e, com a chuva, as fossas de dois metros de 
profundidade, que estavam próximas (a menos de cinco metros), transbordavam e a bomba 
ficava cercada de água e esgoto. Há muitos casos, entre as crianças, de diarréia, dor de 
barriga e vômito. Muitos moradores ferviam a água; mas, outros, não se importavam. As 
pessoas, no início, quando mudavam para lá, sofriam mais; depois, acabavam acostumando- 
se com a água. A origem dos moradores é variada. Há gente da Bahia, de Curitiba, do 
interior do Paraná, do Litoral, de Paranaguá... A maioria é do Paraná mesmo.

Uma outra reivindicação da Associação de Moradores, em 1996, era a construção, 
na Vila, de uma escola de primeira a quarta séries. A escola mais próxima ficava longe dali 
e, para chegar até ela, as crianças tinham que atravessar a BR, o que era muito perigoso. 
Nesse ano, havia mais de trezentas crianças em idade escolar e que não estavam estudando 
ainda, muitos outros desistentes, um grande número que nunca foi à escola e outros que 
iriam começar os estudos naquele ano, pois estavam na faixa dos sete/oito anos. Os 
desistentes, em geral, eram porque vieram de outros lugares, de outras cidades, e, ali, 
tinham dificuldade de conseguir vaga para a transferência e a escola mais próxima era a da 
Sadia, que é uma escola bem pequena. As escolas de outros bairros mais próximos, lotam 
rapidamente.

Havia a necessidade, em 1996, de um Posto de Saúde: o Posto mais próximo fica na 
Padre Jackson; e de um Módulo Policial. Além de muito escuro, já houve assassinato, 
queima de uma casa, atos de violência. O assassinato ocorreu dentro de uma igreja crente. 
O marido ficou enciumado porque a esposa estava ao lado de um rapaz na “igreja dos 
crentes”, provavelmente seu namorado, foi lá e matou o rapaz. Uma semana depois, a 
família do rapaz que morreu, matou a esposa do assassino.

Precisam de mais um ônibus na linha de transporte coletivo. A Associação estava 
solicitando uma audiência com o Prefeito para entregar o pedido.

As reuniões de Diretoria, em 1996, eram feitas toda semana e para planejar o quê 
fazer. Haviam feito uma assembléia geral, onde compareceram cerca de duzentas pessoas. O 
motivo principal dessa assembléia era pedir a colaboração de todos, ouvi-los sobre as 
necessidades da Vila e recuperar a credibilidade nas lideranças, então, renovadas. No 
entanto, a maioria das decisões eram tomadas pela própria Diretoria e por quem quisesse 
participar da mesma.

As eleições para mudança de Diretoria ocorrem de dois em dois anos; mas segundo 
o Presidente da União Municipal das Associações de Moradores de Paranaguá, elas podem 
ocorrer de dois a quatro anos. Se quiser com dois anos passar o cargo é só fazer eleição.

A maior influência sobre o funcionamento da Associação de Moradores é exercida 
por partido político, no caso o PSC - Partido Social Cristão, o mesmo do Vereador “Dito”, 
por ele mesmo (tido como representante da Vila na Câmara Municipal) e pela Prefeitura. A 
extensão da rede de energia elétrica estava demorando, apesar dos pedidos feitos, mas 
bastou a Associação fazer uma passeata para, dali a um mês, a luz aparecer.

Na opinião da entrevistada, o meio ambiente de Paranaguá não está dos melhores; 
precisa de muita organização, de muita coisa para ficar “meio ambiente”; é preciso plantar 
mais árvores na cidade para ficar mais bonita, mais embelezada; limpar as ruas e pintar com 
cal o pé das árvores. Uma cidade turística precisa ser mais caprichada. Na opinião da 
entrevistada não discutem meio ambiente nas reuniões da Associação, mas sim sobre 
saneamento básico, que está difícil de resolvê-lo. Estão lutando por rede de água e de coleta
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do esgoto, porque sem isso não há condições para viver e, por enquanto, o meio ambiente 
fica meio retirado da cidade e não é problema para eles, porque tem bastante árvores por lá. 
O único problema que têm é o saneamento básico por causa das doenças e da própria 
população.

As eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo podem ajudar, pois os 
políticos dão aterro e porque, essa época, é quando as classes sociais baixas conseguem 
alguma coisa, já que, depois de eleitos, fica difícil cumprirem o trato. Na hora da política, 
aterram, abrem rua, arrumam máquina, ajudam bastante a população. Mas, o que a 
população realmente quer é resolver a questão da posse da terra (questão fundiária); quanto 
às outras coisas, devagarinho vão conseguido.
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A criação de uma entidade geral que reunisse todas as Associações de Moradores do 
Município foi deliberação do Congresso Municipal das Associações de Bairros de 
Paranaguá e passou por uma primeira discussão, realizada no dia dez de novembro de 1986, 
nas dependências do Centro de Saúde de Paranaguá e sob a convocatória de Germano José 
Pavelkiewicz, chefe do Núcleo Regional da Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e 
Ação Social (SEJA ou SETAS) em Paranaguá. O nome inicialmente dado foi Federação das 
Associações de Bairros do Município de Paranaguá. Criou-se, primeiramente, uma 
comissão Pró-Federação que assumiu a incumbência de: elaborar uma proposta de Estatuto 
e Regimento Interno para a entidade, fazer a divulgação da Federação e convocar nova 
assembléia geral para aprovação do Estatuto e do Regimento Interno, eleição e posse da 
primeira Diretoria da entidade. Ficou, então, marcada para o dia dezessete de janeiro de 
1987, às dezenove horas, no auditório da Biblioteca Municipal “Leôncio Correia”, a data da 
referida assembléia geral. Compuseram a Comissão Pró-Federação: Alaor Costa, Ismael dos 
Santos, Ernani Dahle, Amauri Alves, Jacob Vicente, Gerson Constantino (Ponta do Caju), 
Benair Faustino Brandão, Azuir Vicente Alves e Elizabeth O . da Cruz.

Na assembléia geral do dia dezessete de janeiro de 1987, data oficial de fundação da 
Famunguá - Federação das Associações de Moradores do Município de Paranaguá, 
apresentaram-se duas chapas concorrentes para a primeira Diretoria: uma encabeçada pelo 
senhor Alaor Costa e a outra, pelo senhor Gerson Constantino, que se elegeu primeiro 
Presidente. A votação foi através de votos em urnas dos delegados representantes das 
entidades de bairro devidamente credenciados. Votaram quarenta e nove delegados.

Então, a primeira Diretoria da Federação das Associações de Moradores do 
Município de Paranaguá ficou assim composta:

Presidente: Gerson Constantino (Assoe. Mor. do Bairro Ponta do Caju);
Vice-Presidente: Azuir Vicente Alves (Assoe. Mor. da Vila Guadalupe);
Primeiro Secretário: Loacir Assunção Silva,
Segundo Secretário: Márcio R. de Souza;
Primeiro Tesoureiro: Benair Faustino Brandão;
Segundo Tesoureiro: Lourival Marciano dos Santos;
Conselho Fiscal Efetivo (5): Ernani Dahle (Assoe, de Mor. do El Dorado); Luiz

Medeiros; Edegar dos Santos Silva; Ivens Cabral e 
Benedito Antonio da Silva.

Conselho Fiscal Suplente (4). José Cezário Nascimento; Antonio Neves da Silva;
Amilton Martins; Rubens S. Cancela.

(Livro de Atas da Federação das Associações de Bairro do Município de Paranaguá, 
p. 01 a 03, frente e verso)

Os objetivos (Artigo 3o. do Estatuto) de criação da Famunguá, na defesa de 
melhores condições de vida, foram:

A) Congregar as Associações de Moradores nos Bairros, Conjuntos Habitacionais no 
Município de Paranaguá;

fí) Promover palestras, debates, seminários, encontros e outras iniciativas, com relação às 
Associações de Moradores;

C) Organizar as comunidades e manter serviços de assistência até a estrutura- ção das 
Associações e mesmo colaborando após;

D) Desenvolver estudos no campo habitacional, quanto a nível de qualidade, oferecendo 
sugestões de melhorias, por intermédio de reivindicações;

A N E X O  2 -U N IÃ O  M U N IC IPA L  D A S  A SSO C IA Ç Õ E S D E  M O R A D O R ES D E
P A R A N A G U Á  - U M A M P - .......

***** A história da UMAMP foi escrita com base no Livro de Atas da entidade e nos depoimentos 
obtidos através das referidas entrevistas realizadas.
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E) Viabilizar a organização da população quanto às atividades que visam os interesses 
comuns, nos bairros e suas Associações;

F) Encaminhar as propostas das Associações levantadas e aprovadas em congresso;
G) Participar ativa e decisivamente na Famopar (Federação das Associações de Moradores do 

Estado do Paraná), da Conam (Confederação Nacional das Associações de Moradores);
H) Divulgar através dos meios adequados as decisões tomadas em congresso pela Famunguá 

(Federação Municipal de Paranaguá), assim como de suas entidades superiores Famopar 
(Federação das Associações de Moradores do Estado do Paraná), Conam (Confederação 
Nacional das Associações de Moradores).

§ Único - No cumprimento de seus objetivos, a Federação representará suas 
filiadas perante as Autoridades e Órgãos Municipais, cabendo à Famopar, a representação 
perante as Autoridades e Órgãos Estaduais e à Conam perante as Autoridades Federais ou 
perante quaisquer entidades públicas ou privadas, podendo promover em juízo ou fora 
dele, as ações e medidas que forem necessárias.”

Podiam filiar-se à Famunguá: Associações de Moradores de Bairros, de Distritos, de 
Loteamentos, de Conjuntos Habitacionais, de Núcleos Habitacionais, de Favelas e de Vilas, 
bem como entidades federativas abrangidas pelo Município. Os documentos exigidos para a 
filiação eram: cópia do Estatuto registrado, número do C.G.C., cópia da Ata da Assembléia 
Geral de Eleição e Fundação ou cópia da Ata de Eleição da atual Diretoria, preenchimento 
da ficha de filiação e o número de associados que congregava.

O Congresso Municipal era a instância máxima de decisão da Famunguá, realizar-se- 
ia ordinariamente de dois em dois anos, seria constituído de todos os filiados inscritos até 
dez dias antes de sua realização e teria a competência, dentre outras, de eleger e empossar a 
Diretoria da entidade. Os candidatos fariam, através de ofício, a inscrição da chapa 
completa, constando o nome e o respectivo cargo. Formar-se-ia uma comissão eleitoral, 
composta de três membros não candidatos, escolhida pelo Conselho de Representantes.

O Conselho de Representantes das Associações era órgão deliberativo da Famunguá 
e devia deliberar de acordo com a política traçada no Congresso, sendo composto de quatro 
representantes de cada Associação, ou seja, dois titulares e dois suplentes. Não era 
permitida a representação por procuração. Cabia ao Conselho de Representantes também 
eleger seu Presidente e Secretário para um período de dois anos, não sendo permitida a 
reeleição consecutiva.

Art. 51°. - Os Diretores que não comparecerem em cinco reuniões, terão seu mandato 
caçado pela Diretoria.

Também estava prevista em Estatuto a cobrança de taxa dos associados. As reuniões 
eram feitas em uma sede provisória alugada (o valor do aluguel, em 1988, era onze 
cruzados novos e cinqüenta centavos), na rua Marechal Deodoro, 334, no centro de 
Paranaguá; também mantinham o aluguel do telefone (quatorze cruzados novos por mês).

Quanto aos Departamentos, ficava a critério da Diretoria a sua criação ou pela 
necessidade da perfeita execução do plano de trabalho programado.

O texto completo do Estatuto está transcrito no Livro de Atas da Federação das 
Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 04 a 13, frente e verso.

Na Gestão 87/89, foi Presidente da Famunguá o senhor Gerson Constantino, que 
era Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Ponta do Caju, eleito Presidente da 
Federação por votação em uma, em 17/01/1987. (Livro de Atas da Federação das 
Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 03, frente e verso).

Na Gestão 1989, ocupou a Presidência o senhor Mário Neves de Souza, que era 
Presidente da Associação de Moradores da Vila São Francisco, eleito Presidente da 
Famunguá por aclamação de chapa única, em assembléia geral realizada nas dependências 
da Biblioteca Pública Municipal, em 18/02/1989, e com a presença das Associações de
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Moradores: da Costeira, da Ponta do Caju, da Ilha dos Valadares, Vila Divinéia, Jardim 
Araçá, Vila Paranaguá, Padre Jackson, Vila São Francisco, Vila Guarani, Vila Cruzeiro, 
Ilha do Amparo, Vila Guadalupe, Vila São Miguel e Vila Samambaia, além do chefe do 
Núcleo Regional da SETAS, Germano José Pavelkiewicz. No dia vinte e um de fevereiro 
daquele ano, realizou-se a primeira reunião da nova Diretoria da Federação, recém eleita, 
cuja pauta consistiu em deixar a casa em ordem, atualizar os cadastros das Associações de 
Bairros filiadas, estimular a filiação de novas, fortalecer a Federação, discutir o Plano de 
Ação da nova Diretoria e estabelecer o valor da mensalidade em dois cruzados novos por 
Associação de Moradores. Em dez de março de 1989, por motivos de irregularidades 
encontradas nos documentos da Federação, foi aprovada a exoneração do então Vice- 
Presidente Gerson Constantino (Bairro Ponta do Caju) e do Segundo Secretário Zito 
Mendes (Bairro da Costeira), sendo substituídos respectivamente por Maria do Rocio 
Rodrigues (Jardim Araçá) e Jaime do Rosário, como Primeiro Secretário ficou Jorge Pinto. 
Em reunião no dia 14 de abril de 1989, os senhores Gerson Constantino e Zito Mendes 
apresentaram seus esclarecimentos e consideraram injusta e arbitrária a exoneração que 
haviam recebido. Senhor Jorge Pinto informou que o afastamento foi baseado no Artigo 
32°. - § 2o. do Estatuto que diz:

Podem compor as chapas todos os associados filiados à FAMUNGUÁ desde que em pleno 
gozo de seus direitos estatutários, com exceção da Diretoria Executiva

e que na reunião realizada com o Chefe Regional da SETAS (ou SEJA) em Paranaguá, 
naquele mesmo mês, ficou acertado que

as Associações para receberem os tickets de leite, teriam que apresentar uma declaração, 
fornecida pela Federação, confirmando que a mesma estava em dia com a Federação. Após 
apresentasse a declaração, recebia os tickets de leite. (Livro de Atas da Federação das 
Associações de Bairro do Município de Paranaguá - p. 14 frente a 21 verso).

As doações recebidas pela Federação das Associações de Bairros do Município de 
Paranaguá estão registradas na Ata da reunião realizada no dia doze de maio de 1989, 
páginas 22 frente e verso e 23 frente, e constituíam de: um Livro Ata, um Livro Caixa, um 
grampeador marca Central e um furador marca Condor doados pelo senhor Oacir da Silva 
Ferreira; uma mesa com três gavetas e duas cadeiras cor marrom doadas pela Secretaria de 
Estado da Justiça, Trabalho e Ação Social, e, mais um Livro Caixa doado pelo senhor 
Ângelo Castanho - Diretor do Conselho Fiscal da Federação.

No dia treze de setembro de 1989, na sede no Núcleo Regional da SETAS em 
Paranaguá, realizou-se nova reunião da Famunguá, ocasião em que ficou deliberado que 
seria mudado o nome da Federação para União Municipal das Associações de Moradores 
de Paranaguá e a sigla Famunguá passaria para Umamp; quanto ao Estatuto, continuaria 
sendo o mesmo, porém com as adaptações necessárias; ficou acertado também a 
convocação do Congresso Municipal das Associações de Moradores de Paranaguá para o 
dia 14 de outubro de 1989, a realizar-se no Lar Infantil Hercília de Vasconcellos de 
Paranaguá, o qual deveria aprovar todas as alterações propostas; criou-se ainda uma 
Comissão Eleitoral para encaminhar a eleição de nova Diretoria, sendo composta de três 
pessoas: o Presidente da Associação de Moradores da Vila Divinéia (Dejair Bernardo da 
Silva), o representante da Ia. Regional da Secretaria de Estado da Saúde (Aramis do 
Rosário Fania) e o representante da imprensa do Município de Paranaguá (Luiz Antonio).

No Congresso das Associações de Moradores de Paranaguá, realizado no dia 
previsto e sob a Presidência de Germano José Pavelkiewicz (chefe do Núcleo Regional da 
SETAS-PR), foram aprovadas todas as alterações previstas: mudança de nome, adaptações 
do Estatuto e eleita a nova Diretoria. Quanto às alterações do Estatuto, vale destacar:
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a) a alteração do Art. 10°. onde a forma de participação no Congresso Municipal era 
através de delegados

definidos por critérios previamente aprovados, 

passando a ser

através de 3 delegados por Entidades associadas, inscritas previamente junto a instância 
que estiver convocando o congresso em conformidade com o artigo 14°.

Também foi incluído no Art. 10°. o

Parágrafo II - O número legal para a realização do congresso é de 2/3 dos associados em 
dia com suas obrigações estatutárias, em primeira convocação, e de 1/3 dos associados em 
segunda convocação meia hora depois.

b) no Art. 14°. é modificada a redação de Conselho de Representantes para 
Assembléia Geral das Associações filiadas no que diz respeito a uma das 
formas de convocar o Congresso Municipal;

c) no Art. 15°., a composição do Conselho de Representantes era de quatro 
delegados (dois titulares e dois suplentes) por entidade; com o novo Estatuto, a 
composição da Assembléia Geral passa a ser

de um representante de cada Associação filiada com direito a voto e a ser votado.

E acrescenta no Parágrafo Único que

cada entidade indicará três nomes, escolhidos a seu próprio critério e que poderão 
participar da Assembléia Geral, com direito a voz e voto.

Os Artigos 18°. e 19°. também sofrem modificações, uma vez que é criada a 
possibilidade de convocação de Assembléia Geral em caso de emergência e com dez dias de 
antecedência, devendo eleger seu respectivo Presidente. No Art. 20°. - § 3o. foi incluído o 
seguinte:

A Associada que não se fizer presente em 03 (três) Assembléias consecutivas ou 04 
(quatro) alternadas, estará automaticamente desligada do quadro social da União.

Também foi incluído no Art. 22°. § Único a sanção para os membros da Diretoria 
Executiva que faltarem em três reuniões consecutivas ou cinco alternadas, sem apresentar, 
previamente, justificativa cabível (convincente), os quais perderão automaticamente seus 
mandatos, e o Art. 32°. § Io. estabelece que, 48 horas antes da eleição, termina o prazo para 
a inscrição de chapas concorrentes à renovação de Diretoria da Umamp. No Art. 49°. diz o 
seguinte.

Qualquer membro da Diretoria que por ventura candidata-se a cargo político eletivo, 
deverá deixar o cargo 120 (cento e vinte) dias antes do pleito.

No Parágrafo Único acrescenta:

Se por ventura eleito, não poderá retomar suas funções junto a Entidade, podendo ser 
sócio ou representante de uma filiada.
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E por fim, no Art. 50°. consta:
Qualquer membro da Diretoria Executiva que for indicado para cargo de confiança ou 

chefia na esfera governamental, deverá colocar seu cargo em discussão na Ia. Assembléia 
convocada pela Entidade. (Livro de Atas da Federação das Associações de Bairro do 
Município de Paranaguá, p. 33 frente)

Nesse mesmo Congresso Municipal, no período da tarde, foram eleitos dois 
delegados (Maria do Rocio P. Rodrigues e Paulo Ricardo Kugler) para participarem do 
Congresso de Vereadores que seria realizado em Matinhos, no dia vinte e dois de outubro 
de 1989; ainda, ficou decidido que a Diretoria da União marcaria uma audiência com o 
Prefeito Municipal de Paranaguá para obter resposta dos ofícios que lhe foram 
encaminhados até aquele momento e foi aprovada uma moção de repúdio aos vereadores 
que votaram contra a criação de uma Tribuna Livre na Câmara Municipal, tirando a 
oportunidade das Associações de Moradores de se pronunciarem diretamente nas plenárias 
do Poder Legislativo. Quanto à eleição de nova Diretoria, Gestão 89-91, houve a inscrição 
de uma única chapa, mas esta apresentava irregularidades. Foi colocado em discussão o 
problema e ficou decidido proceder, então, a votação cargo a cargo, nome a nome, mas de 
forma secreta, cujo resultado foi o seguinte: Presidente - Paulo Ricardo Kugler; Vice- 
Presidente - Maria do Rocio P. Rodrigues; Io. Secretário - Francisco Atílio; 2° Secretário - 
Aldomir Pinto Batista; Io. Tesoureiro - Miguel Velozo da Cruz; 2° Tesoureiro - Sérgio 
Luiz Corrêa; Conselho Fiscal Efetivo - Eloy da Costa Filho, Maria Aparecida da S. R. 
Gomes; Milene Rosa Gomes; Valderez Santos Tavelha; Zilma da S. Pereira; Suplentes de 
Conselho Fiscal - Deoclides Silva Barreto, Pedro Ivonei, Edgar Santos Silva, Sônia Pereira. 
Portanto, esta foi a Diretoria eleita para a gestão 1989-1991. Compareceram ao evento as 
seguintes Associações de Moradores: do Conjunto Santos Dumont, da Vila São Francisco, 
da Vila Divinéia, da Vila Guarani, da Vila Padre Jackson, do Jardim Araçá, da Vila 
Cruzeiro, do Posto Fiscal, da Costeira, da Vila Paranaguá, do Amparo, da Vila Paraíso, do 
Jardim Samambaia, da Ilha dos Valadares, da Serraria do Rocha, da Estradinha, do Jardim 
Guaraituba, da Vila Nova Primavera, do Jardim América, da Vila Itiberê e a Associação 
Recreativa Mercadão. Também estiveram presentes, mas sem direito a voto porque não 
estavam em dia com a mensalidade da Federação, as Associações de Moradores: da Ponta 
do Caju, do Porto dos Padres, de Medeiros, do Conjunto Dona Natália. (Livro de Atas da 
Federação das Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 25 verso a 34 verso)

Havia, nessa época, uma pressão muito grande por parte da Prefeitura Municipal 
para tentar colocar rédeas no movimento popular; mas, por outro lado, havia também na 
União Municipal uma discussão aprofundada dos problemas existentes, os quais envolviam: 
o saneamento básico de Paranaguá, o calçamento, a distribuição de água que sempre foi e é 
precária na cidade, a organização e o fortalecimento das Associações.

Houve um fortalecimento muito grande nesse período.

A União conseguiu marcar uma audiência com o Prefeito Vicente Elias e 
compareceram trinta e duas Associações de Moradores.

E, então, começamos, lá, a reunião com ele... Ele tentando fazer proselitismo em cima 
das Associações que eram as que trabalhavam e fortaleciam o lado político de interesse da 
Prefeitura. Então, começou a fazer o proselitismo... Aí, eu exigi uma posição de que a 
União ia... Uma vez que foi a União que requereu a audiência... eles estavam cedendo uma 
audiência para a União... A União tinha uma pauta coletiva da cidade de Paranaguá, né?... 
Eee... até foi um quiprocó porque ele... nunca ninguém tinha enfrentado ele, lá dentro, na 
sala dele...

Segundo o entrevistado, o Prefeito começou a resolver problemas de algumas 
Associações (Araçá, Vila Guarani, São Vicente, Vila Cruzeiro...), ignorando,
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completamente, o Presidente da União e as demais Associações, as quais ameaçaram 
retirar-se da sala. Percebendo o problema, o Prefeito voltou atrás e reconheceu a presença 
da União Municipal. A pauta era coletiva e constava de: questões sobre o abastecimento de 
água, saneamento (esgoto), assentamentos, conserto de vias públicas, falta de segurança nas 
vias públicas, escolas municipais que estavam caindo aos pedaços por falta de manutenção, 
atendimento precário em Saúde e outros.

Todo o esgoto de Paranaguá corre ali ou pro Emboguaçu... Né? Todo o esgoto de 
Paranaguá... O rio do Chumbo... O rio do Chumbo ou o Itiberê e o Emboguaçu. O rio do 
Chumbo, ele acaba desembocando ali no Emboguaçu, ali. O rio do Chumbo passa no meio 
da cidade de Paranaguá, né?

Além dos problemas gerais do município, cada bairro tinha também seus problemas 
específicos que, no final, foram todos apresentados.

O Governo Municipal não queria críticas, nem cobranças. Então, havia um conflito 
ideológico mesmo.

(...)
... Nós resolvemos que as Associações tinham que tomar uma posição política de 

conjunto, né?, prá fazer frente aos desmandos exatamente das pessoas que estavam detendo 
o Poder Executivo e Legislativo dentro de Paranaguá. Né? Ai, então, houve uma discussão, 
né?, juntamente com o Movimento Sindical, a União Municipal e alguns partidos 
políticos... Foram sete (oito) partidos políticos e onde se formou uma frente, né?, que foi a 
Frente Intersindical e Popular de Paranaguá.

(•••)
Essa frente conseguiu mudar o quadro. Tiramos o Vicente da Prefeitura... Não 

elegemos o Martinês como o Vicente queria... Entrou o Tortato, que era um dos 
coordenadores da Frente Intersindical e era Presidente do Sindicato dos Conferentes.

(...)
Mas, isso aqui foi na seqüência, né? Porque, na realidade, desta Frente saiu um 

candidato a Deputado Federal... pelo PT, que foi o Mário Teixeira.
(...)
Foi o candidato da Frente Intersindical e Popular.
(Dados da entrevista realizada em 1998)

Na opinião do entrevistado, o Prefeito conseguia manipular as eleições da União 
porque as lideranças da oposição não se organizavam o suficiente para a disputa. Todos 
queriam ser candidatos à Presidência e não formavam chapa para competir, assim, quando a 
votação teve que ser feita cargo a cargo, favoreceu os que tinham o apoio da Prefeitura.

- Um mês depois, o que aconteceu? Miguel, Maria... Todos se licenciaram, que era prá 
fazer buraco e inviabilizar o trabalho da União, né? O Conselho Fiscal... A Maria elegeu 
todo o Conselho Fiscal. Praticamente, todo.

Mas, os que ficaram na Diretoria conseguiram mostrar trabalho: promoveram a 
Festa da Rainha das Associações.

- E nessa festa... Antes dessa festa, em função, exatamente, do desmantelamento que eles 
provocaram na Diretoria e ao Conselho Fiscal, cabia a indicação dos cargos. Na falta..., 
parece que dois ou três cargos de Diretoria, cabia ao Conselho Fiscal chamar um 
Congresso ou Assembléia Geral e promover a indicação e suprir os cargos. Então, o que eu 
fiz? Chamei o pessoal, fiz uma reunião e disse que ia... Todos os cargos de Diretoria 
Executiva eles tinham colocado à disposição do Conselho Fiscal, prá que houvesse o 
remanejamento e preenchimento de todos os cargos de Diretoria, uma vez que o pessoal da 
outra ala estava ali prá fazer buraco, né? E, nesse meio tempo, estava-se discutindo a
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organização da Festa da Rainha. E o Presidente do Conselho Fiscal ficou, a partir daquela 
data, assumindo, então, a Presidência da União... O Elói,... rapazinho lá da Costeira.

O entrevistado comenta, ainda, o ocorrido em relação ao dinheiro da Festa da 
Rainha que era para ser usado no pagamento do ônibus que iria levar os delegados da 
Umamp a Foz do Iguaçu para participarem do Congresso da Famopar e que havia ficado 
com o Elói, o qual foi acusado de haver roubado o dinheiro da União, inclusive, tendo sido 
chamada a Polícia para prendê-lo; mas, como o fato era de responsabilidade de todo o 
Conselho Fiscal, ninguém foi preso.

Depois, saiu... que o Germano acabou botando cheque dele lá, a gente acabou indo prá 
Foz e a Secretaria, depois, custeou os prejuízos e eles, aí, assumiram a União. Aí, o Atílio, 
que era o da Estradinha assumiu...

(Dados da entrevista realizada em 1998)

Por outro lado, a opinião de outra pessoa entrevistada era a seguinte.

- No início que era o governo municipal anterior, que era do... do José Vicente Elias, eu 
posso dizer que eu fiz um trabalho bonito e trabalhei junto com o Prefeito e fiz... e fiz... 
Mas, nesse, agora, infelizmente,...
(...)
- Ah! Olhe! Mas, nós viajávamos muito. Todos os Presidentes.

<-> -Nós conseguíamos ônibus. Eéé... Eu, o seu Miguel Veloso, né?, que era o tesoureiro.
Nós dois, nós conseguia ônibus prá levar todos os Presidentes, gratuitamente, para
participar em encontros de Antonina, encontros de Curitiba...

( • • • )
Tivemos em Ponta Grossa. Eu tive. Participei, lá, de Ponta Grossa... Então, a gente 

participava de muita... Eu participei de muita... Nossa!... Todos os Presidentes... A União 
é filiada à FAMOPAR. Então, os Presidentes viajavam muito. Eles íam buscar exemplos 
lá fora. Eu... Foi onde eu aprendi muito com os outros Presidentes de outras cidades, os 
exemplos deles, prá po... prá poder pôr no meu bairro. Daí, eu aprendia lá e fazia aqui.

(...)
A história das Associações é muito bonita, quando houve muita união e houve aquele 

incentivo das autoridades às lutas populares.
(...)
Ah! Eu... Eu participei... foi... foi em 89. Foi uma... uma... Nós éramos muito 

participativos, muito unidos... os Presidentes...
(...)
Então, éé... já... e o pessoal vinha,... Nós éramos muito unidos prá repa... prá viajar, 

entende? Nós se entrosava bastante e a gente tinha um bom entrosamento e um bom 
desempenho nos bairros. Havia mais credibilidade. A gente chegava... Ah! Ah! Eles já se 
interessavam... O próprio... o próprio Presidente... eu acho: ‘Vamos fazer?’

(...)
E a conjuntura do Estado e do País contribuíram para esse clima na União. O Estado... 

ele, na época, ele ajudou muito.
(...)
Foi 89, o Álvaro Dias e ooo... o ‘ticket’ do leite, ele trouxe muito... muita força, 

fortaleceu muito as Associações. Samey, fortaleceu bastante. O ‘ticket’ de leite foi um... 
um incentivo muito grande à população carente e um incentivo às Associações de 
Moradores em todo ooo... em todo o Brasil, né? Não é só do Paraná. Então, muita 
credibilidade, né?, deu.

(...)
Ah! Eu achava assim que... deveria de haver interesse assim... éé... de trazer novamente 

o ticket de leite, aqueles alimentos que traziam do CONAM, também, né? CONAM... que 
era distribuído às famílias carentes. Na época, eu também fazia parte. Eu trabalhava na
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Baduca. Então, nós íamos entregar nas Ilhas... a alimentação, né? Vinha de tudo, do 
Governo Federal. Então, isso aí era muito interessante, que se houvesse novamente em... 
nos políticos o interesse de trazer alimento do CONAM e o ‘ticket’ de leite. Era... era um 
pagamento bom. (Dados de entrevistas realizadas em 1996)

Os depoimentos de ex-Diretores entrevistados em 1996, destacam que o objetivo da 
União era, como o próprio nome diz, o de unir as Associações de Bairro do Município e 
que, qualquer reivindicação de uma delas, fosse bandeira de todas, unificando e 
fortalecendo o movimento. Cabia também à União articular e desenvolver o processo 
eleitoral para mudança de Diretoria nas Associações de Bairro, desde que convocadas por 
elas. A mudança de nome de Federação para União foi feita, principalmente, porque já 
existia a Federação a nível estadual (Famopar) e a Confederação a nível nacional (Conam), 
às quais a entidade geral de Paranaguá estava filiada.

O Regimento Interno da Umamp foi discutido e aprovado em reunião de Diretoria 
Executiva, realizada no dia vinte de outubro de 1989. Vale destacar que o Art. 3o. 
estabelece o seguinte.

O encaminhamento das entidades representadas aos órgãos públicos deverão se dar 
como se segue: a) solicitar junto às filiadas o encaminhamento de suas reivindicações aos 
órgãos públicos, através de Ofício à Secretaria da União; b) O encaminhamento das 
solicitações das filiadas deverão ser encapadas por ofício anexo da União e encaminhados 
pela Secretaria da União aos órgãos competentes; c) Caberá à Secretaria da União 
controlar e fiscalizar junto aos órgãos públicos a evolução dos Processos das Filiadas, 
através de controle próprio interno da Secretaria;

Nesse dia, também, ficou registrado o texto da Carta de manifesto de Repúdio à 
Câmara Municipal de Paranaguá, sobre a Tribuna Livre, impedindo a participação da 
comunidade nas discussões da Lei Orgânica do Município, que diz o seguinte:

Carta Aberta à População,
Aos moradores do município de Paranaguá, por decisão do Congresso Municipal 

de Associação de Moradores de Bairros de Paranaguá, realizado no último dia 14 
(quatorze) do corrente, nesta cidade, com unanimidade de votos, encaminhar essa Moção 
de Repúdio, contra os Vereadores que deliberadamente e sem consulta prévia junto a seus 
eleitores, votou por impedir que se instalasse naquela casa de Leis, a “Tribuna Livre”, 
onde a comunidade Pamanguara, através de suas entidades representativas legalmente 
constituídas, faria uso da palavra e defenderia os segmentos comunitários através delas 
representados. E para deixar claro quem são aqueles que após inúmeros discursos em 
palanques comprometeram-se em defender os interesses populares, e que após eleitos, 
fazem-se o poder absoluto e patemalísticamente passam a legislar por interesses próprios 
ou de “grupelhos”, esquecendo-se do compromisso com o Povo, cientes inclusive de um 
não muito distante pleito eleitoral que os elegeu. Assim votaram, defender e votaram contra 
a participação popular naquela Câmara, os senhores;
Vereadores----------------Partido defendeu contra votou contra
Antonio H. de C. Pioli— S/ Sigla defendeu contra-------votou contra
Ednon F. Zacarias  S/ Sigla-------------------------------- votou contra
Emílio Perez-----------P.R. N .--------defendeu contra-------votou contra
Argemiro de Felix-------S/ Sigla ------     votou contra
Antonio Carlos Corrêa — P.R. .N.-----    —  votou contra
Constantino J. Kotzias — P.S.C.  defendeu contra------votou contra
Marcos Cechelero P.R.N. —--------  — votou contra
Alceu Claro Chaves S/ Sigla-------------------------  votou contra
José da Costa Leite--- S/ Sigla  defendeu contra -------  votou contra
Ivo Petriz Maciel -----  P. L. -------- votou contra
Calixtro Luciani------- P.R. .N.....................   votou contra
Lourenço Fregonese — P R. N .  ------------------    votou contra
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Senhores munícipes, esses eminentes legisladores da causa pública chegaram ao 
ponto de defender A caixa de Sabão, em praça pública como Tribuna do Povo, assim 
impedindo a participação da comunidade naquela Casa de Leis do Povo Parnanguara. 
Como há necessidade que se faça justiça, relacionamos aqui também aqueles vereadores 
cuja luta se mantém dentro dos compromissos assumidos em praça pública diante do povo, 
que defenderam e votaram a favor da participação popular naquela Câmara, os senhores;
Vereadores---------------- Partido defendeu a favor —  votou a favor
José Romualdo Branco
da Silva (autor da matéria) -PMDB — defendeu a favor —  votou a favor
Luiz Felipe Erthal  P.M.D.B — defendeu a favor —  votou a favor
Levi de Andra-------------P.M.D.B ------------------- --------votou a favor
Wilson Benvenutti ----  P. D. T . defendeu a favor  votou a favor
Belmiro S. Marques — P. M. D. B. --------------------- votou a favor

Cientes da necessidade de buscarmos corrigir as distorções políticas neste País, as 
Associações de Moradores de Bairros de Paranaguá, por unanimidade repudiam as 
atitudes irresponsáveis a anti-povo.

Paranaguá, 14 de outubro de 1.989.
Congresso Municipal das Associações de Moradores dos Bairros de Paranaguá. 

(Livro de Atas da Federação das Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 
35 verso a 36 verso)

Esta Carta Aberta, no entanto, fez com que alguns representantes de bairros 
pedissem, em reunião realizada no dia 06 de novembro de 1989, o afastamento de seus 
cargos na União, como foi o caso da então Vice-Presidenta Maria do Rocio Pereira 
Rodrigues (por tempo indeterminado) e do Io. Tesoureiro Miguel Velozo da Cruz (por 
sessenta e cinco dias a contar de 07 de novembro de 1989). Após discussão, chegou-se à 
conclusão de que

ambos estão acuados pelos vereadores da Câmara Municipal a agirem desta maneira e que 
atos desta natureza apenas visam enfraquecer ao Movimento da União e a força das nossas 
reivindicações perante os poderes constituídos. (Livro de Atas da Federação das 
Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 36 verso)

Nessa reunião, também foram relacionados os bens da Umamp, conseguidos na 
gestão de Mário de Souza Neves, quando ainda se denominava Federação: duas mesas 125 
com três gavetas, duas cadeiras giratórias C-2004 TC, um arquivo de aço com quatro 
gavetas, cinco cadeiras C-2008 TC, uma máquina de escrever recondicionada Olivetti, uma 
máquina de escrever portátil Olivetti Letera 82, uma mesa para máquina de escrever de 
imbúia, uma máquina de calcular Sharp elétrica, um Livro de Atas doado pela S.E.J.A 
(Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Ação Social, isto é, a mesma SETAS), um 

Livro Caixa também, doado pela S.E.J.A . um furador de papel, duas cadeiras cor marrom 
doadas pela S.E.J.A . e um Livro Caixa doado por Ângelo Castanho. O Conselho Fiscal da 
União se propôs a suprir o espaço deixado, no cronograma de atendimento da entidade, 
pelos Diretores afastados,

dando um pequeno apoio para que os trabalhos prossigam em virtude da importância da 
vitalidade da força e do desenvolvimento de toda a estrutura montada até então.

Ficaram registrados, ainda, os ofícios enviados à Prefeitura Municipal pelas 
Associações de Moradores do Conjunto Santos Dumont e da Costeira com suas respectivas 
reivindicações e o ofício da Associação de Moradores do Bairro Serraria do Rocha 
solicitando ao Prefeito o cumprimento das deliberações do Congresso Municipal das 
Associações de Moradores. Também foi comentado sobre a repercussão do lançamento e 
da distribuição da Moção de Repúdio e que, enquanto esperavam uma definição do 
Movimento Sindical de Paranaguá, declararam o
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retrocesso em que envolverá e está envolvendo algumas Associações de Moradores que 
assinaram a confecção da Carta Aberta à População e que agora pretendem dividir a União 
dos Moradores em defesa às suas pretenções particulares, como é o caso da Associação de 
Moradores do Jardim Araçá, Vila Cruzeiro e demais Associações ligadas diretamente à 
Presidência da Câmara Municipal de Vereadores na pessoa do Vereador Lourenço 
Fregonezze. (Livro de Atas da Federação das Associações de Bairro do Município de 
Paranaguá, p. 36 verso a 38 frente)

Em 30 de novembro de 1989, na nova sede provisória (rua Faria Sobrinho esquina 
com Princesa Isabel, dependências da SEJA ou SETAS), reuniu-se a Diretoria da Umamp 
para discutir, dentre outros assuntos:

a) a participação da União, a pedido do Grêmio Estudantil, nos encaminhamentos 
das eleições nas escolas estaduais, tendo em vista as irregularidades ocorridas nas 
eleições do Colégio Estadual “José Bonifácio”, no pleito de 29 de novembro desse 
mesmo ano, para diretor das escolas da Rede Estadual de Ensino, ficando aprovado 
o apoio da União a essa causa justa e sendo dado ao Presidente

liberdade de atuação plena para auxiliar aquela Entidade Estudantil no que for necessário, 
em principal ao que for tocante e estiver ao alcance da nossa Entidade em concordância 
com os Regimentos e Artigos Estatutários da mesma; isto pondo-se em evidência a 
importância do ocorrido;

b) a organização da reunião sobre as eleições na Associação de Moradores do 
Bairro da Costeira; c) o aumento da mensalidade da Umamp para dez cruzados 
novos (NCZ $ 10,00). (Livro de Atas da Federação das Associações de Bairro do 
Município de Paranaguá, p. 38 frente a 39 frente)

Na reunião realizada no dia quatro de dezembro de 1989, nas dependências da 
SEJA, local da sede provisória da Umamp, discutiu-se, preferencialmente, o processo 
eleitoral a ser desenvolvido junto à Associação de Moradores do Bairro da Costeira, com 
eleição prevista para sete de janeiro de 1990, a realizar-se nas dependências da Associação 
Recreativa Junqueira, devendo a Comissão Eleitoral solicitar ao Comando da Polícia Militar 
local os serviços de segurança para o desenvolvimento do pleito. (Livro de Atas da 
Federação das Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 39 a 40 frente e verso) 

No dia vinte e nove de janeiro de 1990, sob a convocação de seu então Presidente, 
senhor Eloy da Costa Filho, realizou-se uma reunião extraordinária do Conselho Fiscal da 
Umamp para deliberar sobre a seguinte pauta:

a) constituição da Diretoria em regime de urgência;
b) registro das documentações da União Municipal;
c) convocação de um Congresso Municipal das Associações dos Bairros de 

Paranaguá;
d) informar sobre o dia dois de março do ano de 1990 como dia de entrega do ticket 

do leite na Praça Fernando Amaro;
e) participação na Frente de Unidade Inter-Sindical e dos Movimentos Populares do 

Litoral Paranaense;
f) Associações dos balneários de Paranaguá;
g) outros assuntos.

Nessa reunião, foi registrada a acusação de que Maria do Rocio P. Rodrigues (Vice- 
Presidenta da Umamp afastada e Presidente da Associação de Moradores do Jardim Araçá) 
vinha tentando desmobilizar todo o processo de União, infringindo aos Artigos 45°. e 48°. 
do Estatuto da entidade geral das Associações de Bairros de Paranaguá; estavam sendo,
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minuciosamente, observados os comportamentos dos demais integrantes da Diretoria: Paulo 
Ricardo Kugler (Presidente da Umamp), Francisco Atílio (Io. Secretário), Sérgio Luiz 
Corrêa (2o. Tesoureiro), Aldomir Pinto Batista (2o. Secretário) e Miguel Velozo da Cruz 
(Io. Tesoureiro). O senhor Francisco Atílio, em ofício datado de 13 de janeiro de 1990, 
havia requerido seu desligamento da Diretoria Executiva da Umamp, por motivos 
exclusivamente particulares; o então Segundo Secretário, senhor Aldomir Pinto Batista, já 
estava com três faltas consecutivas sem justificá-las; as mensalidades estavam todas 
atrasadas e a documentação de secretaria encontrava-se à mercê de serviço voluntário. 
Portanto, considerando a desestabilização da Diretoria da Umamp, foi solicitado que os 
outros membros da Diretoria colocassem seus respectivos cargos à disposição do Conselho 
Fiscal e fosse convocado novo Congresso Municipal das Associações de Moradores de 
Bairros de Paranaguá. Tendo sido aprovada, a realização do Congresso ficou marcada para 
os dias 31 de março e Io. de abril daquele mesmo ano (1990), com local previsto para ser na 
Casa de Retiro da Colônia Quintilha. No entanto, não há registro de sua realização no Livro 
de Atas da Umamp.

Entraram também na pauta dessa reunião os seguintes assuntos:
a) o Projeto Gralha Azul;
b) o Conselho Comunitário de Desenvolvimento do Litoral e de Paranaguá;
c) a Secretaria de Patrimônio da União (S.P.U. - órgão governamental federal), 

cujo delegado era o senhor Nelson Grabowski;
d) o transporte coletivo de Paranaguá,
e) a Universidade Popular do Trabalho e
f) outros assuntos em geral, relacionados à União.

Em relação à entrega dos iickets de leite, a mesma ficou marcada para o dia dois 
de março daquele ano, na Praça Fernando Amaro. Foram passadas as informações de todas 
as atividades, assembléias e reuniões realizadas pela Frente Inter-Sindical e Popular, das 
quais os Diretores da União haviam participado, bem como da proposta de Minuta 
Estatutária e do Oficio Circular n°. 001/90. Quanto aos balneários, que quase haviam sido 
desmembrados em novo município, a União deveria entrar em contato com as Associações 
de Moradores daqueles locais para consolidar a unidade da entidade. (Livro de Atas da 
Federação das Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 41 frente a 43 frente)

Em vinte de maio de 1990, realizou-se Assembléia Geral da Umamp, no Lar Hercília 
de Wasconcellos, tendo como Presidente Interino Eloy da Costa Filho e como pauta:

a) procedimentos administrativos;
b) prestação de contas;
c) composição de nova Diretoria em exercício;
d) participação no Congresso da Famopar.

Eloy explica que o objetivo da intervenção do Conselho Fiscal na Diretoria da 
Umamp, desde o dia vinte e nove de janeiro último passado, tinha sido o de tentar unir as 
Associações de Moradores promovendo algumas atividades, tais como. participação nos 
Movimentos Populares, na Frente de Unidade Inter-Sindical e dos Movimentos Populares, a 
realização do I Concurso de Rainha das Associações dos Moradores dos Bairros de 
Paranaguá e seu respectivo sucesso tanto promocional quanto comunitário e financeiro, 
reconhecendo a necessidade de libertação do paternalismo e da dependência de verbas 
extraordinárias e alheias aquele meio. Ficou registrada a

intenção da Prefeitura Municipal de Paranaguá, por intermédio do Sr. Prefeito cujo nome 
nem é digno de ser citado hoje aqui, boicotando a participação da nossa Entidade Mater, 
incitando divisões, discussões extra-curriculares e estranhas ao nosso Movimento, onde 
inclusive a consolidação de Comissões Pseudo-atuantes formadas e constituídas sem a 
discussão prévia e aberta, ampla e democrática a quatro paredes. Na oportunidade inicia-
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se a primeira discussão em pauta e fazem uso da palavra os senhores Sérgio Luiz Corrêa, 
Gerson Constantino, Francisco Atílio, Paulo Ricardo Kugler, Mário de Souza Neves, 
Milene Rosa Gomes, entre os mesmos uns defendem a tese de não poderem questionar os 
atos do Prefeito e os outros na sua vez condenando a falsidade ideológica, inclusive muito 
bem referendada pela senhora Alminda Pereira da Silva da Ilha dos Valadares, com as 
intervenções do Sr. Romão Costa e Sr. Miguel Velozo da Cruz. (Livro de Atas da 
Federação das Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 43 verso e 44 frente).

Foi, novamente, colocado em discussão o fato de que algumas Associações de 
Moradores não assumiram a Carta Aberta sobre a Tribuna Livre que criticava os 
posicionamentos de alguns vereadores, sendo que esta tinha sido uma decisão do Congresso 
Municipal das Associações de Moradores. Foi relida a relação dos vereadores que votaram 
contra e os que votaram a favor da Tribuna Livre. Invertendo a ordem da pauta, entrou- 
se, em seguida, na discussão da nova Diretoria da Famopar - Federação das Associações de 
Moradores do Paraná, tendo sido defendida a proposta da indicação do nome do senhor 
Gomes, natural de Colombo, para a Presidência da entidade e o levantamento de nomes 
para concorrerem à Vice-Regional do Litoral e à Executiva, na chapa Oposicionista. O 
Congresso da Famopar estava marcado para realizar-se no dia 25 de maio próximo 
vindouro, em Foz do Iguaçu. No período da tarde, entrou em discussão o balancete 
financeiro da Umamp no período de dezenove de janeiro a vinte de maio daquele mesmo 
ano. Com o pagamento das mensalidades haviam sido arrecadados trezentos e noventa 
cruzeiros; com contribuições voluntárias das Associações dos Bairros Estradinha/São 
Vicente/Embo- guaçu, cento e cinqüenta cruzeiros; doações da Câmara Municipal de 
Paranaguá para a confecção das faixas para Rainha, dez mil cruzeiros; doação do Centro 
Monark para a compra de maiôs para as candidatas, quatro mil cruzeiros; venda dos 
ingressos, setenta e sete mil duzentos e sete cruzeiros; o que somava um total de noventa e 
um mil setecentos e quarenta e sete cruzeiros. Quanto às despesas tidas com: aluguel de 
som para a entrega do ticket do leite, divulgação e organização do Congresso Municipal, 
divulgação e organização da Festa da Rainha, bem como apoio à arrumação das candidatas 
e pagamento da taxa de inscrição dos delegados para o Congresso da Famopar em Foz do 
Iguaçu (dezessete mil cruzeiros), totalizaram setenta mil setecentos e quarenta e sete 
cruzeiros, restando um saldo em caixa de vinte e um mil cruzeiros. Estes valores, no 
entanto, foram questionados pelo senhor Miguel Velozo da Cruz, o qual exigia a 
participação de todo o Conselho Fiscal na realização do balancete. Na sua opinião, o saldo 
em caixa deveria ser de trinta e oito mil cruzeiros, pois a taxa de inscrição dos delegados no 
Congresso da Famopar ainda não estava paga. Após discussão, foi aprovado por maioria 
absoluta o balancete apresentado. (Livro de Atas da Federação das Associações de Bairro 
do Município de Paranaguá, p. 44 verso a 46 verso e p. 49 frente e verso) Em relação à 
composição da nova Diretoria, encontravam-se à disposição do Conselho Fiscal os 
seguintes cargos: Presidente; Vice-Presidente, que havia pedido afastamento por tempo 
indeterminado, o que não é previsto no Estatuto e caracteriza abandono de cargo; o Io. 
Secretário, que havia colocado o cargo à disposição do Conselho Fiscal; o 2o. Secretário, 
havia sido exonerado por três faltas consecutivas, o Io. Tesoureiro, havia pedido 
exoneração; o 2o. Tesoureiro, havia colocado o cargo à disposição do Conselho Fiscal. 
Obedecendo à hierarquia, o Secretário Geral assumiria a Presidência e o 2o. Tesoureiro 
deveria assumir a Vice-Presidência (Artigos 40°. e 41°. do Estatuto). Sendo assim, a 
Assembléia Geral procedeu o preenchimento dos cargos vacantes e a composição da nova 
Diretoria da Umamp, Gestão 1990-92, ficou da seguinte forma: Presidente - Francisco 
Atílio (Bairro Estradinha); Vice-Presidente - Sérgio Luiz Corrêa; Io. Secretário - Adriana 
Lopes Pinto; 2o. Secretário - Jerusa Cabral; Io. Tesoureiro - Paulo Canhola; 2o. Tesoureiro - 
Antonio Julião, sendo a mesma empossada imediatamente para a complementação do 
mandato em exercício, ou seja, até 1991. Nessa Assembléia Geral também foram escolhidos 
os nomes para o Congresso da Famopar: Eloy da Costa Filho, Paulo Ricardo Kugler e
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Dejair Bernardo da Silva. (Livro de Atas da Federação das Associações de Bairro do 
Município de Paranaguá, p. 47 frente e verso)

No dia 23 de maio de 1990, em reunião da Umamp realizada na sede do Núcleo 
Regional de Paranaguá, voltou-se a discutir o problema da prestação de contas. Por fim, o 
senhor Eloy da Costa Filho admitiu o seu erro e assinou um termo de compromisso com a 
devolução ao caixa da União Municipal das Associações de Moradores de Paranaguá da 
quantia que faltava e reconhecendo que o saldo, em 20 de maio de 1990, era de trinta e oito 
mil cruzeiros. Foram testemunhas as Associações de Moradores, da Vila São Vicente, 
Padre Jackson, Vila Itiberê, Bairro Santos Dumont, Vila Cruzeiro, Vila Divinéia, Bairro 
Serraria do Rocha, Vila Gabriel de Lara, Emboguaçu, Jardim Guaraituba e Bairro da 
Estradinha. No entanto, assinaram presença na referida reunião, além das citadas acima, 
outras quatro entidades: Vila Guarani, Vila Paraíso, Vila Guadalupe e Posto Fiscal. (Livro 
de Atas da Federação das Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 49 frente e 
verso)

Em reunião realizada no dia 31 de maio de 1990, na sede do Núcleo Regional de 
Paranaguá, as Associações de Bairro de Paranaguá definiram sobre: a exoneração do 
Presidente do Conselho Fiscal, mensalidades da Umamp, programa da rádio, propostas para 
a Famopar e sobre a greve dos Portuários de Paranaguá. O senhor Mário Neves (Presidente 
da Associação de Moradores da Vila São Francisco e ex-Presidente da Umamp, então 
Federação) solicitou esclarecimentos sobre a existência ou não de fraude no acerto de 
contas do Concurso da Rainha dos Bairros, realizado em 27 de abril último, e, em caso 
afirmativo, exigia a exoneração do responsável. Em seguida, o senhor Sérgio Luiz Corrêa 
propôs que Eloy da Costa Filho pedisse demissão do cargo e fosse registrado o motivo. 
Fazendo sua autodefesa,

o senhor Eloy disse que não fugiu de suas obrigações, assumindo totalmente a sua 
irresponsabilidade e que só não pagou os Cr$ 17.000,00 (Dezessete mil cruzeiros) da 
inscrição para o Congresso em Foz devido a dúvida que teve sobre a realização do mesmo. 
Logo em seguida afirmou que se apropriou indebitamente do dinheiro porque se 
responsabilizaria em repassá-lo à União tostão por tostão e que só se demitiria após a 
quitação do débito previsto para o dia primeiro de junho ao meio dia. (Livro de Atas da 
Federação das Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 50 frente e verso)

Nessa reunião, ficou aprovado o reajuste da mensalidade junto à Umamp para cem 
cruzeiros por entidade. Quanto ao espaço na rádio Ilha do Mel FM, custaria cinco mil 
cruzeiros e, como a União não dispunha desse valor, o compromisso foi desfeito. Seguindo 
a pauta, o senhor Hélio propôs que fosse levado ao conhecimento da Famopar os prejuízos 
que a greve do ensino público estava causando ao Município, sendo complementado pelo 
senhor Sérgio que disse para pedir à Famopar que interviesse junto ao Governo do Estado 
do Paraná para conseguir a instalação de mini-postos nas escolas de Paranaguá. Em relação 
à greve dos Portuários, o Presidente da Umamp leu o texto do manifesto que relatava o 
motivo geral da paralisação dos Portuários no período de Io. a 8 de junho daquele ano e 
pedia o apoio de todas as entidades comunitárias, o que foi aprovado por unanimidade. 
(Livro de Atas da Federação das Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 51 
frente)

Em sete de janeiro de 1991, na sede do Núcleo Regional da SEJA (ou SETAS) - 
Secretaria de Estado do Trabalho, Justiça e Ação Social, reuniu-se a Diretoria da Umamp 
para deliberar sobre a seguinte pauta: a) programa de atividades para 1991; b) escolha da 
Comissão para o Concurso da Rainha das Associações de Bairros; c) participação nas 
comemorações do Primeiro de Maio próximo vindouro; d) participação de um membro das 
Associações de Moradores na Comissão do Transporte Coletivo de Paranaguá. Tendo em 
vista o fato de que as Associações de Moradores e a Umamp não tinham sido consultadas 
sobre a composição do Conselho Municipal do Transporte Coletivo, ficou decidido que
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seria retirado o nome do senhor Sérgio Luiz Correia da referida representação, já que o 
mesmo não tinha direito a opinar; só era procurado para assinar os documentos. Ficou 
decidido, também, lançar um manifesto criticando as atitudes do dono da empresa do 
transporte coletivo em relação ao sindicato dos trabalhadores da categoria e à falta de 
respeito (“requisito”) às Entidades da Umamp ali reunidas. (Livro de Atas da Federação das 
Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 51 verso e 50 frente)

Em 22 de março de 1991, o único assunto de pauta da reunião foi a realização do II 
Concurso da Rainha dos Bairros de Paranaguá, ficando definido que cada Associação de 
Moradores, em dia com a Tesouraria da Umamp, deveria pegar cinqüenta ingressos para 
vender e que cada entidade seria responsável pelas despesas que tivesse com suas 
respresentantes. (Livro de Atas da Federação das Associações de Bairro do Município de 
Paranaguá, p. 52 verso)

Não há registro do que ocorreu no período de março de 1991 a março de 1992.
Na seqüência, a próxima reunião registrada no Livro de Atas da Umamp data de 

onze de março de 1992, mas a mesma não se realiza por falta de quorum. Estavam 
presentes representantes de onze Associações de Moradores, sendo: da Vila Cruzeiro, São 
Francisco, Ponta do Caju, Costeira, Jardim Araçá, Vila Guarani, Vila Horizonte, Raia, 
Parque São João, Jardim Guaraituba, Emboguaçu/Morro da Cocada e o Presidente da 
Umamp que era do Bairro Estradinha. (Livro de Atas da Federação das Associações de 
Bairro do Município de Paranaguá, p. 53 frente)

Em Io. de abril de 1992, na reunião da Umamp realizada na sede do Núcleo 
Regional da SETAS (ou SEJA), ficou marcada a data de realização do Congresso 
Municipal das Associações de Moradores para o dia Io. de maio daquele corrente ano. 
Poderiam participar do mesmo, dois delegados com direito a voz e voto e um suplente por 
entidade, inscritos através de ofício. A comissão eleitoral para o referido Congresso ficou 
composta por um representante da imprensa local (Luiz Antonio) e três representantes do 
Núcleo Regional da SEJA (o senhor Walter Maria, então chefe, e mais duas pessoas a seu 
critério). Seria cobrado o valor de cinco mil cruzeiros por entidade, a serem pagos até 48 
horas antes do início do Congresso, o que as isentaria dos débitos anteriores, para as que 
estivessem participando do evento. Quanto à pauta, seria convidado um palestrante da área 
comunitária. Foi dada a informação de que o Congresso da Famopar, realizar-se-ia nos dias 
30 e 31 de maio próximo vindouro. (Livro de Atas da Federação das Associações de Bairro 
do Município de Paranaguá, p. 53 verso e 54 frente e verso)

O III Congresso Municipal das Associações de Bairro de Paranaguá realizou-se na 
sede do Sindicato dos Estivadores (rua Visconde de Nácar, 732), no dia previsto, ou seja, 
Io. de maio de 1992, tendo sido conduzido pelo senhor Walter Maria, que era também o 
Presidente da Comissão Eleitoral de então. Foi convidada para a mesa a conselheira da 
Conam pela Região Sul e também Diretora da Famopar - Miriam Zampiri Santos, para 
proferir uma palestra sobre “Movimentos Populares”, em que mencionou a importância da 
unificação destes movimentos e a força que possuem, destacando a necessidade de criação 
de mais Associações de Moradores, de forma a organizar a população onde ainda não 
estivesse organizada. Destacou também a necessidade de independência e autonomia do 
movimento de bairro e a importância da unificação das lutas com os outros movimentos 
sociais e sindicais existentes. Inscreveram-se duas chapas para a eleição da Diretoria da 
Umamp, mas a Chapa 2 “Liderança Comunitária” apresentava ausências de candidatos. 
Assim mesmo, procedeu-se a votação, sendo indicado para fiscal pela Chapa 1 “Consenso” 
o senhor Jaime Cabral (Associação de Moradores da Vila Cruzeiro) e pela Chapa 2, o 
Presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos de Paranaguá, José Alexandrino 
Ferreira Neto. A representante da Conam e Famopar acompanhou a votação como 
observadora. Votaram vinte e seis delegados inscritos e saiu vencedora a Chapa 1, 
encabeçada pelo senhor Mário Eduardo Gomes (apelidado “Caverna”), que obteve 
unanimidade de votos: 26. A nova Diretoria, Gestão 1992, foi empossada imediatamente e 
estava assim composta: Presidente: Mário Eduardo Gomes (então, do Bairro da
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Estradinha); Vice-Presidente: Luiz Carlos Moreira; Io. Secretário: Sérgio Luiz Correia; 2° 
Secretário: Moisés Ribeiro; Ia. Tesoureira: Maria do Rocio Pereira Rodrigues; 2o. 
Tesoureiro: Caubi Pinheiro; Conselho Fiscal Efetivo: Francisco Atílio, Olivar da Silva 
Cristo, Pedro Tananuska, Orlando Costa Aguiar, Luiz Antonio Rodrigues; Suplentes: João 
Afonso Neto, Miguel Velozo da Cruz, Jaime Ferreira dos Santos e Daniel Romão da Costa. 
Também foram criados dois Departamentos com dois membros cada, ou seja, o 
Departamento de Esportes: Paulo Sérgio de Carvalho e Mauro Rogério de Souza; e o 
Departamento de Saúde e Saneamento: Zilma da S. Pereira e Rosa Maria R. A . Mendes. 
(Livro de Atas da Federação das Associações de Bairro do Município de Paranaguá, da p. 
55 frente à p. 57 frente)

- A nossa proposta foi de reorganização das Associações, tá?, de Paranaguá, que estavam 
todas aí, a Deus dará, sem organização nenhuma e tinha algumas propostas de trabalho em 
benefício da Comunidade, né? A proposta nossa era bater de frente com a situação política 
de Paranaguá, né?, com os políticos de Paranaguá, prá reivindicar benefícios para os 
bairros e nós tínhamos outra proposta, também, que era...
C . )
nós íamos fazer uma lavoura, né?, uma lavoura comunitária, no... no... (...) 
uma horta comunitária, exatamente, no Campo da Aviação.
(...)
A gente discutiu com a EMATER, discutiu com os responsáveis por esse... esse setor e já
estava tudo acertado, né?, prá gente poder fazer isso daí
(...)
Só que em seguida, eu tive que me afastar, prá me candidatar prá eleição e me afastei e o 
Carlos assumiu, né?
(...)
Após ter acontecido a eleição, eu tentei... eu voltei prá União. Apresentei minha carta 
voltando à União. Mas, houve um monte de discussão lá e tal. Eu fui discutir até com o 
cara da Secretaria, o SEJA de Paranaguá. A Secretaria de Estado...
(...)
...Ação Social. Exatamente. E. Eee... e eles, como eu não ganhei a eleição e como eu não 
tinha coligado com o Prefeito que ganhou, que é o Tortato, eles me cortaram dizendo que, 
se eu continuasse sendo o Presidente da União, eles não iam me fornecer os tratores prá 
fazer a horta comunitária, não iam me fornecer..., enfim,... me cortaram totalmente, não 
deixaram eu trabalhar. Eu, tendo em vista que a União estava sendo atrapalhada por mim 
(eu) estar na Presidência, estava sendo cortado pelos políticos de Paranaguá, por Tortato e 
seus companheiros, tive na Prefeitura, briguei com eles, discuti com eles, eu preferi, então, 
me afastar da União e deixei o Carlos cuidando daí. Só que essa horta, até hoje, não se 
realizou.
(...)
Quando nós assumimos a União dos Moradores de Paranaguá, nós discutíamos muito a 
questão da organização das Associações, tinha cara que andava com os documentos, com a 
pasta, os documentos das Associações, embaixo do braço, o dia inteirinho. Sabe? Não 
largava daquilo, como... como se fosse uma propriedade dele e nós tínhamos que andar 
atrás do cara, ameaçar, tal, prá que ele liberasse, prá fazer reunião com o pessoal, prá 
trocar e tirar ele como presidente, porque 
( . . . )
ele corria atrás de... de benefício próprio, com a documentação das Associações e, nós, 
sempre impedindo isso daí, entendeu?
- O Presidente de Bairro, na época, ele andava com os documentos da Associação debaixo 
do braço prá conseguir um vale-transporte, uma carteirinha de andar de vale- 
transporte.(...) Prá não pagar ônibus. Eu não sei se isso, hoje, ainda está vigorando... mas, 
foi conquista do Francisco Atílio, na época. Né? As carteirinhas... (...) Só pro Presidente. 
Só o Presidente. O resto, todo mundo paga.
- (...) Paranaguá tinha um Deputado que era o Deputado Fregonezzi. Era de Paranaguá, 
Deputado Estadual. Nós reivindicávamos prá ele benefício prá cidade, pro bairros e tal e
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ele sempre fazia uma política de... de troca de favores. Por exemplo, ele fazia, todo mês, 
um sorteiro de um cheque de um valor de, hoje, de um salário mínimo prá Associação ir 
dar uma churrascada. Eu era totalmente contra isso daí. Principalmente, contra essa 
churrascada e esse cheque, né?, sorteado prá Associação. Porque não era isso que nós 
achávamos...
(...)
Cada reunião, sorteava um. Por exemplo,... por exemplo, se hoje fosse a Vila Itiberê que 
ganhou, que recebeu, então, na reunião da Vila Itiberê sorteava uma próxima reunião, prá 
aquela... seria no local daquela Associação onde ela ia receber o dinheiro dela e teria, lá, 
cerveja, tal, churraco... (. . .)
As Associações que ganhassem uma vez, caíam fora.
(...)
Ele liberava uns seis... sete cheques por mês.
- Ah! Nos últimos... nos últimos, ele começou a apurar, porque já ia ter eleição prá 
deputado novamente e ele começou a acelerar o processo
(...)
Oferecia churrasco, camisetas, bolas...”
(Dados de entrevistas realizada em 1996)

Quanto aos motivos de criação das Associações de Moradores, o entrevistado opina 
que foram:

a) pela necessidade de ganhar o ticket do leite;
b) poucas são as que têm uma luta política, uma discussão para realmente conseguir 

benefícios para o bairro.

- É difícil uma Associação de Paranaguá que você veja que ela tem um projeto pro seu 
bairro.
(...)
O projeto deles mesmo, até hoje que eu tenho percebido da atuação, é a questão de ser 
liderança no bairro prá defender ou candidato a vereador ou candidato a Prefeito, né?, ou 
seu próprio deputado tendo seus benefícios próprios prá ele, o Presidente e o Secretário, 
mas (...) proposta mesmo, porque que foi criado, até hoje eu não descobri ainda. Eu só sei 
dizer que na época do ticket de leite, o que saiu de Associação é brincadeira, viu? (...)
O Germano (...) aqui, em Paranaguá, ele é um dos cara responsável por... fundação de 
várias Associações em Paranaguá. Ele que é o responsável. (...)
Ele foi chefe do Núcleo aqui em Paranaguá.
(...)
...na Vila São Vicente, por exemplo; na Estradinha,
(...)
foi criada porque ele esteve no bairro e tal, chamou o pessoal e discutiu e, daí, criou-se a 
Associação, né?
(...)
No Guaraituba foi ele. Várias Associações ele criou em Paranaguá.
(...)
E necessário prá Associação ter qualidade e tal, seria, realmente, ela se organizar.
(...)
E, agora, prá isso, elas têm que ter projeto, né?, de administração do bairro, projeto pro 
próprio bairro.
(...)
o que acontece é que o cara pode ter idéias boas, mas se ele vai discutir com os políticos de 
Paranaguá, o cara se apega no projeto da Associação, tá?, e até não aprova, não faz, por 
ciúmes ou porque tem medo que aquela pessoa se tome uma liderança naquele bairro e 
venha a competir com eles no futuro. Sabe?
(...)
O cara não quer criar cobra para ser mordido.
(...)
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Em Paranaguá, não existe, realmente, um movimento de bairro, né?, assim, ativo, o qual 
realmente se reúnam, se vá prá rua mesmo, prá defender um direito deles. Não existe. 
(Dados da entrevista realizada em 1996)

Portanto, como o então Presidente da Umamp que era também Presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Paranaguá, Mário Eduardo Gomes, precisou licenciar-se 
para sair candidato a vereador pelo PC do B - Partido Comunista do Brasil, assumiu a 
Presidência o seu Vice-Presidente, Luiz Carlos Moreira (da Associação de Moradores do 
Jardim Guaraituba), que ficou no cargo até o final de 1992, quando pediu demissão para 
poder candidatar-se a Presidente da Umamp, pois seriam abertas as inscrições de chapas e, 
pelo Estatuto, membros da Executiva da entidade não poderiam ser candidatos. Formou-se, 
então, uma Comissão Provisória (Junta).

- Eu assumi a União quando o Cavema saiu candidato a vereador e nós fomos para um 
Congresso na UPT, em Curitiba, para tirar delegado para o Congresso Estadual da 
FAMOPAR e nós saímos como delegado, representando Paranaguá, naquela ocasião. Aí, 
nós fomos pro Congresso da FAMOPAR, chegamos até a fazer parte da Diretoria do 
Estado, na parte de Conselheiro... de Conselho Fiscal da FAMOPAR. E, daí, teve 
também... Ali, nós saímos a delegado a participar da CONAM. Nessa época, nós fomos 
até Minas Gerais, fazer parte da CONAM e a nossa chapa foi, nessa época aí, aprovada... 
fomos lá e votamos no Vladimir Dantas.
(...)

Foi uma luta muito grande, quando nós assumimos a União, porque as Associações 
estavam todas desmontadas, não tinham Diretoria certa, cada presidente com seis... sete 
anos de mandato numa Diretoria e foi muito difícil a gente entrar nessas áreas, mas nós 
conseguimos. A gente conseguiu que fosse feita eleições em algumas Associações e fomos 
empossando novos presidentes.
(...)

Fundamos algumas Associações, também, como a do Jardim Ipê; trabalhamos nas 
ilhas, junto com a EMATER trabalhamos nas ilhas que, hoje, tá lá alguns resultados nas 
ilhas do nosso trabalho e foi isso que nós pudemos fazer pela União. Agora, a horta 
comunitária que o Cavema colocou, ela estava sendo discutida que seria feita, ali, no 
Campo da Aviação, na área federal, ali, no Campo da Aviação. Tem até uma área, ali, já 
apropriada prá essa... prá essa horta comunitária. Nós conseguimos um técnico da 
EMATER prá ver essa parte aí. Mas, em dados momentos, o Prefeito que ganhou e o 
Governador do Estado... Aí, já veio a exoneração do cargo do Walter Maria. Aí, ficou 
tudo...
(...)

O Walter Maria era Secretário da SETA, na época, né? Era Secretário aqui, em 
Paranaguá, da SETA. E..., e aí, já começou a ficar difícil a coisa. Daí, quando nós saímos 
da União, nós deixamos a União quase todas..., quase todas as Associaç..., não todas, 
quase todas organizadas. Fizemos a Festa da Rainha das Associações de Moradores, no 
Palácio dos Esportes. Colocamos lá dentro quase duas mil e quinhentas pessoas, fizemos 
um tomeio de futebol entre todas as Associações de Moradores, durante uma semana, que 
é a Semana do Trabalhador. Começou em maio... Nós começamos dia vinte de abril e 
fomos até dia primeiro de maio e encerramos ela com a Festa da Rainha das Associações .. 
Que é um marco das Associações de Paranaguá, é a Festa da Rainha das Associações... E 
algumas lutas que nós encaminhamos junto ao Prefeito, junto aa... , junto ao Prefeito 
Vicente Elias, com as reivindicações para os bairros.
(...)

Associações de Moradores organizadas é só nas ilhas. Têm dinheiro. Cobram uma 
taxinha dos associados.
( . . . )

Lá tem um cadastramento, chega no dia da eleição, só vota aquele que está com a 
carteirinha e com a contribuição em dia. Amparo, Medeiros, Eufrazina, Ponta do Gambá, 
Peru de Saroquel. .. Mas, aonde eles conseguem recursos é mais na LBA, né?
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( . )
E na EMATER que ajuda muito, né? Que a EMATER trabalha demais com as ilhas, dá 

o incentivo... de como é que se busca recurso, e... como é que se busca, ali, aa... até uma 
fabriqueta de fazer farinha, uma descascadeira de camarão...
(...)

Descascadeira de siri e tal... Essas coisas ela busca. Prá você, hoje, se você for no 
Amparo, hoje,... o Amparo, hoje, está sendo... está lá, que eu vi lá. Tem água potável... 
Tem água de serra, nas casas...
(.),

Agua nas casas. Lá na torneira, está lá a água dentro de casa, na pia. Tem água que 
vem lá da serra. Tem posto telefônico. Tem Postinho de Saúde. Tem uma escola. Tá lá, no 
Amparo. Estão fazendo o quê? Encanamento prá esgoto. Aonde vão esgotar esse esgoto?, 
pergunto eu.
(...)

Tá lá. Pilhas e pilhas de cano de manilha, lá no Amparo.
(Dados da entrevista realizada em 1996)

Quanto à interferência da Administração Pública Municipal e dos vereadores na 
Associação dos Moradores, o entrevistado opinou que o Porto e a Igreja não interferem em 
nada, mas a Prefeitura bate de frente com candidato e banca as candidaturas que eles 
querem.

- Se o candidato que vai disputar, lá, no bairro, (...) e ele se dá lá com o Prefeito, se dá 
com uns cinco ou seis vereadores lá da cidade, a campanha dele vai ser a campanha mais 
linda dentro do bairro, com camiseta, com faixa, com adesivo e mais alguma coisa. Até 
carro fazendo campanha ali dentro do bairro. E diferente daquele que mora lá no bairro, 
que não tem nada disso. Ele vai tentar fazer a campanha dele sozinho. Não tem camiseta, 
não tem um time de futebol, não tem nada.

(Dados da entrevista realizada em 1996)
- Os partidos aí, a direitona que está aí, prá eles é interesse lançar presidentes de bairros 

e tal, que vai colher cinqüenta, sessenta votos... Tá? E é lógico que não vai eleger o 
presidente do bairro, e, sim, vai colher voto pro chefão do partido, lá, pros cara de mais 
cacife. Esta que é a realidade. E desta maneira que eles usam. E, é dessa maneira que eles 
atuam, colocando o presidente do bairro lá,... prá dividir voto de quem? Voto de quem está 
no bairro também, combatendo esse tipo de política. E dessa maneira que eles agem.

(...)
Outra coisa, o cara sai candidato a vereador por não ter conhecimento político da 

realidade, né? Não conhece a realidade, né? Não conhece como funciona realmente uma 
política. Por isso que ele sai. E atrapalha...

( . . . )
E atrapalha muito a entidade, porque quando esse cara volta, tá?, vai prá... prá 

presidência etal...
(Dados da entrevista realizada em 1996)

Os entrevistados também opinaram que, na União, nunca tinham sido discutidas as 
questões de meio ambiente, que dentro de Paranaguá ninguém se incomoda com isso e que 
só existe um movimento de meio ambiente, em Paranaguá, que é o MEL - Movimento 
Ecológico do Litoral, mas são duas pessoas somente que levam a luta. Quanto aos motivos 
pelo qual invadem o mangue, têm a opinião de que é porque ali há terreno disponível e por 
causa da pobreza, que impossibilita a compra de um terreno melhor e, pela invasão do 
mangue, não custa nada a aquisição do imóvel. Essa é a principal causa. Há também aqueles 
que o invadem para se beneficiar com isso, pois pegam cinco ou seis terrenos e depois 
vendem-no ou trocam-no por outras coisas.

- Existe aí como se fosse uma imobiliária: o povo vai lá, invade, lá, cinco ou seis... Não 
quer nem saber.
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( . )
No São Vicente, ali, tem casas boas.
(...)
Jardim Guaraituba, lá, que desce lá, também, né?
(...)
A maioria desse pessoal que invade o mangue é daqui de Paranaguá mesmo. A maioria 

é de Paranaguá. A família vai crescendo...
(...)
A maioria é que a família vai crescendo. O cara vai casando e não tem onde morar, 

vai... vai... vai aterrando e vai... vai indo dessa maneira... e tem incentivo da própria 
Prefeitura, qua ajuda com caminhão de areia, ajuda com lixo prá ir... sabe?... aterrando o 
mangue... vai indo...

(...)
Quer dizer,... incentivo dos vereadores, os vereadores incentivam você a invadir o 

mangue. Quer dizer, uma política totalmente errada. Você tem que preparar uma área de 
terra e tal, com uma estrutura prá você poder dar habitação pro povo. Mas, é dessa 
maneira que funciona.

(Dados da entrevista realizada em 1996)**

Em finais de 1992 e início de 1993, assumiu a Presidência da União o então Io. 
Secretário, Sérgio Luiz Correia, que era Presidente da Associação de Moradores do Jardim 
Guaraituba. A proposta prioritária era elaborar um projeto único para ser desenvolvido por 
todas as Associações de Moradores, o qual não foi feito, pois com a chegada do período 
eleitoral oficial para os Poderes Executivo e Legislativo, as Associações de Moradores 
esvaziaram a União, pois fugiram da discussão. Como as eleições da Umamp não saíram, 
formou-se uma Junta (Comissão Provisória) que dirigiu a entidade durante seis meses. Mais 
tarde, realizou-se uma Assembléia Geral onde foi eleito Presidente da União para a Gestão 
93-95, o senhor Luiz Carlos Gomes, que era Presidente da Associação de Moradores do 
Bairro Ponta do Caju. (Dados das entrevistas realizadas em 1996)

- A gente sempre... a gente quando teve na Presidência da União, a gente sempre dizia 
pros companheiros que... eu... eu dizia na minha Associação e sempre levei isso com 
união, que a Associação de Moradores, assim como a União Municipal das Associações de 
Moradores, ela não pode ter partido político, nem pode ser curral eleitoral e não pode tá à 
disposição de A ou B candidato. O que tem que ter a Associação e a União... ela tem que 
ser politizante para politizar os seus associados, os seus... a sua... a sua comunidade. A 
comunidade ter consciência de votar.

(...)
Por exemplo, nós quando éramos Presidente da União, nós tínhamos todas... duas 

quintas-feiras por mês uma audiência com o Prefeito. Nós escalávamos... Nós escalávamos 
quinze Associações numa quinta-feira, quinze na outra e nós fazíamos um revezamento. 
Então, cada vez que nós íamos, nós íamos com vinte, vinte e duas Associações falar com o 
Prefeito. Pautava. O Prefeito trazia o Secretário, pautava as prioridades em cada 
comunidade, com muita tranqüilidade...

(...)
Se o Prefeito que se eleger não tiver compromisso com os movimentos populares, vai 

ter interferência sim, mas será extremamente negativa.
(...)
A União era uma... era uma..., sabe?, uma entidade que... foi o primeiro Presidente, foi 

o Presidente da Ponta do Caju, também, ooo... Gerson Constantino.
(...)
Depois, a União começou a virar uma briga política.
(...)

****** Em 1996, uma meia-água no mangue estava sendo vendida por seis mil reais ou mais.
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Nós vimos que precisava alguma coisa que..., sabe?, que unisse as Associações; 
qualquer reivindicação de uma, que fosse a reivindicação de... a reivindicação de todas 
elas.

(...)
As Associações de Moradores são todas filiadas automaticamente à União. E 

automático. Todas elas são filiadas à União. Todas elas são. Inclusive, é a União que faz... 
a União que faz todas as eleições nas Associações de Moradores, desde que convocada, 
né? Tendo sido convocada, ela faz todo o processo eleitoral.

(...)
A União tem os diretores. Diretores igual de cada Associação de Moradores. Igual. A 

mesma... a mesma montagem de diretores.
(...)
Antigamente, o Estatuto da União permitia que o Diretor só podia ser, por exemplo, só 

podia ser os Presidentes das Associações de Moradores. Depois que nós assumimos a 
União, nós notamos que nem sempre o Presidente, sabe?,... no andar da carruagem... 
representa o interesse da comunidade. Então, nós fizemos o seguinte: cada vez que tem 
eleição, já no início da eleição, nós, por exemplo, agora, surgem as chapas, né?, o pessoal 
está confiando...

(...)
Nós fizemos o seguinte: a Associação faz uma assembléia e determina dois delegados 

da comunidade com direito a voto na eleição da União. Dois delegados. A Associação 
manda dois delegados com direito a voto e qualquer membro da Diretoria, qualquer 
membro da Diretoria que constar na Ata na União, pode concorrer à eleição, em qualquer 
chapa. A comunidade... Tiram dois delegados, sabe?, que é pro fórum da União, 
representar a vontade da comunidade. Sabe? A comunidade tira delegado... E cada um 
pega quem quiser da comunidade prá concorrer na União.

(...)
Ele pode também, o Delegado, ser candidato. Ele não é lá uuummm... O delegado pode 

ser candidato, sabe? Elel pode ser candidato. Então, quem vota? Votam os Presidentes e 
mais os dois delegados indicados. Vão indicados dois delegados efetivos e dois suplentes. 
Na falta do efetivo, vota o suplente. Quando, aí, cada Associação manda ofício prá União, 
a cópia da Ata da reunião indicando os delegados e suplentes, é feito um cadastro de 
votação, né? Põe o RG, tudo direitinho. O cara chega lá, apresenta prá votação que vai 
votar na eleição. Votar representando o voto do bairro... do respectivo bairro. E ele 
também pode ser escolhido como candidato numa chapa. Não tem problema nenhum, 
porque de tal forma, iria ser votado.

(...)
A eleição da União é um Congresso.
(Dados das entrevistas realizadas em 1996)

O entrevistado comenta, ainda, sobre a existência de retaliações nas comunidades 
onde o Presidente da Associação não tinha afinidade política com o Prefeito Municipal e 
que, em sua gestão, houve a preocupação de reverter essa situação. Para conseguir uma 
audiência com o Prefeito, demorava até seis meses, o que era uma situação muito diferente 
da que tinham em 1996. O Prefeito estava sempre procurando exercer sua influência na 
Federação (na União).

Quanto à maior luta desenvolvida pela Umamp, opinou que foi a de fortalecer os 
movimentos de bairro e quebrar as barreiras existentes entre o Movimento Popular e a 
Prefeitura. Para isso, foram enfrentadas duas guerras: a) a guerra mesmo dentro da União 
em que o Prefeito conseguiu eleger seu candidato a Presidente da entidade, ficando a 
mesma, praticamente, à mercê da vontade e dos desejos do Prefeito; acontecia só o que ele 
queria; b) a guerra para fazer uma mudança radical na União e eleger um candidato não 
afinado com a política do Prefeito de então. Aí, foi conseguido eleger outro Presidente que

era meia boca. Assim, um tróço nem tanto prá José, nem prá João. A eleição se dá a cada 
dois anos. Aí, a União começou a virar a política.
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C . )
Daí, nós conseguimos um avanço grande: eleger o Mário Cavema, sabe? Mudamos 

do... Mudamos do PFL... do PFL pro PC do B. Mário Cavema que é claramente. Nós 
fizemos uma fusão: PMDB, PT e PC do B e elegemos o Mário Cavema.

(Dados das entrevistas realizadas em 1996)

O entrevistado acrescentou que a União é extremamente importante para o 
movimento popular e lamenta que, às vezes, as Associações de Moradores não dão o 
devido valor à União, mas que esta sempre esteve à frente de qualquer reivindicação das 
entidades de bairros. Citou o exemplo do ocorrido na Ilha do Mel em que a União deu todo 
o apoio à luta dos moradores de lá. A entidade está sempre fortalecendo as reivindi-cações, 
orientando as comunidades e os processos de organização das eleições, dando publicidade 
ao mesmo sem interceder na votação, registrando chapas, orientando como fazer o 
balancete das Associações, politizando democraticamente, juridicamente as entidades de 
bairro, ajudando a criar novas Associações onde ainda não há... Quanto à delimitação 
espacial da ação da Associação de Moradores, opinou que o seu limite é o mesmo do 
bairro, da vila ou do conjunto habitacional. Nestes, em vez de condomínio, preferem criar 
uma Associação de Moradores porque é mais prático e mais democrático. É o Presidente da 
Associação de Moradores daquela comunidade, daquele conjunto residencial que rateia e 
paga as taxas do condomínio. Em sua gestão, foram fundadas as Associações de Moradroes 
da Vila Garcia, dos Bairros Santa Helena, Santa Rosa, São João e Jardim Ipê. (Dados das 
entrevistas realizadas em 1996)

A respeito da Assembléia ocorrida no dia vinte de abril de 1993, no Livro de Atas da 
Umamp há somente a relação das assinaturas dos presentes: doze pessoas pertencentes a 
dez entidades de bairro: Estradinha, Jardim Esperança, Ilha do Amparo, Colônia Santa Rita, 
Parque São João II, Vila Gabriel de Lara, Jardim Guadalupe, Jardim Guaraituba, Porto dos 
Padres e Ilha dos Valadares. (Livro de Atas da Federação das Associações de Bairro do 
Município de Paranaguá, p. 57 verso)

O próximo registro feito no Livro de Atas da Umamp data de sete de julho de 1995, 
para eleição de nova Diretoria da Umamp, constando a assinatura de setenta e sete 
votantes. Concorreram duas chapas: “Coletividade” (1) e “Novos Tempos” (2), saindo 
vencedora a Chapa 1 “Coletividade”, com trinta e nove votos; a Chapa 2 conseguiu trinta e 
sete votos e houve um voto em branco. A posse deu-se no dia quatro de agosto daquele 
ano, na sede do Clube Nipo-Brasileiro (Travessa Ipase), tendo sido eleito Presidente para a 
Gestão 95/97 - Mozart Lopes de Moura, Presidente da Associação de Moradores da Vila 
Nova Primavera. Os outros cargos ficaram com: Vice-Presidente - Cleiton Brasil Soares; Io. 
Secretário - Joaquim André Cardozo; 2o. Secretário - Márcio Aurélio Vieira da Costa; Io. 
Tesoureiro - Manoel Tito de Souza, 2a. Tesoureira - Maria Augusta Cordeiro Ferreira; 
Conselho Fiscal Efetivo - Alaor Costa, Leonardo Mamede do Rosário, Milene Rosa Gomes, 
Jairo Machado, Amarildo do Amaral, Suplentes - Clarício de Araújo, Antônio Ricardo dos 
Santos, Ermelino Aparecido de Andrade, Levi Gonçalves; Departamento de Esportes - 
Hermes Alves dos Santos e Sebastião Sincenato Braga; Departamento de Assistência - 
Rosa Maria Mendes e Luiz Carlos Assumpção; Departamento de Relações Públicas - 
Ariosvaldo da Costa e Marileide S. Lopes Pedroso. Esse processo eleitoral aparece 
ratificado na Ata do dia dezesseis de agosto de 1995. (Livro de Atas da Federação das 
Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 58 a 61 frente e verso)

Em reunião realizada no dia quinze de agosto de 1995, no Centro Administrativo, 
foi decidido que:

a) a Diretoria da Umamp tentaria recuperar os móveis da entidade que, segundo 
informações, estavam depositados no Sindepar,

b) o novo Concurso de Rainha dos Bairros deveria realizar-se no dia 20 de outubro 
daquele ano,
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c) seria convocada uma Assembléia Geral Ordinária da Umamp para o dia 21 de 
agosto próximo vindouro, para deliberar sobre a realização do Concurso acima 
referido e a formação de comissões. (Livro de Atas da Federação das 
Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 60 frente e verso)

Em dezoito de setembro de 1995, discutiu-se, em reunião, o regulamento para a 
escolha da Rainha da União das Associações de Moradores do Município de Paranaguá. 
(Livro de Atas da Federação das Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 
62 frente e verso)

No dia vinte e nove de junho de 1995, nas dependências da Biblioteca Pública 
Municipal (rua Gabriel de Lara), realizou-se o Congresso Municipal preparatório para o VI 
Congresso das Associações de Moradores do Estado do Paraná, onde foram aprovadas as 
propostas para serem apresentadas aos grupos de trabalhos do VI Congresso da Famopar e 
os respectivos delegados e suplentes, representantes das Associações de Moradores de 
Paranaguá e da Umamp. Participaram do evento trinta e quatro pessoas. 
(Livro de Atas da Federação das Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 63 
frente e verso)

Em 1996, segundo dados de entrevistas realizadas, a sede provisória da União era 
em uma salinha, cedida pela Prefeitura Municipal de Paranaguá, no imóvel onde funcionava 
a Provopar e as reuniões ordinárias com os Presidentes das Associações de Moradores 
realizavam-se mensalmente, na primeira segunda-feira de cada mês, às dezenove e trinta 
horas, no auditório da Biblioteca Pública Municipal, sendo abertas ao público em geral. 
Quanto à participação na Umamp, que, geralmente, era feita pelo Presidente da Associação 
de Moradores, naquele ano, exigiu-se que se desse conforme estabelece o Estatuto, ou seja, 
pela eleição de dois delegados efetivos e dois suplentes junto à comunidade, podendo ser ou 
não o Presidente da entidade de Bairro. Por outro lado, não há nenhum registro no Livro de 
Atas da entidade das atividades realizadas no ano de 1996.

Entrevistando o então Presidente da União, relatou que as principais lutas da 
Umamp, em 1996, eram: fazer com que as Associações de Bairro participem mais, que 
realmente façam valer o título de União; reunir a Associações que se encontravam 
dispersas, dando continuidade ao que foi começado na gestão anterior, tornar a União mais 
forte e fazer com que os bairros falem sobre a sua situação e o que precisam. Naquele 
momento, estavam tendo maior facilidade para falar com o Prefeito Municipal que em anos 
anteriores; portanto, tinham a intenção de fazer com que todos os Presidentes de 
Associações de Moradores viessem conversar com o Prefeito, trazendo as reivindicações de 
cada bairro, pois o Prefeito havia aberto as portas da Prefeitura para elas.

Então, essa é a principal luta: reunir todo mundo. Então, tem... Nós estamos 
encontrando uma dificuldade muito grande porque nem todo mundo participa. Então, nós 
estamos tentando buscar, mandamos ofício, vamos na casa da pessoa... tentar conscientizar 
da importância de participar junto à União. Então, essa... essa batalha aí: tentar trazer o 
pessoal novamente, porque já houve um período, há muitos anos atrás, que existia 
realmente a participação das Associações; todo mundo participava. Tinha reunião tal dia e 
todo mundo participava. Com o passar do tempo foi enfraquecendo... enfraquecendo... e 
todo mundo... sumiu... Então, a nossa luta é trazer o pessoal novamente. Reunir todo 
mundo prá se... traçar um caminho, né? Não adianta vir meia dúzia... Tem que reunir todo 
mundo, porque a união realmente faz a força.

(Dados da entrevista realizada em 1996)

Considerando como algumas das maiores vitórias já tidas pela União, o entrevistado 
citou: o processo de conscientização de diretores de Associações de que teriam que deixar 
livre o bairro para quem quisesse formar chapa que formasse e o fato da União acompanhar 
todo o processo eleitoral nos bairros (fazendo cédulas, acompanhando a votação no dia da 
eleição, etc.), a União conseguiu acabar com os presidentes fabricados, além do que,
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também conseguiu uma maior abertura com o Prefeito, com livre acesso e a possibilidade de 
marcar audiência quando necessária.

Então, eu acho que é uma... uma conquista muito grande, que é o Poder Executivo com 
a comunidade.

Outra conquista foi a festa da União com o concurso da Rainha dos Bairros e a volta 
do torneio de futebol que há três ou quatro anos não estava sendo feito. Cada bairro, no 
decorrer do ano, elege a sua rainha e, em setembro ou outubro, a União faz o Concurso 
Geral: reúne todos os bairros, pede a cada um que apresente a sua candidata e, aí, escolhe- 
se a Rainha dos Bairros, a qual representará, durante um ano, todos os bairros de 
Paranaguá. Há a intenção de, futuramente, fazer contato com a Famopar - Federação das 
Associações de Moradores do Paraná e a entidade que congrega as Associações de 
Moradores de Curitiba e Região Metropolitana. (Dados da entrevista realizada em 1996)

Em 1996, discutia-se, também, dentro da União a unificação dos Estatutos das 
Associações de Moradores e a prorrogação dos mandatos para quatro anos, para coincidir 
com as eleições oficiais do Município. Havia um outro problema, ainda, que era o fato de 
que quem perdia a eleição numa Associação de bairro, logo queria criar outra entidade 
paralela, co-existindo as duas, como por exemplo: Parque Agari I, Parque Agari II, Parque 
São João I, Parque São João II, etc. A União Municipal buscava unificar as entidades, de 
forma que existisse uma só no bairro todo. (Dados da entrevista realizada em 1996)

Alguns entrevistados opinaram que, quanto ao Orçamento Participativo, ele foi 
muito divulgado e os bairros fizeram os pedidos, mas muito pouco do que foi pedido foi 
feito pelo Prefeito de então; há também aqueles que acham que tudo ou quase tudo o que 
foi pedido pelo Orçamento Participativo foi realizado. (Dados da entrevista realizada em 
1996)

A União Municipal está dormindo, a União e as Associações estão sendo usadas como 
braço de partido político ou de vereador.

(Dados da entrevista realizada em 1996)

O retomo à realização das reuniões da Umamp e Associações de Bairros foi 
discutido na reunião realizada no dia sete de agosto de 1997, bem como foi dada a 
informação de que a audiência com o Prefeito Mário Manoel das Dores Roque, o Vice- 
Prefeito José Baka Filho e outros Secretários Municipais estava agendada para o dia 
quatorze de agosto daquele ano. (Livro de Atas da Federação das Associações de Bairro do 
Município de Paranaguá, p. 64 frente e verso)

Conforme o previsto, a audiência realizou-se no dia marcado e contou com o 
comparecimento: do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito, do Chefe de Gabinete da 
Prefeitura (José Alexandre Baka) e da representante do Emepar (Maria Eliete), além das 
Associações de Moradores: da Vila dos Comerciários, Emboguaçu/Cocada, Porto dos 
Padres, Jardim Araçá, Vila Divinéia, Vila Paraíso, Jardim Bela Vista, Conjunto Bertioga, 
Conjunto Cominese, Vila Santa Helena, Parque Agari, Vila Alboitt, Serraria do Rocha, Vila 
Garcia, Jardim Eldorado, Bairro do Rocio, Jardim Guadalupe, Vila Gabriel de Lara, Ilha 
dos Valadares e Vila São Francisco. O senhor Prefeito Municipal fez esclarecimentos sobre 
sua administração e ouviu as reivindicações dos representantes de bairro; o Vice-Prefeito 
também fez alguns esclarecimentos sobre o que lhe tocava. Encerrando a audiência, o 
Prefeito Mário Roque afirmou que sua administração tem muito interesse e dará a merecida 
atenção a todas as questões apresentadas. (Livro de Atas da Federação das Associações de 
Bairro do Município de Paranaguá, p. 64 verso e 65 frente e verso)

No dia vinte e dois de agosto de 1997, realizou-se outra Assembléia Geral da 
Umamp para definir a data de eleição de nova Diretoria, a qual ficou marcada para vinte e 
um de setembro daquele ano, na Biblioteca Municipal. Como Comissão Eleitoral foram
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indicados três nomes de: Marcos Antonio Cordeiro, Inês Nagol da Cunha e Lindon Jack da 
Silva. Também, foi decidido que

as inscrições de chapas e delegados serão recebidas até cinco (5) dias antes das eleições, 
digo, dezesseis de setembro do corrente ano, até as dezessete horas, na Escola Aníbal 
Ribeiro Filho.

Esta escola está na avenida Tóquio, no Parque Agari. (Livro de Atas da Federação das 
Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 65 verso, p. 66 frente e verso e p. 69 
frente)

No entanto, no dia vinte e sete de agosto de 1997, em reunião da Comissão 
Eleitoral, foi marcada a data de dois de setembro daquele ano para a realização de nova 
Assembléia Geral da Umamp,

para que em “espírito” Democrático sejam esclarecidas as dúvidas existentes por esta 
“Comissão”.

Ficou definido também que seria repassado o Livro de Atas da Umamp ao senhor Mozart 
(Presidente da entidade) para que pudesse fazer as fotocópias que quisesse, autenticasse-as 
e devolvesse o Livro de Atas em vinte e quatro horas. (Livro de Atas da Federação das 
Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 67 frente)

Em nove de setembro de 1997, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, 
realizou-se a Assembléia Geral da Umamp e com a presença de representantes da Famopar 
e do Secretário Municipal de Saúde que os convidou para participarem da III Conferência 
Municipal de Saúde de Paranaguá. Alguns representantes de Associações de Moradores 
fizeram perguntas ao Secretário Municipal de Saúde e este lhes respondeu; também foi 
discutido sobre o Conselho Municipal de Saúde e, com a presença da Famopar, sobre as 
eleições da Umamp (os que estão aptos a votar, prazo de inscrição de chapas, delegados, o 
Estatuto da União, a importância do consenso, etc.) Por fim, decidiu-se que

os trabalhos da União como posses e eleição estão suspensos até a data da posse da nova 
diretoria;

os delegados com direito a voto (seriam) os componentes da Diretoria de cada Associação; 
as chapas terão os nomes dos candidatos e o número correspondente será na próxima 
oportunidade. A eleição realizar-se-á no dia 21 do corrente, na Biblioteca Municipal, das 
8:00 às 12:00 horas, sendo que os suplentes
(...)
poderão votar durante todo o período da eleição caso o suplente não tenha exercido o 
direito de voto, os representantes com direito a voto terão que obrigatoriamente fazer parte 
da Ata de posse da diretoria da Associação. A FAMOPAR far-se-á presente na eleição.

Ficou acertado, ainda, que o então Presidente da União deveria passar toda a 
documentação necessária à Comissão Eleitoral. (Livro de Atas da Federação das 
Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 67 verso e 68, frente e verso)

A Ata da reunião de vinte de setembro de 1997 realizada na residência do senhor 
Marcos Antonio Cordeiro (rua Quatro, 774 - Conjunto Bertioga), registra o trabalho 
desenvolvido pela Comissão Eleitoral até aquele momento, sendo o primeiro assunto de 
pauta o posicionamento do Prefeito Municipal de Paranaguá sobre as eleições da Umamp. 
Em reunião realizada no dia cinco de setembro daquele corrente ano, ele havia declarado 
permanecer imparcial na referida eleição da União Municipal.

Sua administração continuará apoiando os trabalhos da União no apoio às Associações 
dos Bairros como vem fazendo até agora, e que as duas chapas tenham somente o objetivo
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resultado da eleição e da democracia existente no pleito.

Por outro lado, a Comissão Eleitoral havia tido acesso somente ao Livro de Atas da União 
e a uma das urnas; o restante continuava em posse da Diretoria de então. Não seria 
permitida a propaganda de “boca de urna”, “panfletagem”, ou propaganda de qualquer 
espécie. (Livro de Atas da Federação das Associações de Bairro do Município de 
Paranaguá, p. 68 verso, 69 frente e verso e p. 70 frente)

O pleito eleitoral deu-se conforme o previsto, no dia 21 de setembro de 1997, na 
Biblioteca Municipal, contando com a presença de um representante da Famopar. 
Inscreveram-se duas chapas: I “Novos Tempos” encabeçado por Marcos Antonio Martins 
Costa (Presidente da Associação de Moradores do Conjunto Bertioga) e II ‘TJnião Forte” 
encabeçada por Mauro Rogério de Souza Neves (Presidente da Associação de Moradores 
da Vila São Francisco). Compareceram para votar cento e quatro delegados dos cento e dez 
cadastrados. O resultado da votação foi cinqüenta e um votos para a Chapa I e cinqüenta e 
três votos para a Chapa II, não havendo nenhum voto nulo ou em branco. A Chapa I entrou 
com pedido de impugnação do processo eleitoral alegando várias irregularidades, tais como: 
a não entrega do ofício mandado pela Associação de Moradores da Serraria do Rocha, 
Livros de Atas irregulares, fotocópias adulteradas, abuso de poder econômico, uso de 
veículo particular e da Prefeitura Municipal de Paranaguá como forma de pressão, uso de 
camiseta da Prefeitura Municipal, etc. No entanto, às treze horas e quinze minutos, os 
responsáveis pelo pedido de impugnação retiraram-no, ficando assim encerrado este 
processo eleitoral. (Livro de Atas da Federação das Associações de Bairro do Município de 
Paranaguá, p. 70 verso, 71 frente e verso e 72 frente)

A posse da Diretoria eleita deu-se no dia dezessete de outubro daquele ano, na sede 
campestre do Sindicato dos Bancários em Paranaguá, contando com a presença de 
representante da Famopar, do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito, vereadores e 
autoridades locais. A Diretoria, Gestão 97/99, ficou assim constituída: Presidente - Mauro 
Rogério de Souza; Vice-Presidente - Pedro Tananuska; Ia. Secretária - Mari Lúcia P. G. 
Oliveira, 2o. Secretário - Toni Szchlata Pinheiro; 1°. Tesoureiro - Lucindo Borges; 2o. 
Tesoureiro - Edmilson Rodrigues Barbosa; Conselho Fiscal Efetivo - Ariosvaldo Gomes 
Costa, Leonardo Mamed, Getúlio Lopes Martins, Sônia do Pilar Andrade e Antonino Dias 
Moura; Suplentes - José Carlos de Oliveira, Sandra de Sá, Manoel de Souza e Luiz Carlos 
Gomes, Departamento de Esporte - Cleiton Brasil, Valentino Robson Miras Bueno, Aurélio 
Jackes e David Jacinto; Departamento de Ação Social - Rosa Maria Mendes e Sônia Juraci 
Martins, Diretor de Eventos - Laudécio de Oliveira. (Livro de Atas da Federação das 
Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 72 e 73, frente e verso)

Um dos primeiros atos da nova Diretoria foi convocar uma Assembléia Geral, para o 
dia 31 de outubro de 1997, com o objetivo de discutir a reformulação do Estatuto da 
UMAMP. Compareceram dezessete entidades e um total de trinta delegados. As alterações 
aprovadas foram:

1) A União passa a supervisionar todo processo eleitoral de suas filiadas: a) lançamento de 
edital de convocação de eleição em conjunto com a Associação; b) confecção de todo 
material necessário para a eleição; c) o cadastramento dos eleitores ficará a cargo das 
chapas que estiverem concorrendo, com a presença de um representante da União; d) 
realização da eleição; e) apuração; f) registro junto ao Cartório responsável; g) o 
representante da União junto ao pleito poderá cancelar a eleição caso seja comprovado 
qualquer tipo de fraude e novo pleito para trinta dias após.

2) Critério para direito de voto: a) o eleitor deverá apresentar comprovante de residência; b) 
terá direito de votar e ser votado aquele que realmente residir no bairro; c) em caso de 
imóvel locado, terá direito a voto o inquilino o qual deverá apresentar contrato de locação, 
neste caso o proprietário perde o direito a voto, em caso de inquilino comercial, não terá 
direito de votar nem de ser votado.
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3) Critério para a eleição da União: a) terá direito de votar e ser votado nas eleições para a 
União a filiada que estiver totalmente legalizada; b) apresentar Ata de eleição e posse 
devidamente registrada em Cartório; c) estar religiosamente em dia com a contribuição 
mensal junto à União; d) ter comparecido em no mínimo 70 % das reuniões da União, 
devidamente comprovado em Ata.

4) Também foi criado o Departamento de Divulgação, ficando como responsáveis os senhores 
Mozart Lopes de Moura e Joaquim André Cardoso.

5) A contribuição mensal passaria a ser de cinco reais por entidade.
(Livro de Atas da Federação das Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 

73 verso a 75 frente)

As medidas a serem adotadas para a reformulação do Estatuto da Umamp foram 
reapresentadas e rediscutidas na reunião realizada no dia vinte e sete de novembro de 1997, 
nas dependências do Clube Literário, onde compareceu também o senhor Itamar, 
funcionário da Fundação Nacional de Saúde. O Tesoureiro da União recebeu sessenta e 
cinco reais correspondentes à mensalidade de cinco reais de onze entidades, com exceção 
da Associação de Moradores do Bairro do Rocio que contribuiu com dez reais (dois 
meses). Estavam presentes nessa reunião vinte e seis entidades de bairro. (Livro de Atas da 
Federação das Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 75 verso e 76, frente)

Em quatro de dezembro de 1997, foram indicados os nomes para compor os:
a) Conselho Municipal de Habitação - Eudes Soares Gonçalves e Marcos Antonio 

Martins Costa;
b) Conselho de Defesa Civil - Edmilson Rodrigues Barbosa;
c) Conselho de Transporte Coletivo Municipal - Sandra Mara de Sá, Jaime Barbosa e 

Toni S. Pinheiro. Compareceram à reunião também o Prefeito Municipal Mário M. 
D. Roque, o Vice-Prefeito José Baka Filho e o Chefe de Gabinete do Prefeito - 
José Alexandre Baka, além de representantes de dezoito Associações de 
Moradores. Ainda, foram indicados os nomes que compuseram a Comissão 
Eleitoral para acompanhar as eleições da Associação de Moradores do Jardim 
Araçá.
Nesse dia, entraram no caixa da União mais dez reais de mensalidade. O Prefeito 

fez esclarecimentos a respeito das futuras obras a serem realizadas nos bairros da Vila dos 
Comerciários e Jardim Bela Vista, com base no solicitado pelos representantes dos 
respectivos bairros; o Vice-Prefeito aproveitou para esclarecer assuntos pertinentes à sua 
Secretaria.****** Na continuidade, o Prefeito ouviu reivindicações de outros representantes 
de bairros e explicou que, com as fortes chuvas que vinham ocorrendo, não estava sendo 
possível um maior e melhor andamento das obras e que os dois primeiros bairros a serem 
premiados com a reativação dos módulos de Segurança Pública seriam a Vila Guarani e o 
Conjunto Bertioga; no orçamento de 1998, estava sendo prevista a construção de mais doze 
módulos policiais. (Idem, p. 76 verso e 77 frente e verso)

No dia dezesseis de janeiro de 1998, no Palácio São José (Prefeitura), a convite do 
Prefeito Municipal, a União realizou uma reunião contando com a participação de vinte e 
oito Associações de Moradores e, também, do Vice-Prefeito e Secretário de Obras, do 
Chefe de Gabinete da Prefeitura, do jornalista José R. A ., do Vereador Arnaldo Maranhão 
e do radialista e produtor Luiz Antonio, que expôs sobre sua vontade de promover eventos 
para a União, mas como os Presidentes de Associações de Moradores não dispunham de 
tempo para isso, ele se propunha a faze-lo; no entanto, teria dificuldade em prestar serviço 
filantrópico e solicitava que fosse acertada a realização de um contrato remunerado. Em 
seguida, o Assessor Evangélico do Gabinete do Prefeito, senhor Dagmar Nogueira, falou da 
importância de existir

Em 1997, o Vice-Prefeito de Paranaguá acumulava também o cargo de Secretário Municipal
de Obras.
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um laço de convívio entre a Universidade Federal e a Prefeitura de Paranaguá e sobre o 
projeto de realização de certidões de casamento, identidade e registro de nascimento 
gratuitos para as pessoas carentes dos bairros e que não existe ninguém melhor preparado 
para esse trabalho do que as Igrejas Evangélicas e as Associações de Moradores.

O Prefeito Municipal comentou sobre as dificuldades que existem para a solução dos 
problemas de infra-estrutura, inclusive, tendo que gastar muito para manter a cidade limpa, 
o calçamento, o meio-fio, etc. e sobre a atitude inédita que teve o Poder Executivo ao 
mandar um Projeto de Lei para a Câmara Municipal (Poder Legislativo) em relação à 
construção de uma fábrica de artefatos. No entanto, para que a mesma entre em 
funcionamento, seria necessário que os Presidentes de Associações de Moradores 
protocolassem solicitações na Prefeitura Municipal, citando como exemplo a medição de 
areia; a colocação de duas pessoas por bairro para efetuar sua limpeza, as quais seriam 
pagas pelo convênio firmado entre a Associação de Moradores e a Prefeitura; a cobrança de 
taxa pelo assentamento de “bloquetes”, meio-fio e calçada; a contratação de calceteiras para 
a colocação de tais benfeitorias nos bairros. (Idem, p. 77 verso a 79 frente)

No dia três de fevereiro de 1998, vinte e quatro Associações de Moradores filiadas à 
União Municipal reuniram-se com representantes da Empresa Águas de Paranaguá e da 
Prefeitura Municipal para discutir sobre um bom atendimento à população em relação ao 
fornecimento de água.

O Presidente da UMAMP iniciou a reunião relatando alguns fàtos relativos a uma sessão 
que houve na Câmara de Vereadores, a seguir dirigiu-se aos representantes da Empresa em 
questão e expôs o interesse de colaborar para que os problemas sejam resolvidos.

Houve pronunciamentos do Engenheiro Dante e do Prefeito Municipal. O 
Presidente da Associação de Moradores da Vila Divinéia questionou sobre o funcionamento 
dos hidrômetros e das irregularidades em contas de água até de quem não tem hidrômetro. 
O senhor Fernando sugeriu que os Presidentes dos bairros onde ocorreram problemas com 
talão de água fossem diretamente à empresa, após a reunião, para solucioná-los o mais 
rápido possível; admitiu a existência de erros e explicou que, no início, a empresa não 
dispunha dos equipamentos que tem agora, em 1998, e que, a partir de então, haverá maior 
segurança na leitura do consumo de água. Os representantes das Vilas Guadalupe e Jardim 
Eldorado confirmaram o bom atendimento que vinham recebendo, mas houve a constatação 
de aumento repentino no valor das contas de água. O Presidente da Associação de 
Moradores da Vila dos Comerciários falou sobre a tabela que estava sendo usada para a 
cobrança do consumo de água. O representante da Empresa esclareceu o porquê de tais 
valores e o engenheiro Dante apresentou o “Programa Água para Todos”, sendo debatida, 
em seguida, a questão dos cortes de água. Decidiu-se que a Empresa atenderia por 
agendamento, a partir de nove de fevereiro de 1998, os bairros cuja Associação de 
Moradores fosse filiada à Umamp e os respectivos Presidentes receberiam, no prazo de 
cinco dias, os cálculos das contas reclamadas. Ficou definido, também, o cronograma, 
reservando um período (manhã ou tarde) para cada bairro, a partir da manhã do dia nove de 
fevereiro de 1998, na seguinte seqüência: Vila Divinéia, Vila Guadalupe, Bairro do Rocio, 
Jardim Eldorado, Vila São Vicente, Vila São Jorge, Vila Paraíso, Conjunto Santos Dumont, 
Jardim Araçá, Parque São João, Conjunto Nilson Neves, Vila Paranaguá, Vila Alboitt, 
Conjunto Cominese, Vila dos Comerciários, Jardim Guaraituba, Jardim América, Vila São 
Francisco e Conjunto Bertioga. Ainda, foi discutido sobre a qualidade da água distribuída 
até aquele momento em Paranaguá e os projetos informativos a serem implantados, 
inclusive em escolas. (Livro de Atas da Federação das Associações de Bairro do Município 
de Paranaguá, p. 79 e 80, frente e verso)

A necessidade da existência de um maior contato entre as Associações de 
Moradores e a Funcultur - Fundação Municipal de Cultura foi discutida na reunião realizada
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no dia onze de março de 1998, onde, em presença de trinta lideranças comunitárias, a 
funcionária da Funcultur (senhora Dirce) expôs sobre a realização da Fejupa - Festa Junina 
de Paranaguá nos bairros, sendo que, para isso, seria necessário um pedido oficial da 
Umamp junto à Prefeitura Municipal e o estabelecimento de um calendário integrado entre 
os bairros sobre as respectivas datas de realização das festas juninas. O Presidente da União 
explicou a dificuldade que estava existindo para marcar as datas das reuniões da entidade, 
bem como para colocar em dia as eleições nos bairros onde o mandato da Diretoria da 
Associação de Moradores encontrava-se vencido e que já somavam um total de vinte e oito 
entidades. Quanto ao projeto da festa junina, no que dependesse da União, seria 
encaminhado o mais rápido possível. Estava sendo prevista também a realização de um 
bingo no CAÍC - Centro de Atendimento Integral à Criança da Vila Paraíso. Por fim, foi 
dada a palavra ao ex-Deputado Estadual Lourenço Fregonese que justificou sua ausência 
nos bairros devido às suas dívidas e apresentou um convite do Governador do Estado do 
Paraná para o encontro que seria realizado no dia trinta de março próximo vindouro, no 
Hotel Camboa, em Paranaguá. (Livro de Atas da Federação das Associações de Bairro do 
Município de Paranaguá, p. 80 frente a 81 verso)

Um outro assunto discutido pela União Municipal das Associações de Moradores foi 
o apoio ao Conselho de Segurança de Paranaguá, pois, segundo posicionamento definido 
em reunião realizada no dia vinte e sete de março de 1998,

a cidade encontra-se a caminho do caos.

O senhor Celerino Antônio Filho expôs sobre a necessidade de melhorar a 
segurança nos bairros de Paranaguá e, para isso, seria feita a setorização dos mesmos, ou 
seja, um grupo de bairros em reunião discutiriam sobre o problema, levantariam propostas e 
levá-las-iam ao conhecimento do Conselho Municipal de Segurança. Estiveram presentes 
nessa reunião trinta e uma Associações de Moradores e o Gaper - Grupo de Apoio ao 
Programa de Educação Respiratória de Paranaguá. (Livro de Atas da Federação das 
Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 81 verso e 82 frente)

Aos quinze dias do mês de abril de 1998, no Gabinete do Prefeito Municipal, 
reuniram-se os Presidentes de Associações de Moradores de Bairros de Paranaguá, sob a 
Presidência da Umamp, para discutir sobre o Projeto Nosso Bairro e sanar dúvidas 
existentes, o que foi feito pelo senhor Prefeito, Mário Roque. Cada entidade apresentou 
suas reivindicações e as necessidades mais urgentes dos respectivos bairros. Compareceram 
vinte e três lideranças comunitárias e um representante do Gaper. (Livro de Atas da 
Federação das Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 82 verso e 83 frente) 

Para tratar do Concurso da Rainha dos Bairros 98, foi realizada, no dia vinte e cinco 
de abril de 1998, uma reunião no Gabinete do Prefeito, com a presença do senhor Selerino 
Antônio Filho (Gerente da Telepar em Paranaguá e Presidente do Conselho Municipal de 
Segurança) e do senhor Gilberto Fernandes, representando a empresa responsável pela 
organização do evento. Ficou decidido que, a partir de vinte e seis de abril daquele mês e 
ano, estariam abertas as inscrições das candidatas. Compareceram vinte e quatro 
representantes de Associações de Moradores de Bairros de Paranaguá. (Livro de Atas da 
Federação das Associações de Bairro do Município de Paranaguá, p. 83 verso e 84 frente)

O trabalho da entidade continuava sendo feito e as reuniões, em 1998, realizavam-se 
na última sexta-feira do mês, ou quinzenalmente quando necessário, na sede do Clube 
Literário, no centro de Paranaguá.
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O MEL - Movimento Ecológico do Litoral é uma entidade ambientalista não 
governamental que, a princípio, propôs-se a atuar nos sete municípios do Litoral 
Paranaense; mas que, em 1998, mantinha a sua maior atuação em Paranaguá.

Foi fundado em 1986, mas seu registro em Cartório só se deu em dezoito de maio 
de 1988, tendo como Presidenta Maria Esmeralda da Silva Quadros.

Sua Diretoria é composta de cinco pessoas: Diretor-Presidente, Diretor Vice- 
Presidente, Primeiro e Segundo Secretários e Diretor Teoureiro. Há o Conselho Fiscal 
composto de três membros efetivos e três suplentes. Em 1998, havia a intenção de mudar a 
Diretoria realizando novas eleições e de mudar a forma de composição da Diretoria da 
entidade, criando uma espécie de Conselho de Gestão em que todos os membros seriam 
Conselheiros, o que parece ser mais democrático e mais simpático.

O MEL tem Estatuto e registro em Cartório; mas, em 1998, seus Diretores estavam 
providenciando o CGC - Cadastro Geral de Contribuinte, uma vez que poderão precisar 
dele, pois, em contato com entidades ambientalistas internacionais que conheceram o 
trabalho do MEL, foi-lhe solicitado o cadastro e a elaboração de projetos para estabelecer 
convênios com outras ONG’s e, então, obter ajuda financeira. Para fazer um bom trabalho, 
precisam de um carro, telefone e sede própria. A casa da Presidenta é usada como sede do 
MEL. Receberam a oferta de um computador, mas para obtê-lo necessitam do CGC.

O motivo principal que levou à fundação do MEL foi o de que, em 1986, a empresa 
Brasti estava pretendendo instalar-se em Antonina e o grupo que, mais tarde, fundou o 
MEL foi chamado, por alguns amigos, para ir dar apoio ao povo antoninense. Vale lembra 
que foi em Antonina que se realizou a primeira audiência pública no Paraná e, justamente, 
pelo motivo do licenciamento da Brasti, a qual contou também com a presença do referido 
grupo. Após essa participação, o grupo constatou que havia a necessidade de criar, em 
Paranaguá, uma Organização Não Governamental (ONG) e preparar-se para enfrentar os 
desafios ambientais do sonho de um pólo petroquímico que estava sendo idealizado para ser 
instalado à beira-mar, no Litoral Paranaense.

Para sua criação, o MEL recebeu apoio de Nilson Violato que, então, era 
responsável pelo trabalho comunitário na Surehma (hoje, IAP - Instituto Ambiental do 
Paraná), dos professores Bigarella e Roberto Lang e também de Laura Jesus de Moura e 
Costa, que, então, era funcionária da Surehma e que depois, em 1998, quando coordenava 
o CEDEA - Centro de Estudos, Defesa e Educação Ambiental, continuava dando apoio ao 
Movimento Ecológico do Litoral.

São sócios-fúndadores do MEL cerca de oitenta pessoas, as quais permaneciam 
como sócios em 1998 e envolviam: estudantes, professores, bancários e outros. 
Continuavam firmes apoiando as iniciativas do MEL e, quando convocados, participavam 
das atividades: audiência pública, grande reunião, manifestação, etc.

Quanto às principais lutas desenvolvidas pela entidade foram: participação modesta 
no apoiamento ao povo antoninense na questão da Brasti, que serviu como estímulo para a 
defesa do Litoral, considerado pela entrevistada, como um paraíso maravilhoso.

A partir de 1988, houve a informação de que estava instalando-se, em Paranaguá, a 
Empresa Cattalini Terminais Marítimos como depositária de produtos químicos que, em sua 
maioria, seriam altamente perigosos. Com o auxilio da Surehma e os esclarecimentos 
prestados à comunidade, conseguiram reverter o processo e, dos quarenta e sete produtos 
pretendidos pela Cattalini, a Surehma licenciou somente dezessete. Foi a primeira grande 
luta política e uma grande vitória do MEL e da população.

Em 1998, a entidade encontrava-se em luta permanente contra a invasão de 
manguezais, mantendo constante contato com o Ministério Público do Estado, o IAP e o 
Ibama, fiscalizando, atendendo e fazendo trabalho de Educação Ambiental. O MEL atua 
fazendo visitas às pessoas ribeirinhas, falando a elas que, por uma questão de dignidade e 
cidadania, não devem aceitar morar em um lugar como aqueles: de difícil acesso à luz, à

A N E X O  3 - M O V IM E N T O  ECO LÓ G ICO  D O  LITO RA L - M EL
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água e porque são lugares de proteção permanente, pedem a elas que ajudem a impedir a 
devastação dos manguezais; sobre os problemas do lixo, fazem campanhas em escolas, em 
algumas entidades, passeatas; realizam atividades no Dia Mundial do Meio Ambiente; em 
defesa da Baía de Paranaguá; combatendo a poluição do mar (questão muito importante, já 
que Paranaguá está à beira do Oceano Atlântico); trabalham com pescadores, observam 
muito, questionam e preocupam-se com a possibilidade de instalação, ali, de firmas que 
mexem com fertilizantes e agrotóxicos;

Isso, aí, nós estamos permanentemente fiscalizando.

pregam a proteção às florestas, à Mata Atlântica (cobertura maravilhosa); mantêm 
fiscalização constante.

Em 1998, as principais lutas do MEL eram: pela não instalação da usina 
termoelétrica a carvão em Paranaguá por multinacional chilena (Chilgener), cujo problema 
foi levantado em 1997 mas que, em 1998, contiuava sem definição clara. A entidade 
mantém-se em assembléia permanente, aguardando o resultado das eleições oficiais do 
Executivo Estadual para garantir que o novo Governador eleito não a autorize; no entanto, 
não houve mudança, já que o Governador Jaime Lerner foi reeleito. A criação do Distrito 
Industrial do Imbocuí estava sendo muito questionada pelo MEL, principalmente pela 
poluição hídrica que geraria e pela conseqüente destruição da fauna e da flora locais.

Quanto ao funcionamento da entidade, fazem reuniões mensais, no domingo pela 
manhã, com a presença de Diretores e ativistas voluntários mais próximos à Diretoria. São 
reuniões abertas. As reuniões extraordinárias são as mais comuns porque estão sempre em 
alerta, tomando medidas imediatas para as denúncias de agressão ao meio ambiente. Nas 
reuniões mensais, comparecem uma média de trinta pessoas, sendo, pessoas atuantes e que 
se mantêm bem próximas à Diretoria do MEL, representantes de alguns Sindicatos 
Portuários, pessoal da área da Saúde, alunos da faculdade, médicos, professores, etc. 
Embora convidados, os vereadores e representantes da Administração Pública nunca 
compareceram nas reuniões do MEL.

Parece que não há interesse.

No que diz respeito às decisões da entidade, estas são tomadas através de votação, 
vencendo sempre as idéias mais práticas, mais democráticas. Mas, como o objetivo dos que 
atuam no MEL é maior, é o ser humano, é o meio ambiente, é o Planeta Terra, há sempre 
consenso nas decisões. Surgem, com freqüência, idéias excelentes que são acatadas sem 
muita discordância, de forma pacífica e escolhendo sempre a melhor idéia.

O MEL não sofre influência da Administração Pública Municipal, nem Estadual ou 
Federal, nem do Porto, da Igreja ou de partidos políticos. Não aceita a interferência de 
ninguém, a não ser que seja de ambientalistas do mundo inteiro. Os Diretores do MEL 
aceitam, acatam, pedem contribuição, colaboração de ambientalistas. Aceitam auxílio 
somente da pessoa que é da luta, no dia a dia.

Na opinião da entrevistada, o maior problema do Município de Paranaguá é, sem 
dúvida, o de meio ambiente. E grave, uma vez que a cidade é portuária e a tendência é de 
que, realmente, o Porto trabalhe sempre mais com produtos químicos, agrotóxicos e 
produtos a granel, todos poluidores do meio ambiente. Lutam pela reversão desse 
problema.

Um outro problema gravíssimo no Município é a falta de emprego. Na opinião da 
entrevistada, oficialmente tem mais de quarenta mil desempregados no Município, o que 
equivale a um terço da população. Há uma pobreza franciscana, redundando em violência 
urbana até então desconhecida.
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E, aí, agrava bastante a questão do meio ambiente, porque as pessoas que nunca 
caçaram ou que nunca praticaram a pesca predatória, ou..., enfim,... está havendo, assim, 
uma... até uma corrida contra a natureza que está nos preocupando muito.

É vital, também, controlar, monitorar a atmosfera da cidade. Paranaguá é campeã 
em doenças respiratórias no Paraná. O MEL tenta conseguir que o IAP se equipe melhor e 
que esteja apto, técnica e tecnologicamente, para fornecer informações sobre a qualidade do 
ar na cidade e na região.

O MEL é uma entidade essencialmente ambientalista, mas atua também em 
movimentos sociais urbanos, de direitos humanos e civis e em movimentos sindicais, para os 
quais é sempre convidado e mantém uma intensa participação.

Entre 1993 e 1995, o MEL conseguiu, através do Conselho Estadual do Patrimônio 
Histórico, o tombamento da Estação Ferroviária de Paranaguá, com o objetivo de garantir a 
preservação do patrimônio histórico da cidade, cujo imóvel já estava sendo demolido pela 
Prefeitura Municipal que, inclusive, já tinha tirado sua cobertura; mas, com o auxílio do 
Ministério Público Estadual, a demolição foi embargada, recuperado o imóvel e este está 
sendo preservado.

Na opinião da entrevistada, para melhorar a qualidade de vida em Paranaguá, seria 
necessário existir um trabalho sério no sentido de gerar emprego e intensificar o turismo no 
Litoral,

Isso é um fator importantíssimo que nós achamos que... que a nossa galinha de ovos de 
ouro, aqui, será o turisno, porque é belíssimo, aqui, o Litoral. As montanhas,... o mar,... a 
nossa Mata Atlântica... As belezas naturais, aqui, são imensas e nós temos muito turismo 
aqui. Somos muito visitados. É uma cidade do século XVII, né?, com muitos monumentos 
belíssimo, já tombados... eee... Só que esse turismo que existe é pouco e não existe 
nenhuma estrutura, né? Nós achamos que essa seria a nossa galinha de ovos de ouro. o 
Turismo.

Em relação às eleições oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo, o MEL é 
proibido de participar politicamente, mas nada impede que os seus membros participem 
ativamente, como cidadãos, fazendo campanha a favor de pessoas com visão maior, 
cósmica da preservação da vida, respeitando a natureza, o meio ambiente. Sonham em ter 
no Litoral, uma Câmara de Vereadores e um Prefeito com essa formação humanística,

o que será meio caminho andado já.

Na opinião da entrevistada, as eleições oficiais não alteram o funcionamento da 
entidade porque, seja quem for que esteja eleito, na hora de fazer a denúncia, na hora da 
briga, da passeata, não aceitam a ajuda de ninguém. Têm sua maneira própria de agir, sem 
compromissos políticos com ninguém e agem fazendo denúncias através da imprensa, 
passeatas, abaixo-assinados. Não têm apoio de nenhum vereador. A entrevistada já teve 
militância política no PSB - Partido Socialista Brasileiro e, em 1998, encontrava-se filiada 
ao PV - Partido Verde.

O relacionamento do MEL com a Administração Pública Municipal, em 1998, era 
péssimo, como se não vivessem em Paranaguá. Os Diretores do MEL sentiam-se tratados 
como alienígenas e isso ocorria, segundo a entrevistada, porque tinham uma atuação 
política na cidade e, porque a atuação política da Administração Municipal é criminosa.

E uma administração pública criminosa.

O MEL, por ser uma entidade de cidade pequena, de pessoas que amam a natureza, 
não tem grandes pretensões, é pequenininho. Sustenta-se e viaja às suas próprias custas, às 
custas de seus Diretores.
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Nós sustentamos o MEL com... Nós não temos ajuda de ninguém. Nós nos sustentamos 
no MEL. Quando dá prá viajar, a gente viaja, etc.

No entanto, a entrevistada faz questão de salientar seu ânimo, seu entusiasmo e o 
propósito maior de continuar a luta, custe o que custar.
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A N E X O  4 - R ELA Ç Ã O  D E  A D M IN IST R A D O R E S E  L EG ISL A D O R E S D O
MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ

Em 29/07/1648 - Paranaguá foi elevada à categoria de Vila.
Em 05/02/1842 - Paranaguá ganhava foro de Cidade.

GOVERNANTES DE PARANAGUÁ

De 1648 a 1830 - CAPITÃES MORES:

01 - Gabriel de Lara.............................................................De 1648 a 1682

02 - Thomaz F. de Oliveira...............................................  1683

03 - Gaspar Teixeira de Azevedo.....................................  1689

04 - Francisco da S. Magalhães......................................... 1692

05 - José Rodrigues de França...........................................  1707

06 - Antonio Garcia............................................................. 1716

07 - André Gonçalves Pinheiro......................................... 1717

08 - Anastácio de F. Trancoso...........................................  1732

09 - João Francisco Laynes...............................................  1743

10 - Rodrigo Felix M artins...............................................  1751

11 - Antonio de Souza Pereira.......................................... 1762

12 - Antonio Ferreira Mattoso.......................................... 1763

13 - Manoel Nunes Lima................................................... 1766

14 - José Carneiro dos Santos........................................... De 1766 a 1769

15 - Manoel Antonio Pereira 1782 - 1857 ...............  1815 a 1833

NOTA: de 1.769 a 1.814, a jurisdição de Paranaguá passou a ser administrada por 

São Paulo.

(continua)
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PRESIDENTES DE CÂMARAS

IM PÉRIO-de 1853 a 1889:

01 - Ricardo G. Cordeiro......................................................  1853

02 - João Cândido Correia...............................................  De 1854 a 1856

03 - Manoel A. Guimarães....................................................  1857 a 1860

04 - Caetano de Souza Pinto................................................. 1861 a 1866

05 - Manoel Leocádio de Oliveira.......................................  1869 a 1872

06 - Manoel A. Guimarães....................................................  1873 a 1876

07 - Manoel Ricardo Carneiro.............................................. 1877 a 1880

08 - Manoel A. Guimarães....................................................  1881 a 1884

09 - Joaquim Mariano Ferreira............................................. 1884 a 1885

10 - Arthur Ferreira de Abreu............................................... 1885

11 - João Estevam da Silva............................................  1886

12 - João G. Guimarães.................................................... De 1887 a 1888

13 - Theodorico J. dos Santos.............................................. 1889

ANEXO 4 - RELAÇÃO DE ADMINISTRADORES E LEGISLADORES DO
MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ

(continuação)

(continua)
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ANEXO 4- RELAÇÃO DE ADMINISTRADORES E LEGISLADORES DO 
MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ

(continuação)

PERÍODO REPUBLICANO - DE 1889 a 1930:

01 - Theodorico J. dos Santos............................................De 1889 a 1890

02 - Mathias Bohn.................................................................  1891

03 - Theodorico J. dos Santos.............................................. 1891

04 - Manoel F. de Souza................................................... 1892

05 - João G. Guimarães.......................................................De 1892 a 1896

06 - Bento Munhoz da Rocha............................................... 1896

07 - Manoel Bonifácio Carneiro......................................  De 1897 a 1900

08 - Manoel Bonifácio Carneiro........................................... 1900 a 1901

09 - Policarpo José Pinheiro.................................................  1901 a 1902

10 - João Estevam da Silva..................................................  1902 a 1903

11 - Policarpo José Pinheiro................................................  1903 a 1904

12 - Moysés R. de Andrade............................................  1904 a 1905

13 - Policarpo José Pinheiro................................................  1905 a 1906

14 - Domingos Soriano da Costa......................................... 1906 a 1907

15 - Antonio José S. Lobo...................................................  1908 a 1912

16 - Alberto Gomes Veiga...................................................  1932 a 1914

17 - Thiago Pereira de Azevedo........................................  1914 a 1915

18 - Domingos Soriano da Costa........................................  1916 a 1922

19 - Ceciliano da Silva Corrêa............................................. 1922 a 1923

20 - Anibal Dias de Paiva....................................................  1923 a 1925

21 - Alipio Cornelio dos Santos..........................................  1925 a 1928

22 - José Gonçalves Lobo...............................................  1928 a 1929

23 - Manoel Hermogenes Vidal........................................... 1929 a 1930

24 - José Gonçalves Lobo....................................................  1930 a

NOTA: Com a Revolução de 1.930, a Câmara fechou, voltando a funcionar no ano 

de 1947.

(continua)
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PRESIDENTES DE CÂMARA - PERÍODO DE 1947 a 1983

01 - Dr. Roque Vernalha...............................................  De 1947 a 1951

02 - Dr. João Ferraz de Campos...................................  1951

03 - Dr. Joaquim Tramujas............................................... De 1951 a 1955

04 - Sr. Antonio Moraes Pereira da Costa......................... 1955

05 - Dr. Nelson Buffara....................................................  De 1955 a 1957

06 - Sr. João Fernandes........................................................  1957 a 1958

07 - Sr. Jorge Elisio Pereira Marcondes............................  1958

08 - Dr. Ewaldo Seeling Filho......................................  De 1958 a 1959

09 - Dr. Nelson Buffara.......................................................  1959 a 1967

10 - Dr. Alceu Maron........................................................... 1967 a 1971

11 - Sr. Antonio Júlio Machado Lima................................ 1971 a 1973

12 - Dr. João Jacob Berberi Filho.......................................  1973 a 1975

13 - Sr. Sylvio Drumond......................................................  1975 a 1977

14 - Sr. Pedro Claro Chaves................................................  1977 a 1978

15 - Sr. Norival Ferreira Lopes...........................................  1979 a 1980

16 - Sr. Leocadio Henrique.................................................. 1981 a janeiro

17 - Caios Eguiberto Portes Tramujas...............................  1983 a 1985

PREFEITOS E INTERVENTORES - PERÍODO DE 1892 A 1983 

DE 1982 a 1930 - ELEITOS, REELEITOS E NOMEADOS - REPÚBLICA:

01 - João Guilherme Guimarães..................................  De 1892 a 1900

Eleito e reeleito

02 - Theodorico Júlio dos Santos....................................... 1900 a 1908

Eleito e reeleito

03 - João Estevam da Silva...........................................  1908

Nomeado p/ Governador do Estado

04 - Dr. Caetano Munhoz da Rocha................................... 1908 a 1916

Eleito e reeleito. Deixou o cargo em 1915.

05 - José Gonçalves Lobo.............................................  1915 a 1924

Renunciou em 1922 (continua)

ANEXO 4 - RELAÇÃO DE ADMINISTRADORES E LEGISLADORES DO
MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ

(continuação)
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06 - Dr. Francisco Accioly Rodrigues da Costa  1922 a 1927

Eleito e reeleito

07 - Capitão de Corveta Didio Iratim Afonso da Costa 1927 a 1930

Deposto pela Revolução de 1930 

INTERVENTORES: DITADURA

08-01 - Agostinho Pereira Alves....................................  1930

Governou até 18/11/30

09 - 02 - Tenente Cristóvão Vieira da Costa...................De 18/11/30 a 06/07/31

10 - 03 - João Henrique Costard........................................ 06/07/31 a 13/04/32

11 - 04 - Dr. Odilon Mader................................................  13/04/32 a 01/08/32

12 - 05 - Carlos Ernesto Schultz........................................ 01/08/32 a 22/09/32

13 - 06 - Francisco Tovar.................................................... 22/09/32 a 24/04/34

14 - 07 - Capitão José Scheleder........................................ 24/04/34 a 05/05/34

15 - 08 - Claudionor Nascimento......................................  05/05/34 a 29/09/35

16 - 09 - Roger Maravalhas.................................................. 29/05/35 a 31/12/36

17 - 10 - Agostinho Pereira Alves....................................  01/01/37 a 26/04/38

18 - 11 - Paulo Cunha Franco.............................................  26/04/38 a 14/11/45

19 - 12 - Vicente Nascimento Júnior................................  14/11/45 a 09/03/46

20 - 13 - Paulo Cunha Franco............................................  09/03/46 a 05/05/46

21 - 14 - Acrísio Guimarães..............................................  05/05/46 a 24/04/47

15 - General João da Silva Rebello.........................  12/08/69 a 31/01/73

PREFEITOS ELEITOS:

22 - 01 - João Eugenio Cominese...................................  De 1947 a 1951

23 - 02 - Dr. Roque Vernalha...........................................  1952 a 1955

24 - 03 - João Eugenio Cominese...................................  1956 a 1959

25 - 04 - Dr. Joaquim Tramujas......................................  1960 a 1963

26 - 05 - Brasilio Abud......................................................  1964 a 1967

Cassado pela Revolução de 64

27 - 06 - Nelson de Freitas Barbosa................................  1964 a 1969

Assumiu na condição de Vice-Prefeito (continua)
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ANEXO 4 - RELAÇÃO DE ADMINISTRADORES E LEGISLADORES DO
MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ

(continuação)

28 - 07 - Constantino João Kotzias..................................  1969 a 1973

Cassado pela Revolução em abril de 69

29 - 08 - Dr. Nilo Lázaro Abud.......................................... de abril a agosto de 69

Assumiu na condição de Vice-Prefeito

30 - 09 - Nelson de Freitas Barbosa.................................  1973 a 1977

31 - 10 - Dr. José Vicente Elias......................................... 1977 a 1983

32 - 11 - Dr. Waldir Salmon..............................................  1983 a 1989

12 - Dr. José Vicente Elias........................................ 1989 a 1992

13 - Dr. Carlos Antonio Tortato.................................  1993 a 1996

14 - Mário Manoel das Dores Roque.........................  1997 a 2000

Em síntese:

De 1648 a 1833 - Capitães Mores.......................  15 - Brasil Colônia

De 1853 a 1889 - Presidentes de Câmaras  13 - Brasil Império

De 1889 a 1930 - Presidentes de Câmaras  24 - Brasil República

De 1892 a 1930 - Prefeitos eleitos e nomeados.. 07 - Brasil República

De 1930 a 1946 - Interventores..........................  14 - Brasil Ditadura

De 1947 a 1983 - Prefeitos e Vice-Prefeitos eleitos 10 - Brasil Revolução

De 1969 a 1973 - Interventor............................... 01 - Brasil Revolução

De 1947 a 1983 - Presidentes de Câmaras  16 - Brasil Revolução

(conclusão)
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ANEXO 5 - ARTIGOS PUBLICADOS EM JORNAIS DA ATUALIDADE

Conselho debate poluição 
no Porto de Paranaguá
Curitiba - O Conselho Estadual cessárias para corrigir essas dificul-

de Saúde estará reunido hoje à tarde, dades”, disse Laura de Moura e Cos-
no auditório do Edifício Casteíò Bran- ta, coordenadora geral do Cedea
co, em Curitiba, pára tentar solucio- (Centro de Estudos Defesa e Educa-
nar os problemas relativos à poluição ção Ambiental) e Conselheira do
que afetam os moradores de Parana- Conselho Estadual de Saúde.
guá.Areuniãocontarácomapresençai Laura explicou ainda que a po
de um representante do escritório re- pulação de Paranaguá está preocu-
gional do IAP (Instituto Ambiental do padá também com a intenção do ;
Paraná) de Paranaguá e várias lideran- . Governo Estadual de implantar
ças comunitárias do Município. ‘ uma termoelétrica à carvão no lo- ;

Os moradores de Paranaguá re- cal. “Eles questionam que se hoje;
clamam da potente emissão de polu- sem essa usina, os índices de po
entes na atmosfera qüè, além do mau ; luição já estão insuportáveis, como
cheiro, afetam a saúde dà população.* será depois, já que a termoelétrica

“Após a reunião do conselho, vai a carvão é uma dás fontes de enér-'
ser dado um prazo para que se resol- gia mais poluentes que existem”,

| va essas questões em Paranaguá, reú-/ citou. Para ela; uma das soluções : ,
nindo indústrias, o Govemo do Esta- seria o Estado investir na criação ‘
do e a fiscalização do IAP. A partir’ de tecnologias antípoluèntes paia ;
daí, serão adotadas as medidas ne- as indústrias brasileiras._________\ ;

QUARTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 19971

(continua)
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JORNAL DO ESTADO

^QUARTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO PE 1997

Cidades:-  * ■ ■ <

estar prejudicando a saúde
Moradores das vilas próximas ao CES que encaminhe pedido

ao Porto de Paranaguá estão âpre- à Secretaria Estadual de Meio
sentando problemas de saúde por Ambiente para fiscalizar a libe-
causa da poluição do ar provoca- ração de poluentes pelas indús-
da pelas indústrias e pelos cami- trias de Paranaguá,
nhões. A farmacêutica-bioquími- Os gases poluentes, segun-
ca Laura Jesus de Moura e Costa, do a professora Laura, são pror
de41 anos, coordenadora do Cen-' vocados pelos armazéns de es
tro de Estudòs, Defesa e Educa- tocagem de soja e pelas indús-
ção Ambiental (Cedea), mostra- trias de fertilizantes. “Algu-
rá, na reunião do Conselho Esta-'mas indústrias têm filtros an- 
dual de Saúde, hoje, em Curitiba, tipoluição, mas precisam in- 
resultados de uma pesquisa de- vestir em equipamentos mais 
doutorado em meio ambiente em modernos.” Segundo a coorde- ;
que foram ouvidos integrantes das nadora do Cedea, apenas a Pe- i
associações de moradores das vi- : trobrás tem equipamentos
las Rocio, Guadalupe, Alboit, Por- mais atualizados, 
tuária, Rute e Guarani. Os caminhões ficam parados

Segundo Laura, os morado- e com o motor funcionando por
res reclamam que não conse- muito tempo. Provocam baru- ;
guem dormir, sentem enjôos, lho de freio e de buzinas, prin-
têm dificuldades em respirar e cipalmente durante a madruga-
estão constantemente irritadas da. Além disso, os caminhões
por causa da poluição. A coor- derrubam soja no chão, um ma-
denadora do Cedea vai solicir terial orgânico que logo apodre-
tar ao Conselho Estadual de ce e libera enxofre no ar.
Saúde para que faça acompa- O Jornal do Estado tentou
nhamento das doenças da po- ouvir, pelo telefone, a Secretaria
pulação. Vai pedir à Secretaria Municipal de Saúde de Paranaguá j
Municipal de Saúde de Parana- sobre o assunto. O secretário mu- !
guá para pesquisar clinicamenT nicipal de Saúde, Volney Matias i

te os moradores dos bairros vi-- Bonotto, estava em reunião e não I
zinhos ao porto. Ela vai sugerir podia atender. . (DPS)

(continuação)

(continua)
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O ESTADO DO PARANA

] CURITIBA, QUARTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 1 9 9 ^

(continuação)

)4 P OPINIÀÕj

U A I  I R A I
m v n v E n

ESPAÇO DO LEITOR 

• Poluição em Paranaguá
Não é de hoje que ós moradores das vilas 

Rocio, Guadalupe, Alboit, Vila Portuária, Vila 
Rute, Jardim Araçá e Vila Guarani, todos próxi
mos ao porto, vêm reclamando dos problemas de 
poluição do ar que, além do mau cheiro, provoca 
irritação nos olhos, na garganta, no nariz, enjôo, 
dor de cabeça, mal estar, problemas respiratórios. 
As emissões gasosas poluentes e partículas são 
provenientes de várias fontes, dentFe as quais 
destacam-se os armazéns de éstocagem de soja, 
as salinas, as indústrias de fertilizantes, Fospar, 
Coamo, Cattalini, Petrobrás, além dos caminhões 
que acessam o porto. Acrescentam que o proble
ma dos caminhões é educativo e geram também 
poluição sonora, pois além dos motoristas fica
rem com o motor ligado e parado por muito tem
po, buzinam forte, aceleram o motor, freiam rapi
damente, fazem muito barulho até de madrugada, 
o que incomoda muito. As pessoas vivem irrita
das, não conseguem dormir bem, não conseguem 
respirar um ar puro e estão ao lado do mar, ou 
seja, poderia ter uma melhor qualidade de vida e 
mais alegria em contato com a natureza. Para sie-' 
rem ouvidas e solicitar medidas eficientes para 
solucionar o problema, bem como um monitora
mento da qualidade do ar na cidade de Parana
guá, a representante ambientalista pelo Cedea - 
Centro de Estudos, Defesa e Educação Ambiental 
junto ao Conselho Estadual de Saúde, Laura Je
sus de Moura e Costa, solicitou que o assunto 
fosse pautado na reunião do referido conselho, 
que ocorrerá nesta quarta-feira, das 14 às 18h, nò 
auditório do Edifício Castelo Branco, no Centro 
Cívico, em Curitiba, contando com a presença do 
chefe do Escritório Regional do Instituto Am
biental do Paraná em Paranaguá e várias Uderan- 
ças comunitárias.

A população de Paranaguá está preocupada 
também com a intenção do governo do Estado de 
instalar uma termoelétrica a carvão na cidade, 
pois se hoje, sem ela, a poluição do ar já é insu
portável, como será depois, já que a termoelétrica 
a carvão é uma das fontes de energia mais po
luentes e ultrapassadas que existe?
Laura Jesus de Moura e Costa - Curitiba-PR:

(continua)



(continua)

Ga z e t a  d o  im a n a p á g in a  10 - cidades SÁBADO, 27 DE SETEMBRO DE 1997

,•   „  . , x . ,
íAs|fe s f^ n ^ e i0 0  (it00e ao ar dq cidqde são as ín M striff^ ,d f0^ z^ ^ s)

Curitiba - A poluição do ar en^ bientalistas, éa indústria Cáttalim,prazá,máximo de até seis meses riétnca%eàróqò,-que Õ GÔv|írnp dq 
Paranaguá foi um dos ássúntos|V A ,empresa, fonadora ,apenas dpth-í para ser realizada. ■ • : ;V.
mais discutidos na reunião do Çon- è alvará paia o funcionamento dp^'. | Laura Morua e Costa, membro

-  ?   " ' do: Çónselho Estadual de Saúde,
IAP tem demonstrado

limites rdó documento e atua ' na ; t: interesse em investigar a ação, dos 
'manipulação dos produtos químir . responsáveis pela poluição, mas 

litoral paranaensé, segundo deçlay cos. As denúncias também são di- ' esbarra1 na carência de recursos 
rações" dos ambientalistas locaiŝ /: recionadas contra a Petrobrás, ar- " para identificar os infratores. “Os
apresenta alto grau de substâncias', mazéns do porto e caminhões que fiscais não têm equipamentos ne-

: químiças poluentes pô  ar̂ -.e que£ " transitam no çentro de Paranaguá. cessários para controlar, o.jnível db
comprometem yíPafahentar frear os efeitos ne--' U . aif, reclama., ?>•/ Tj .ÿ;;
dores.' .\;í'*Y'--í$ /ÿ i; :gativps dapqluição provocada pe-; A conselheira se mostrà feVol- ; .  a ,ânsia jdp Governo em-implantar

tório do .Edifício Çastéllp Branco, ,i 
no Palácio -,Iguaçu. ' A tçidade dp:

Paraná pretende instalaremPara-j 
naguá. continua sendo alvo de proj' 

■ testós por parte dos ambientalistas;
. $e'aúisina entrar em funcionamen-j 
ftb, o ar dò litoral' paranaense/vai 
ser; atingido /pòreievadonúmerq 

me cinzas volantes e pesadas^Gj 
saldo será uma paisagem afetada e ;
a saúde de plantas, animais e pes--;,• ■ • ■ sr ■ • ’ : • :• soas comorometida. í ■■■■< i

A região próxima ao porto é a ’, las indústrias, o Instimto Ambien- v tada com o descaso do Governo 
mais prejudicada. - As ;'òitb vilas^ tal do Paraná (IAP) e a Secretaria ; do Paraná para as questões ambi-
diretamente áfètadas sãò;:Guada‘-: 
lupe, Rocio, Alboitt, Rute, Portû - 

; ária, Guarani, Araçá eCruzeiro,, 
) As responsáveis' pelo ataque ao ar/ ; 
da cidade são as indústrias de fer-i?;

Estadual de Saúde firmaram um 
acordo: ambas vão atuar juntas no 
trabalho de análise de identifica
ção e quantificação dos poluentes 
do ar. Os moradores das regiões

tihzantes, qué não reguem nenhuih'£ críticas terão um àcompanhamen- 
contrplé de ljberação • de seus pro-: / to de saúde. O Conselho vai avaliar 
dutos quínúcos.'4: * ' os resultados desta prática conjun-,

 ̂y.m;exempfeitádQ pel08am: k ; g y i ^ ^

eptais, enquanto volta suas aten
ções a eventos milionários. “O 
Estado não investe em fiscaliza- 
çãq e monitoramento do ar, mas 
gasta em Jogos da Natureza como 
se o meio ambiente fosse só ale
gria”, denuncia.

Termoelétrica 
Ia-? A. fconstmgãc! ,da .qgma. rennoe-

uma tecnologia considerada ultra-j, 
passada. “Estará se reduzindq a: 
esperança de vida de milhares dq 
pessoas para.favorecer o lucro d«j' 
meia dúzia de empresários”. ■1 f 

, A Termoelétrica, segundo ^  
conselheira, comprova a atuaçãq; 
de fachada do Governo nas ques-i 
tpes ambientais. “Q que existe 
muita propaganda e pouca açãc*

s. A- • . AV.:-.;
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fl o IFa de Londrina - (continuação)

População reclama de poluição gerada por indústrias no litoihttp://www.folha.de.londrina.com.br/scripts/jomal.exe?MTR=CT0410&DT=29/05/1998

ooiniões/suQestões diversas

INCÊNDIO DESTRÓI

NQ.çaaiBa

PÍLULA PAR^ . 
HOMEM ESTARA A
v ^NPA ESTE AMQ

ARPENTE; MATA 
DOIS E PARALISA

BR-27?

MÃE LUTA PARA 
RECUPERAR FILHA

COM POUCAS
m hhas

TELEFÓNICAS. 
DISOUE-PROCON 
DEIXA A DESEJAR

PÁTIO DO ?  ET RAN
ESTA 

SUPERLPTAP.Q

JOVEM QUER 
INDENIZACAO DO

ESTADO POR 
SEQUELAS

VENDA DO VIAGRA 
COMECA SEMANA 

QUE VEM NO 
BRASIL

EVENTO VAI 
DISCUTIR 

VIOLÊNCIA NA 
ESCOLA

DENÚNCIA ^LERTA
PARA REMEPIO 

FALSQ

PREFEITO 
JUSTIFICA RECUSA

DE PROJETO 
gPVERNAMEHIAL

SUPERMERCADOS 
NAO VAO ELIMINAR

CÓDIGO PÊ" 
BARRAS

CASSIO VAI A 
LERNER COBRAR 
PROVIDENCIAS

Bflidol
PREDIO HISTORICO

CURITIBA

População reclama de poluição 
gerada por indústrias no litoral

Empresas com índices 
insatisfatórios já  

es ião se readequando, 
afirma Instituto Ambiental

Ana Clara Garmendia 
Especial para a Folha

A população de Paranaguá está reclamando da poluição causada pelas 
empresas instaladas na região. “ Tem dias que a gente não consegue nem 
respirar. As vezes sentimos um cheiro ácido e ficamos sufocados” , afirma 
Maria Aurora Carbonaro, presidente da Associação dos Moradores do Bairro 
do Rocio em Paranaguá.

Maria Aurora diz que há anos luta pela melhoria da qualidade do ar na 
cidade e que as empresas deveriam tomar públicos os componentes que 
utilizam em suas fábricas. Éla citou as fábricas Fospar e Cataline como as 
maiores poluidoras mas afirmou saber “ que há outras que também estão 
poluindo” .

A coordenadora geral do Centro de Estudos, Defesa e Educação 
Ambiental (CEDEA), Laura Jesus de Moura e Costa, já solicitou ao Conselho 
Estadual de Saúde que sejam tomadas medidas no sentido de melhorar o ar 
em Paranaguá.

“ Queremos que sejam feitos testes de qualidade do ar e que façam as 
empresas cumprirem as regras de preservar o meio ambiente. “E preciso 
eliminar a fonte de poluição. A questão ambiental tem que ser preventiva e 
não curativa”, declarou Laura.

Segundo Roberto Satiro dos Santos, chefe regional do Instituto Ambiental 
do Paraná (IAP) no litoral, em algumas empresas foram registrados índices 
não satisfatórios de poluição.

“ As empresas que registraram níveis insatisfatórios em algumas amostras 
que recolhemos já estão se readequando, criando um sistema de tratamento. E 
o caso da Fospar, que já está com o seu sistema de afluentes atmosféricos em 
fase de implantação” , afirma Satiro._______________________| (continua)

129/05/98 12~56\

http://www.folha.de.londrina.com.br/scripts/jomal.exe?MTR=CT0410&DT=29/05/1998
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ANEXO 5 - ARTIGOS PUBLICADOS EM JORNAIS DA ATUALIDADE

lFolhade Londnna~

(continuação)

População reclama de poluição gerada por indústrias no litoihttp://www.folha.de.londrina.com.br/scripts/jornal.exe7MTR-CT0410&DT-29/0S/1998}

A Cataline, outra empresa que apresentou problemas, também está em 
procedimento de implantação de um sistema não-poluente.

Satiro declarou também que o LAP está em constante vigilância e que a 
bateria de testes com amostras de ar das imediações das fábricas continuará 
sendo feita.

“ O que eu não posso fazer é obrigar uma empresa a investir U$ 1 milhão 
em sistema antipoluição em poucos meses” , disse.
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PadrOes d.e q.uabda __ e d.o ar 
Elisabete Marilia B. Bahr 

Na atualidade necessitamos 
da real uniao de ONGs, indll.stri
as, govemos, comunidades para 
resolvermos um dos problemas 
que afetam o meio ambiente: a 
poluic;ao do ar. Ja estamos sofren
do, principalmente com proble
mas respirat6rios, cancer de pele, 
cancer de pulmao, afetados pelos 
poluentes lanc;ados na troposfera. 

Participamos, nos dias 22 e 23 
de outubro, de um seminano pro
movido pelo Ministerio PUblico 
do Parana, Assembleia Legis
lativa, e outras lnstituic;6es. De 
acordo com o Ministt~rio PUblico 
do Estado do Parana (Centro de 
Apoio Operacional das Promoto
rias do Meio Ambiente) conside
ra-se poluente qualquer substan
tia, presente no ar, que possa 
torna-lo nocivo a sa tide, inconve
niente ao bem estar publico, da
noso aos materiais, a faunae a flo
ra ou prejudicial a seguranc;a e as 
atividades normais da comunida-
de. · 

Destacamos a partidpac;ao do 
CEDEA (Centro de Estudos e 
Educac;ao Ambiental), que a con
vite deste seminano foi re resen-

tado pela sua Coordenadora Ge
ral, Laura J. Moura e Costa, pela 
palestra sabre a Qualidade do Ar 
e Sa..lde em Paranagua. Laura 
enfatizou que a luta pela melhoria 
do ar em Paranagua tern raizes 
que datam de 1980 quando 
apoiou-se a Luta da Associac;ao 
dos Moradores das VIlas Rocio, 
Guadalupe, Alboiti, Fbrtuana, VIla 
Rute, JardimArac;a e VIla Guarani. 
Como meta principal o CEDEA, 
intermediou para solucionar os 
problemas, apresentando: 

- dentincias da propria comu
nidade; 

- envio das mesmas ao Con
selho Estadual de Saude; 

- contando com o auxilio da 
Imprensa (divulgando os proble
mas); 

- pesquisa, entrevista, relat6-
rios junto a Oficios enviados ao 
CES, lAP. SESA, SEMA, CEMA; 

- mediac;oes nas industrias 
Fospar, Romani, Socepar, 
Macrofertil, Coopergrao; 

- participac;ao direta na LTD e 
Nossa Senhora Armazens Gerais; 

- melhorar a retenc;ao de po
eira nas industrias Nossa Senho
ra Aimazens Gerais e Soce 

- novas medic;6es em Marc;o 
de 1998; 

- Envio de Oficio ao Ministe
rio PUblico de Paranagua; 

- 26/Agosto/1998 - Doutora 
Claudia (Promotora de 
Paranagua) pediu resultado das 
medic;oes ao lAP, para 45 dias; 

- 06/0utubro/1998 - reuniao 
do CEDEA e MEL (Movimento 
ecol6gico do Litoral); 

- 16/0utubro/1998 - reuniao 
com Associac;ao de Moradores e 
UMAMP (Uniao Municipal da 
Associac;ao de Moradores de 
Paranagua); 

Observac;oes: a medic;ao do 
lAP fica s6 nas particulas, isto e, 
mede as imediac;oes e nao a sai
da de gases das chamines. Mui
tas ·indll.strias alegam a sua im
plantac;ao como benefica e gera
dora de empregos. 0 que na ver
dad~ nao e justificavel, pois a 
mao-de-obra existente no local 
nao e qualificada. Os moradores 
das vilas ja mencion·adas, pr6xi
mas ao Porto, vern reclamando 
dos problemas da poluic;ao do ar, 
que provocam irritac;ao nos olhos, 
na garganta, no nariz, enjoo, dor 
de ca a, mal estai- e roblemas 

Informatica '"'THRN -· 
H~ . I . . ~ . 

respirat6rios. As emiss6es gaso
sas poluentes e particulas sao pro
venientes de vanas fontes: arma
zens de estocagem de soja, as sa
linas, industrias de fertilizantes, 
esgoto, lixo eo p6 de caxeta (das 
industrias de lapis) e caminhoes 
que acessarn o Porto (mau-cheiro 
proveniente da soja, decomposi
c;ao chuva-sol, ruido/buzina, os 
caminh6es ficam em funciona-
mento liberando gas carbonico e 
a prostituic;ao juvenil) . Algumas 
empresas estao tentando soluci
onar o roblema e esper_amos e 

Elisabete Marilla Becher Bahr 
Colaboradora Ambiental 

Fone: 262-8543 
Fax: 335-2288 

realmente levem em considera- v.. 
c;ao a responsabilidade quanta > 
aos danos causados. ~ 

0 que foi proposto pelo -
CEDEA, alem das intimeras lu- § 
tas nao mencionadas, e que seja CJ') 

criada uma legislac;ao estabele- '"d 

cendo parametros para controle §.3 
de chamines. Outro destaque fun- ~ -damental e absolutamente neces- (") 

~ 
0 
CJ') 

~ 

sario seria uma ·central de 
Monitoramento da Qualidade do 
Ar junto ao Fbrto de Paranagua. 
Segundo Laura, o uso da energia 
deve respeitar a atmosfera, a sau-

~ 
de humana, o meio ambiente 0 
como um todo. ~ 

Esperamos ter transmitido in- ~ 
formac;oes uteis e que proporcio- CJ') 

nem um esclarecirnento efetivo 0 
para a produc;ao devolvendo-lhe > 
num futuro breve, maior enten- > 
dimento com o resgate de seus d 
direitos. Sendo assim, .teremos > 
mais dicilogos, propostas e conse- b 
qiientemente soluc;oes. o 

-+--'-- - - ----·g 
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ANEXO 6 - DEFINIÇÃO OPERACIONAL DE VARIÁVEIS PELO PROJETO DE 
PESQUISA DE LAURA JESUS DE MOURA E COSTA

Foram estudadas como variáveis.

a) Variáveis em relação às Associações de Moradores de Bairro:

a. data/ano de fundação
b. motivo pelo qual foi fundada
c. documentação oficial da entidade
d. sede própria
e. composição da diretoria
f. tempo de mandato da diretoria
g. situação das diretorias em relação à última eleição
h. número de votantes na última eleição
i. modo de funcionamento atual da entidade
j. forma como são tomadas as decisões dentro da entidade 
k. principais funções da entidade
I. principais lutas desenvolvidas pela entidade desde sua fundação até 1996 
m. reivindicações existentes em 1996
n. comportamento da entidade em ano de eleições do Executivo ou 

Legislativo
0. influência externa que sofre a entidade
p. presença do poder legislativo municipal no bairro 
q. relação dos diretores da entidade com o Executivo municipal 
r. perfil de um bom prefeito para Paranaguá 
s. situação do meio ambiente em Paranaguá 
t. principais problemas de meio ambiente em Paranaguá 
u. espaço dado às questões ambientais dentro da entidade 
v. principais questões de meio ambiente discutidas dentro da entidade 
w. maiores problemas do município de Paranaguá
x. compreensão da relação entre problemas urbanos e problemas de meio ambiente 
y. referenciais de qualidade de vida

b) Variáveis em relação aos sujeitos da pesquisa (enquete ampla domiciliar):

a. idade
b. sexo
c. local de nascimento
d. tempo de residência em Paranaguá
e. motivo pelo qual saiu de seu último local de moradia e foi para Paranaguá
f. motivo principal que levou o chefe de família a morar em Paranaguá
g. motivo principal pelo qual mora no atual local da cidade de Paranaguá
h. tempo de moradia no atual local da cidade de Paranaguá
1. habitação: própria, alugada, financiada,

número de quartos 
número de pessoas 
infra-estrutura de saneamento

(continua)
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ANEXO 6 - DEFINIÇÃO OPERACIONAL DE VARIÁVEIS PELO PROJETO DE 
PESQUISA DE LAURA JESUS DE MOURA E COSTA

(continuação)

g. escolaridade
h. fontes de informação - oral

- escrita
i. lazer/recreação
j. trabalho - modo de emprego (assalariado, por conta própria, portuário)

- desempregado 
k. tipo de moradia
1. tipo do material de construção 
m. condição de ocupação das casas
n. tipo de terreno das casas e condições de aterro/inundação/alagamento
o. acúmulo de lixo a céu aberto
p. coleta pública do lixo
q. destino dos dejetos (esgoto)
r. participação na associação de moradores - diretoria

- base
s. participação em outras organizações da sociedade civil
t. filiação a partido político
u. referenciais de compreensão de meio ambiente

de qualidade de vida
v. compreensão de mangue 

de restinga 
w. compreensão do uso do mangue

da restinga
x. compreensão das ações de melhoria para o meio ambiente 
y. principais problemas do bairro

(conclusão)
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ANEXO 7 - ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA DE LAURA JESUS DE 
MOURA E COSTA COM DIRETORES DE ENTIDADES DA 
SOCIEDADE CIVIL DA CIDADE DE PARANAGUÁ- JANEIRO 
DE 1996.

1 - Nome da entidade:
2 - Nome do atual presidente:
3 - Número de Diretores que compõem a diretoria:
4 - Cargos que existem na diretoria:
5 - Data de fundação:
6 - Motivo pelo qual foi fundada:
7 - Número de associados quando da fundação:
8 - Número de associados atualmente:
9 - Principais lutas que desenvolveram dentro da entidade:
10 - Principais lutas que desenvolvem atualmente:

11 - Como funciona a entidade?
12 - Fazem reuniões ordinárias? De quando em quando?
13 - Quantas pessoas participam dessas reuniões?
14 - Como são tomadas as decisões dentro da entidade?
15 - Qual é a principal reivindicação da entidade atualmente?

16 - Quem exerce maior influência sobre a entidade?
17 - Como é o relacionamento dos diretores com a administração municipal?
18 - E com as administrações estadual e federal?
19 - Que influência o porto exerce sobre a entidade?
20 - Que influência a igreja exerce sobre a entidade?
21 - Que influência os partidos políticos exercem sobre a entidade?

22 - Qual é o maior problema do município? ( saúde, meio ambiente, trabalho, etc.)
23 - Como está o meio ambiente em Paranaguá?
24 - Que importância têm as questões ambientais para a entidade?
25 - Como são tratadas as questões ambientais dentro da entidade?
2 6 - 0  que deve ser feito para melhorar a qualidade de vida do bairro?

27 - Como a entidade se comporta em ano de eleições ?
28 - As eleições alteram o funcionamento da entidade? Como? Por quê?
2 9 - 0  que esperam do próximo prefeito?
30 - Há representação do bairro na Câmara de Vereadores?
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ANEXO 8 - ENQUETE COMPLEMENTAR PARA A PESQUISA DE LAURA 
JESUS DE MOURA E COSTA, PARA O DOUTORADO EM MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO NA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ (SEGUNDO LEVANTAMENTO DE DADOS 
- 1998)

1 - Nome do entrevistado:
2 - Entidade:
3 - Idade:
4 - Local de Nascimento:
5 - Há quanto tempo reside em Paranaguá?
6 - Há quanto tempo reside na atual moradia?
7 - Sua moradia é própria (quitada), alugada ou financiada?
8 - Qual é o número de peças de sua moradia?
9 - Quantas pessoas moram nela?
10 - Até que ano da escola frequentou?
11 - Qual é seu lazer preferido: a) nas férias?

b) em fins de semana e feriados?
12 - Está empregado?
13 - Em que trabalha?
14 - Há quanto tempo está no atual emprego?
15 - Além da Associação de Moradores, participa de outra entidade?
16 - Qual?
17 - Membro da Diretoria ou associado?
18 - Está filiado a algum partido político?
19-Qual?
20 - Há quanto tempo está filiado no atual partido?
21 - Em quais outros partidos já esteve filiado?
22 - Já foi candidato a vereador? Quantas vezes?
2 3 - 0  que é meio ambiente?
2 4 - 0  que é saúde?
2 5 - 0  que é doença?
2 6 - 0  que é um bom alimento?
27 - Paranaguá pode sofrer as consequências da poluição planetária?
28 - Como ?
29 - A globalização afeta Paranaguá?
30 - Como?
3 1 - 0  que você mais gosta em Paranaguá?
3 2 - 0  que você menos gosta em Paranaguá?
33 - Quais doenças são consequências de problemas ambientais?
34 - Você conhece a legislação ambiental existente?
35 - Sua Associação já moveu alguma Ação Civil Pública?
36 - Em relação a que?
37 - Já realizou passeatas, ato público?
38 - Para reivindicar o que?

(continua)
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ANEXO 8 - ENQUETE COMPLEMENTAR PARA A PESQUISA DE LAURA 
JESUS DE MOURA E COSTA, PARA O DOUTORADO EM MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO NA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ (SEGUNDO LEVANTAMENTO DE DADOS 
- 1998)

(conclusão)

39 - Numere em ordem decrescente de importância, ou seja, do mais importante para o
menos.
O mais importante para o futuro de Paranaguá e que a médio prazo poderá realizar-se:

( ) acesso aos serviços de saúde, educação, etc. de qualidade para toda a população;
( ) políticas honestas traçadas por por políticos competentes;
( ) estabilidade econômica e aumento do poder aquisitivo da população;
( ) uma justiça rápida, capaz de resolver os problemas da população;
( ) uma agricultura desenvolvida, para terminar com os conflitos pela terra;
( ) um meio ambiente sadio e uma natureza protegida;
( ) saneamento básico (água, esgoto e lixo) no Município de Paranaguá;
( ) a segurança para todos em Paranaguá;
( ) fábricas modernas na cidade;
( ) alimentação boa para toda a população;
( ) conscientização da população para fazer a sua parte;
( ) emprego para toda a população não empregada;
( ) combate à droga ( ao contrabando e ao uso );
( ) condições de moradia para todos;
( ) acabar totalmente com as invasões,
( ) não sei 
( ) sem resposta.

40 - Numere em ordem decrescente de importância, ou seja, do mais importante para o
menos.
Quais são os problemas ecológicos e de meio ambiente mais graves, no Brasil, hoje?

( ) Queimadas sobre a floresta tropical no Centro-Oeste e Amazônia;
( ) a poluição industrial dos rios e das grandes cidades;
( ) destruição da Floresta Atlântica (Mata Atlântica);
( ) riscos de acidente/de irradiação nucleares;
( ) poluição do ar por veículos;
( ) poluição do mar e das praias,
( ) construção de rodovias na Amazônia,
( ) acabar com a pobreza;
( ) aquecimento global e destruição da camada de ozônio (poluição atmosférica);
( ) saneamento básico (água, esgoto e lixo);
( ) conscientização da população;
( ) melhores políticas públicas e melhores políticos;
( ) perda/destruição da biodiversidade;
( ) nada sei;
( ) sem resposta.

41 - Quem comete infrações contra o meio ambiente deve ser punido?
42 - Se sim, que tipo de punição, multa, prisão, ambas ou outro?
43 - Você está disposto a colaborar com ações de defesa do meio ambiente?



ANEXO 9 - ENTREVISTA ESTRUTURADA COM 0 EX-CHEFE DO 
ESCRITORIO REGIONAL DA SET AS EM P ARANAGUA, GERMANO 
JOSE PA VELKIEWICZ POR LAURA JESUS DE MOURA E COST A 
- ABRILIMAIO DE 1998. 

1. Em que periodo voce trabalhou em Paranagua? 
2. Atraves de qua16rgao? Qual era o seu cargo? 
3. Como era o seu trabalho? Como funcionava? Que metodologia era usada? 
4. Quais eram os objetivos de seu trabalho? 
5. Quantas Associa9oes de Moradores voce ajudou a construir em Paranagua? 
6. Quais Associa9oes de Moradores voce ajudou a construir? Por que? 
7. Que lutas eram encaminhadas? Deram resultado? 
8. Voce atuou no Projeto Gralha Azul? 
9. Quais os resultados desse projeto em Paranagua? 
I 0. Quais as Associa9oes de Morad ores que foram criadas pelo Projeto Gralha Azul? 
I 1. E na distribui9ao do ticket do Ieite, voce trabalhou? Como era feita? 
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I2. Quais as Associa9oes de Moradores que foram criadas pela (para) a distribui9ao do 
ticket do Ieite? 

I3. Que outros projetos comunitarios foram desenvolvidos em Paranagua? 
I 4. 0 que levava a cria9ao de uma entidade, de uma Associa9ao de Moradores? 
15. Fale algo mais sobre a hist6ria, a origem das Associa9oes de Moradores em Paranagua. 
16. Como voce avalia, hoje, esse trabalho? 
I 7. Quais os principais problemas enfrentados? As principais dificuldades? 
18. 0 que era o Projeto Cura? Como foi desenvolvido? 
19. Que resultados trouxe esse projeto para a cidade de Paranagua? 
20. Como era o envolvimento dos politicos com as Associa9oes de Moradores? 
21 . A Prefeitura interferia muito no funcionamento das Associa9oes de Moradores? De 

quais Associa9oes? 
22. Os partidos politicos interferiam muito no funcionamento das Associa9oes de 

Moradores? Quais partidos interferiam em quais entidades? 
23 . Essas interven9oes favoreciam ou dificultavam o trabalho comunitario? 
24. E a Uniao Municipal de Associa9oes de Moradores, como funcionava? 
25 . Que lutas foram desenvolvidas em conjunto com a Uniao? 
26. Que resultados foram obtidos? 
27. Outras informa9oes que voce considera importante registrar nessa entrevista. 
28. Alguma informa9ao a mais sobre a hist6ria das Associa9oes de Moradores em 

Paranagua? 
29. Alguma informa9ao a mais sobre a conjuntura politica ou social de Paranagua, naquela 

epoca? 
30. Sugestoes ou recomenda9oes que voce faz para o desenvolvimento, hoje, de urn 

trabalho comunitario em Paranagua. 

FIGURA 30. 
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ANEXO 10 -ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA DE LAURA JESUS DE 
MOURA E COSTA COM O SENHOR JOSÉ BAKA FILHO, EX- 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE EM
PARANAGUÁ E, ATUALMENTE, VICE-PREFEITO DE
PARANAGUÁ, 15 DE JULHO DE 1998.

1 - Há quanto tempo você está na Administração Municipal de Paranaguá?
2 - Nesse período, quais os programas ou projetos que foram desenvolvidos envolvendo a

participação da comunidade?
3 - Que avaliação você faz de cada um deles? Que resultados foram obtidos?
4 - Como eram desenvolvidos? Metodologia.
5 - Quais as maiores dificuldades encontradas? Por quê?
6 - 0  Orçamento Participativo ou Comunitário contribui para modernizar a Administração 

Municipal ou não?
7 - Que sugestões você dá para um melhor desempenho do movimento popular em relação

à Administração Municipal?
8 - A Administração Municipal ajudou a criar alguma Associação de Moradores de Bairro?

Quais?
9 - Os Vereadores ajudam a definir as obras nos bairros ou não? Como que é a relação da

Prefeitura com a Câmara?
10 - Que sugestão você dá para um maior desempenho do trabalho entre Administração 

Municipal e Associação de Moradores? Ou mesmo entre os Poderes: Executivo, 
Legislativo e a comunidade?



ANEXO 11 - ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA DE LAURA JESUS DE 
MOURA E COST A COM 0 SENHOR CARLOS ANTONIO 
TORTATO, EX-PREFEITO DE PARANAGUA. 16 DE JULHO DE 
1998. 

1 - Ha quanto tempo voce mora em Paranagua? 
2 - Voce ficou na Prefeitura quatro anos, ne? De 1993 a 1996. 0 que isso representa na 

hist6ria politica de Paranagua? 
3 -Quais as mudan~as mais importantes que ocorreram na sua gestao? 
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4 - Nesse periodo de sua gestao, quais os programas ou projetos que foram desenvolvidos 
envolvendo a participa~ao da comunidade? 

5 - Que avaliayao voce faz de cada urn deles? Que resultados foram obtidos? 
6 - Como eram desenvolvidos? Que metodologia era adotada? 
7 - Quais as maiores dificuldades encontradas? Por que? 
8 -Como foram tratadas as questoes de meio ambiente em sua gestao? 
9 - 0 Oryamento Participative contribuiu para a modemizayao da Administrayao Municipal 

ou nao? 
10 - A Administrayao Municipal ajudou a criar algumas Associa~oes de Moradores de 

Bairro em Paranagua? Quais? 
11 - Que sugestoes voce da para urn melhor desempenho do Movimento Popular em 

rela~ao a Administra~ao Municipal? 

FIGURA 31. 
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ANEXO 12- ENTREVISTA ESTRUTURADA DE LAURA JESUS DE MOURA 
E COSTA COM O TÉCNICO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DO 
IAP EM PARANAGUÁ - SEBASTIÃO GARCIA DE CARVALHO - 
SET/1998.

1 - Desde quando você desenvolve trabalhos de Educação Ambiental?
2 - Quais os principais projetos desenvolvidos?
3 - Que resultados foram obtidos?
4 - Como foi o envolvimento da comunidade?
5 - Como foi o envolvimento das escolas?
6 - Quais os pontos positivos do trabalho comunitário?
7 - Quais os pontos negativos?
8 - Que sugestões você dá para obter melhores resultados?
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ANEXO 13 - ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA DE LAURA JESUS DE 
MOURA E COSTA COM JOÃO EDSON MIRANDA QUE FOI 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA SETAS-PR, MÁRCIA 
MARX EX-COORDENADORA DO PROJETO GRALHA AZ ULE 
LUIZ ANTONIO BONATO QUE FOI TÉCNICO DO PROJETO 
GRALHA AZUL - CURITIBA, 8 DE ABRIL DE 1998.

1 - O que foi o Projeto Gralha Azul? Como funcionou?
2 - Quanto tempo durou? no Estado? Em Paranaguá?
3 - Que resultados trouxe para o Paraná?
4 - Como foi a atuação em Paranaguá?
5 - Quantas Associações foram criadas em Paranaguá por esse projeto? Quais?
6 - Que obras foram realizadas em Paranaguá pelo Projeto Gralha Azul?
7 - Havia relação entre o Gralha Azul e o tiket do leite?
8 - Vocês também participaram desse projeto do leite?
9 - Outras informações importantes sobre o trabalho comunitário em Paranaguá?



ANEXO 14- ENTREVISTA DE LAURA JESUS DE MOURA E COSTA COM 0 
EX-PREFEITO DE P ARANAGUA - SENHOR JOSE VICENTE 
ELIAS - 10/09/1998. 

1. Dr. Jose Vicente Elias, o senhor e parnanguara mesmo, nao e? Quando comeyou sua 
vida politica em Paranagmi? Por que? 

2. Como o senhor descreve a hist6ria politica de Paranagua? 
3. Como era a administrayao municipal por Interventores? Na epoca da Ditadura Militar, 

Paranagua era considerada area de seguranya nacional, nao e? 
4. 0 senhor foi Prefeito de Paranagua em dois periodos bern diferentes da hist6ria do 

Brasil: de 1977-83- Regime Militar, e de 1989-92- retomada democratica, p6s
Constituiyao de 1988. Que reflexos isso teve em suas administrayoes? Em ambas o 
senhor foi eleito pelo voto direto da populayao? Em 1977 tambem? 

5. Como o senhor caracteriza urn mandato e outro? 0 que houve de diferente eo que 
houve de semelhante em urn e outro mandatos? 
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6. 0 senhor foi candidato pela terceira vez e nao se elegeu. A que o senhor atribui o 
resultado daquela eleiyao? 0 que aquele resultado representou para a hist6ria politica de 
Paranagua? 

7. 0 Porto e ou foi determinante na construyao da hist6ria politica de Paranagua? Ate que 
ponto? 

8. Em que a politica de Paranagua depende do Porto? 
9. Que papel joga a Camara Municipal na hist6ria politica de Paranagua? 
10. 0 que os Presidentes de Camara de Paranagua representaram na hist6ria politica da 

cidade nos periodos: Brasil Imperio (1853 a 1889), Brasil da 1a. Republica (1889 a 1930) 
e Brasil Revoluyao (1947 a 1983)? 

11. Como foram as suas administrayoes municipais em relayao ao movimento popular de 
Paranagua? Como se comportaram em relayao a ele (MPP)? 

12. A Prefeitura, nas suas gestoes, ajudou a criar alguma Associayao de Moradores? Por 
que? 

13. Havia algum bairro em que sua administrayao se sentia representada atraves da 
Associayao de Moradores? Quais? Por que? 

14. Quais os maiores problemas em relayao ao Movimento Popular que a Prefeitura 
enfrentou? 

15. Que importancia tinham as questoes ambientais em suas gestoes? Como a Prefeitura 
tratou a questao ambiental? 

16. A que o senhor atribui a atual situayao dos manguezais em Paranagua? 
17. Na sua opiniao, qual e 0 maior problema ambiental de Paranagua, hoje? Ou quais sao OS 

maiores problemas? 
18. Que sugestoes o senhor da para urn trabalho com as Associayoes de Moradores? 
19. Que outras questoes o senhor acha importante registrar aqui nessa pesquisa? 

- -

FIGURA32. 
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A N E X O  15 - Q U A D R O  1

QUADRO 1 - NÚMERO DE DIRETORES DE ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRRO DA CIDADE DE PARANAGUÁ

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 

DE BAIRRO

NUMERO DE MEMBROS

Executiva Conselho Fiscal Cons. Délibérât. Departam. TOTAL

VILA GUARANI 6 6(3+3) 0 1 13

JARDIM ARAÇÁ (C/ORADOR) 7 0 0 0 7

ILHA DOS VALADARES (V. BELA) 6 6 (3+3) 6 (3+3) Consultivo 4 22

JARDIM SAMAMBAIA 6 5 (3+2) 0 7 18

VILA NOVA PRIMAVERA 6 6 (3+3) 6 (3+3) 8 26

VILA SÃO FRANCISCO 6 0 0 1 7

PONTA DO CAJU 6 6(3+3) 6 (3+3) Consultivo 4 22

POSTO FISCAL 4 3 0 0 7

CONJUNTO SANTOS DUMONT 6 3 3 2 14

SERR.ROCHA/V.RUTE/J.STA.ROSA 6 5 0 0 11

VILA GUADALUPE 6 6 (3+3) 0 0 12

VILA PARANAGUA 6 4(2+2) 4 (2+2) 6 20

VILA SÃO VICENTE (ERAM 26) 4 5 0 0 9

VILA ITIBERÊ 6 16(8+8) 0 0 22

COSTEIRA 6 4 (2+2) 4(2+2) 22 36

VILA PARAÍSO 6 6(3+3) 6 (3+3) 6 24

JARDIM AMERICA 6 5 9(4+5) 4 24

VILA CRUZEIRO 6 6(3+3) 0 0 12

PADRE JACKSON 5 6 (3+3) 0 3 14

PORTO DOS PADRES 6 4 (2+2) 0 9 19

ESTRADINHA (C/ 2 ORADORES) 8 3(2+1) 3 7 21

VILA DIVINÉIA 6 4(2+2) 0 3 13

EMBOGUAÇU/ COCADA 6 3 3 0 12

JARDIM ESPERANÇA 6 4 4 0 14

JARDIM GUARAITUBA 6 8 (5+3) 6 (4+2) 5 25

VILA GABRIEL DE LARA 6 6 (3+3) 6 (3+3) 10 28

BOCKMANN 5 3(1+2) 6(1+5) 10 24

VILA SÃO JORGE 6 6 (3+3) 3 0 15

PARQUE SÃO JOÃO 6 5 0 2 13

VILAS AVIAÇÃO E HORIZONTE 6 0 0 0 6

BEIRA RIO (Em 1998 = 20 pessoas) 6 2 2 0 10

RAIA (desativada) 6 6(3+3) 6 (3+3) 0 18

CONJ. RESID. NILSON NEVES 6 6 (3+3) 0 0 12

CONJ. COSTA SUL (C l 1 ORADOR) 7 5 (3+2) 2 2 16

VILAS PORTUARIA / BECKER 7 6 (3+3) 0 0 13

ROCIO 6 3 2 2 13

VILA SETE DE SETEMBRO (1. VAL.) 7 6 (3+3) 6(3+3) 5 24

BAIRRO ITIBERÊ VALADARES 7 6(3+3) 6(3+3) 1 20

VILA ALBOITT 6 6 (3+3) 4(3+1) 0 16

VILA SANTA HELENA 6 2 2 3 13

COLÔNIA SANTA RITA 6 6 (3+3) 6 (3+3) 4 22

CONJUNTO PARQUE AGARI 6 3 3 1 13

VILA DO POVO 6 6 (3+3) 6 (3+3) 1 19

(continua)
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A N E X O  15 - Q U A D R O  1

QUADRO 1 - NÚMERO DE DIRETORES DE ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRRO DA CIDADE DE PARANAGUÁ 
__________    (conclusão)
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 

DE BAIRRO

NÜMERO DE MEMBROS

Executiva Conselho Fiscal Cons. Deliberat. Departam. TOTAL

VILA DA MADEIRA 6 7 0 2 15

VILA GARCIA 6 6 (3+3) 6 (3+3) 4 22

MORADIAS DO CONJ. BERTIOGA 6 6 (3+3) 6 (3+3) 0 18

JARDIM IGUAÇU 6 2 0 0 8

MEDIA DO NÚMERO DE MEMBROS 6,0 4,8 2,8 3,0 16,6

FONTE: Entrevistas gravadas com diretores das respectivas entidades e consulta a alguns Livro Ata. 
ANO: 1996.
LOCAL: Cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares.
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A N E X O  16 - Q U A D R O  2

QUADRO 2 - SITUAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES EM RELAÇÃO À ÚLTIMA ELEIÇÃO -1996
SITUAÇÃO DA GESTÃO EM JAN/FEV DE 1996 ENTIDADES TOTAL

GESTÃO VENCIDA E PRORROGADO 0  MANDATO PELO MENOS UMA 

VEZ

VILAS PORTUÁRIA / BECKER 

VILA GARCIA 

CONJ. COSTA SUL 

JARDIM GUARAITUBA 

ESTRADINHA 

BEIRA RIO 

PARQUE SÃO JOÃO 7

GESTÃO VENCIDA E PRORROGADO 0  MANDATO 3 VEZES OU MAIS JARDIM ARAÇÁ 

VILA CRUZEIRO 

POSTO FISCAL 

VILA GABRIEL DE LARA 4

UMA REELEIÇÃO, COM CHAPA E VOTAÇAO PONTA DO CAJU 

BAIRRO ITIBERÊ VALADARES 

JARDIM ESPERANÇA 3

DUAS OU MAIS REELEIÇÕES, COM CHAPA E VOTAÇÃO VILA DIVINÉIA 

VILA GUADALUPE 2

PRIMEIRA GESTÃO - NÃO VENCIDA - MANDATO DE QUATRO ANOS COLÔNIA SANTA RITA 

V. 7 DE SETEMBRO (I. VALAD.) 2

ATUALIZADA A GESTÃO EM 1994,1995 OU 1996 OU GESTÕES VENCI

DAS EM 1995 /1996, MAS COM ELEIÇÕES PREVISTAS PARA 1996

VILA NOVA PRIMAVERA 

VILA GUARANI 

PARQUE AGARI 

VILA SANTA HELENA 

VILA SÃO VICENTE 

VILA SÃO FRANCISCO 

VILA PARAÍSO 

I. VALADARES (V. BELA) 

EMBOGUAÇU/COCADA 

ROCIO 

BOCKMANN 

JARDIM AMÉRICA 

COSTEIRA 

CONJ. RES. NILSON NEVES 

VILA SÃO JORGE 

SER. ROCHA/V.RUTE/J. S. ROSA 

PORTO DOS PADRES 

MORADIAS DO CONJ. BERTIOGA 

VILA ALBOITT 

JARDIM SAMAMBAIA 

JARDIM IGUAÇU 

VILA ITIBERÊ 

VILA DA MADEIRA 23

AGUARDAVA DECISÃO DA JUSTIÇA OU DA UMAMP PARA CONVOCAR 

ELEIÇÕES EM 1996

VILA DO POVO 

VILA PARANAGUÁ 2

ESTAVA DESATIVADA EM 1996, MAS TINHA NOVA DIRETORIA EM 1998 CONJ. SANTOS DUMONT 1

ENCONTRAVA-SE E ENCONTRA-SE COMPLETAMENTE DESATIVADA RAIA

VILAS AVIAÇÃO E HORIZONTE 

PADRE JACKSON 3

TOTAL 47

FONTE: Entrevistas gravadas com diretores das respectivas entidades e consulta a alguns Livro Ata. 
ANO: 1996.
LOCAL: Cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares.
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A N E X O  17 - Q U A D R O  3

QUADRO 3 - NÚMERO APROXIMADO DE CASAS/UNIDADES E BA1RRO/VILA/CONJUNTO RESIDENCIAL - 1996
Até 100 casas de 101 a 200 de 201 a 300 de 301 a 400 de 401 a 500 de 501 a 900 Mais de 1000 famílias

V. Guadalupe Jd. Araçá Jd. Guaraituba V. Itiberê Cj.St.Dumont Embog./Cocada Bockmann = 4500 cas.

V. Cruzeiro e + Jd.Samamb.il 

Peq. Samamb.

AVI HORI Rocio Divinéia Cj. R. Nilson Neves Beira Rio = 1700 famílias

Vila Becker Cj. Bertioga Pq. S. João V. do Povo

V. N. Primav. Pq. Agari Jd. Iguaçu

V.S. Francisco

V. Paraíso

V. Gab. Lara

Cj. Costa Sul

Portuária

V. Alboitt

V. Sta. Helena

FONTE: Entrevistas gravadas com diretores das respectivas entidades e consulta a alguns Livro Ata. 
ANO: 1996.
LOCAL: Cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares.
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A N E X O  18 - Q U A D R O  4

QUADRO 4 - NÚMERO APROXIMADO DE PESSOAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA ENTIDADE - 1996

Até 100 De 100 a 500 De 500 a 1000 De 2000 a 3000 Sem Dados

7 de Set. (I.Val.)= 100 p. V. da Madeira = 140 pes. Col. Sta. Rita = 600 pes. V. S. Vicente = 2336 pes. Padre Jackson

V. Garcia = 200 pes. Serr.Rocha e + = 600 pes. Costeira /1100 p.=3000 m. Raia

Jd. América = 400 pes. V. Paranaguá = 600 pes. Estradinha = 2600 pes.

Posto Fiscal = 150 pes. Ponta do Caju = 980 pes. Itiberê Valadares = 2000 p.

V. S. Jorge = 110 pes. I. Valad.(V. Bela)= 1000 p.

V. Guarani = 600 pes.

Jd. Esperança = 800 pes.

Porto dos Padres = 630 p.

FONTE: Entrevistas gravadas com diretores das respectivas entidades e consulta a alguns Livro Ata. 
ANO: 1996.
LOCAL: Cidade de Paranaguá e ilha dos Valadares.
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A N E X O  19 - Q U A D R O  5

QUADRO 5 - PERIODICIDADE DAS REUNIÕES DE DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES -1996

VARIAS NO MÊS MENSAL DE 2 EM 2 MESES DE 3 EM 3 MESES SEMESTRAL SO QDO. NECES.

1. VALAD. (V. BELA) V. GUARANI PQ. AGARI COSTEIRA 7 DE SET.(I.VAL) V. PORT/BECKER

JD. IGUAÇU V. GARCIA V. CRUZEIRO V. DA MADEIRA V.STA. HELENA

JD. SAMAMBAIA V. GUADALUPE V. ALBOITT V. DO POVO V.S.FRANCISCO

CJ. NILSON NEVES V. PARAÍSO SAO VICENTE PONTA DO CAJU

CJ. COSTA SUL BERTIOGA DIVINÉIA JD. GUARAITUBA

ROCIO JD. ESPERANÇA SERR. ROCHA E +

BOCKMANN ITIBERE VALADARES

JD. AMÉRICA

V. GAB. DE LARA

ESTRADINHA

COL. STA. RITA

PORTO DOS PADRES

6 12 7 3 1 5

12,8 25,5 14,9 6,4 2,1 10,6

FONTE: Entrevistas gravadas com diretores das respectivas entidades e consulta a alguns Livro Ata. (continua)
ANO: 1996.
LOCAL: Cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares.

QUADRO 5 - PERIODICIDADE DAS REUNIÕES DE DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES -1996
_________________  (conclusão)

PARADA HÁ POUCOS MESES PARADA HÁ 1 ANO PARADA HÁ + DE 1 ANO

V. N. PRIMAVERA JD. ARAÇA CJ. STOS. DUMONT

POSTO FISCAL EMBOG/COCADA RAIA

V. ITIBERE BEIRA RIO AVIHORI

V. SAO JORGE V. PARANAGUA

PARQUE SÃO JOÃO PADRE JACKSON

5 3 5

10,6 6,4 10,6

FONTE: Entrevistas gravadas com diretores das respectivas entidades e consulta a alguns Livro Ata. 
ANO: 1996.
LOCAL: Cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares.
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ANEXO 20 - QUADRO 6

QUADRO 6 - PERIODICIDADE DA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PELAS ASSOCIAÇÕES DE MORA
DORES DE BAIRRO DA CIDADE DE PARANAGUÁ - 1996

FARAOA 1a. MENSAL BIMESTRAL TRIMESTRAL DE 4 EM 4 MESES DUAS PI ANO UMA P/ANO

JD. AMERICA ESTRADINHA CJ. COSTA SUL COSTEIRA V. DA MADEIRA JD. GUARAITUBA 7/SET (I.VAL.)

BOCKMANN V. GARCIA BERTIOGA V. S. VICENTE VILA DO POVO SERR.ROCHA E + PTO. PADRES

PQ. AGARI DIVINÉIA V.GAB. DE LARA V. PARAÍSO

JD. SAMAMB. C. STA. RITA

CJ. NILSON NEVES JD. IGUAÇU

V. ALBOITT I. VAL.(V.BELA)

V. GUARANI JD.ESPERANÇA

V. GUADALUPE

3 2 2 3 2 8 7

6,4 4,3 4,3 6,4 4,3 17,0 14,9

FONTE: Entrevistas gravadas com diretores das respectivas entidades e consulta a alguns Livro Ata. (continua)
ANO: 1996.
LOCAL: Cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares.

QUADRO 6 - PERIODICIDADE DA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 
GERAL PELAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE
BAIRRO DA CIDADE DE PARANAGUA -1996 
__________________________________  (conclusão)

DEPEND. NECES. HÁ + DE 1 ANO NAO É FEITA

ITIBERÊ VALAD. V. S. JORGE Pe. JACKSON

BEIRA RIO V. S. FRANC. AVIHORI

PQ. SÂO JOÃO V. PNGUA. V. ITIBERE

PTA. DO CAJU EMBOG/COCAD RAIA

ROCIO JD. ARAÇA V.PORT/BECK

V. CRUZEIRO POSTO FISCAL CJ. S.DUMONT

V. N. PRIMAV. V. STA. HELENA

7 6 7

14,9 12,8 14,9

FONTE: Entrevistas gravadas com diretores das respectivas entidades e consulta a
alguns Livro Ata.

ANO: 1996.
LOCAL: Cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares.
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A N E X O  21 - Q U A D R O  7

QUADRO 7 - NÚMERO DE PESSOAS NAS REUNIÕES DE DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES -1996

NAO SE REUNIA Até 10pess. De 11 a 30 De 31 a 60 De 61 a 100

Pe. JACKSON PTO. PADRES ESTRADINHA JD. GUARAIT.

BEIRA RIO CJ. COSTA SUL 7 DE SET.(I.VAL) V. GARCIA

V. S. JORGE V. DA MADEIRA ITIBERÊ VALAD.

V. PNGUÁ SERR.ROCHA E + V. GAB. DE LARA

PQ. S. JOÃO VILA DO POVO COSTEIRA

EMBOG/COCADA JD. AMÉRICA CJ. NILSON NEVES

AVIHORI V. S. FRANCISCO BOCKMANN

RAIA JD. SAMAMBAIA DIVINÉIA

CJ. ST. DUMONT V. PARAÍSO BERTIOGA

V. ITIBERÊ COL. STA. RITA JD.ESPERANÇA

V. S. VICENTE l. VALAD. (V.BELA)

POSTO FISCAL ALBOITT

ROCIO PONTA DO CAJU

V. STA. HELENA V. NOVA PRIMAV.

V.PORT./BECKER V. GUARANI

JD. IGUAÇU V. GUADALUPE

JD. ARAÇÁ PARQUE AGARI

V. CRUZEIRO

10 17 18 2

21,3 36,2 38,3 0,0 4,3

FONTE: Entrevistas gravadas com diretores das respectivas entidades e consulta a alguns Livro Ala.
ANO: 1996.
LOCAL: Cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares
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A N E X O  22 - Q U A D R O  8

QUADRO 8 - NÚMERO DE PESSOAS NAS ASSEMBLÉIAS DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRRO -1996

NAO FAZIA ASSEMB. FARAO A 1a. DE 11 A 30 DE 31 A 60 DE 61 A 100 DE 101 A 150 MAIS DE 150

Pe. JACKSON 

BEIRA RIO 

V. SÃO JORGE 

V. PARANAGUÁ 

V. S. FRANCISCO 

POSTO FISCAL 

AVIHORI 

V. ITIBERÊ 

RAIA 

V. PORT./ BECKER 

V. STA. HELENA 

CJ. STOS. DUMONT 

EMBOG./COCADA 

JD. ARAÇÁ

JD. AMERICA 

BOCKMANN 

PQ. AGARI

ESTRADINHA 

PTO. PADRES 

COL. STA. RITA 

DIVINÉIA 

ROCIO

CJ. COSTA SUL 

V. DA MADEIRA 

VILA DO POVO 

PQ. SÃO JOÃO 

V. PARAÍSO 

V. S. VICENTE 

V. GUADALUPE 

V. CRUZEIRO 

V. ALBOITT

ITIBERE VAL. 

SERR.ROCHA 

COSTEIRA 

JD. SAMAMB.

V. GARCIA 

V. N. PRIMAV. 

V. GUARANI

JD.GUARAIT. 

7 SET.(I.VAL) 

V. GAB. LARA

CJ. N. NEVES 

BERTIOGA 

JD.ESPERAN. 

JD. IGUAÇU 

PTA. CAJU 

I. VAL.(V.BELA)

14 3 5 9 7 3 6

29,8 6,4 10,6 19,1 14,9 6,4 12,8

FONTE: Entrevistas gravadas com diretores das respectivas entidades e consulta a alguns Livro Ata.
ANO: 1996.
LOCAL: Cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares
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ANEXO 23 - QUADRO 9

QUADRO 9 - FORMA COMO SÃO TOMADAS AS DECISÕES DENTRO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES -1996

NAO faz nada P/PRESIDENTE+1-2 PI DIRETORIA ASSEMBLEIA GERAL P/ATUANTES P/COMIS.MOR.

Re. JACKSON V. SAO JORGE CJ. COSTA SUL ITIBERE VALADARES V. PNAGUÁ PQ. S. JOÃO

RAIA VILA DA MADEIRA SERR. ROCHA V. GARCIA

AVIHORI COL. STA. RITA VILA DO POVO JD. GUARAITUB.

C. STOS. DUMONT V. S. FRANCISCO V. GAB. LARA COSTEIRA

POSTO FISCAL ESTRADINHA V. GUARANI

BEIRA RIO 7 SET. (I. VAL.)

JD. ARAÇÁ PTO. PADRES

EMBOG./ COCADA V. S. VICENTE

BERTIOGA JD. AMERICA

V. ITIBERÊ

V. CRUZEIRO

JD. SAMAMBAIA

CJ. NILSON NEVES

V. PARAÍSO

PONTA DO CAJU

1. VALAD.(V. BELA)

V. N. PRIMAVERA

PQ. AGARI

V. GUADALUPE

ROCIO

PORT. / BECKER

JD. ESPERANÇA

JD. IGUAÇU + VOLUNT.

V. STA. HELENA

V. ALBOITT

V. DIVINÉIA

BOCKMANN + PARTICIP.

4 9 27 5 1 1

8,5 19,1 57,4 10,6 2,1 2,1

FONTE: Entrevistas gravadas cora diretores das respectivas entidades e consulta a alguns Livro Ata. 
ANO: 1996.
LOCAL: Cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares
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A N E X O  24  - Q U A D R O  10

QUADRO 10 - LUTAS DESENVOLVIDAS PELAS ASSOCIAÇOES DE MORADORES DE BAIRRO DE PARANAGUA ANTES
DE 1996

LUTAS DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE BAIRRO TOTAL/%

Posse do Terreno / Melhoramentos para Pagá-lo Ponta do Caju 

Vila Nova Primavera 

Jardim América 

Beira Rio 

Itiberê Valadares 

Ilha dos Valadares (Vila Bela)

Vila São Jorge 

Vila do Povo 

Jardim Iguaçu 

Vila São Vicente (50 % da Vila é invasão)

Vila Paraíso (80 % da Vila é invasão)

Padre Jackson (uma parte é invasão de mangue) 12

25,5

Coleta do lixo / Colocação de Lixeira Grande no Fim da Rua Ponta do Caju 

Vila Itiberê 

Jardim América 

Costeira 

Conjunto Costa Sul 

Vila Paranaguá 

Jardim Guaraituba 

Vila Paraíso 

Beira Rio (foi colocada uma caçamba) 

Jardim Esperança 

Emboguaçu/Cocada (caminhão não entra na Vila) 

Vila do Povo (pediram 3, receberam 1 caçamba) 

Estradinha 13

27,7

Reciclagem do lixo / Coleta Seletiva Ponta do Caju 

Vila Paranaguá (Projeto Papel) 

Sete de Setembro (Ilha dos Valadares) 3

6,4

Limpeza / Valetas / Projeto S.O . S. Cidade Limpa Colônia Santa Rita (1994 -18 homens)

Vila Paranaguá 

Vila Itiberê 

Vila Paraíso (com 20 a 40 pessoas)

Ponta do Caju 

Vila São Jorge (com 68 pessoas)

Sete de Setembro (Ilha dos Valadares -15 pessoas) 7

14,9

Ações Trabalhistas pelo S. 0  . S. Cidade Limpa Sete de Setembro (Ilha dos Valadares -1 ação) 

Vila São Jorge (mais de 2 ações)

Vila Paraíso 

Vila Itiberê (só deu incómodo) 4

8,5

(continua)



686

ANEXO 24 - QUADRO 10

QUADRO 10 - LUTAS DESENVOLVIDAS PELAS ASSOCIAÇOES DE MORADORES DE BAIRRO DE PARANAGUA ANTES
DE 1996   ^continirajâo^

LUTAS DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE BAIRRO TOTAL 1%

Limpeza e Manutenção 

Capinação

Vila Guarani 

Vila São Vicente 

Vila Itiberê 

Jardim América 

Costeira 

Vila Paraíso 

Conjunto Costa Sul 

Vila da Madeira 

Vila Paranaguá 

Estradinha 

Emboguaçu/Cocada (há muitos ratos) 

Vila Gabriel de Lara 

Rocio 

Vila Garcia 

Jardim Guaraituba 

Sete de Setembro (Ilha dos Valadares) 16
34,0

Festa da Vida / Plantio de Arvores Frutíferas 

Cultivo de Plantas Medicinais

V. Paranaguá (Venceu a "Prova de Fogo", s/ troféu) 

Vila do Povo 

Vila Itiberê

6,4
Urbanização /  Nome de Rua / Placas de Nome Viradas 

Abertura de Ruas / Colocação de Meio-fio / Calçamento

Ponta do Caju 

Vila Guarani 

Emboguaçu / Cocada 

Vila Garcia 

Jardim Esperança 

Jardim Iguaçu 

Conjunto Santos Dumont 

Bockmann 

Vila São Vicente 

Vila Itiberê 

Jardim América 

Parque São João (Não saiu)

Costeira 

Jardim Samambaia 

Beira Rio 

Vila São Jorge 

Serraria do Rocha / Vila Rute / Jardim Santa Rosa 

Vila do Povo (não foi feito)

Vila Gabriel de Lara 

Rocio 

Jardim Guaraituba 

Padre Jackson 

Itiberê Valadares 23
48,9

(continua)
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QUADRO 10 - LUTAS DESENVOLVIDAS PELAS ASSOCIAÇOES DE MORADORES DE BAIRRO DE PARANAGUA ANTES
DE 1996

LUTAS DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE BAIRRO TOTAL /%

Asfalto na rua / Ensaibramento de ruas / Anti-Pó Emboguaçu / Cocada 

Vila Garcia 

Vila Cruzeiro 

Vila São Vicente (Projeto Cura)

Vila Itiberê (Orçamento Participativo)

Parque São João 

Costeira

Posto Fiscal (foi feito somente em uma parte) 

Jardim Samambaia 

Conjunto Residencial Nilson Neves (foi feito) 

Serraria do Rocha /  Vila Rute /  Jardim Santa Rosa 

Vila Gabriel de Lara 

Estradinha 

Moradias Bertioga 

Vila da Madeira 

Vila Guarani (não foi feito)

Jardim Araçá (Orçamento Participativo - n. foi feito) 

Vila Nova Primavera (não foi feito) 18
38,3

Lombada Vila Garcia (Estrada das Praias)

Rocio 

Vila Santa Helena 

Costeira

Vila do Povo (foi autorizada, mas não foi feita) 

Conjunto Santos Dumont 

Padre Jackson (pediam passarela, fizeram lombada)

14,9

Construir Ciclovia / Melhorar a Ciclovia Vila São Vicente 

Jardim América 

Jardim Guaraituba

6,4

Iluminação Públ. / Luz elét. nas resid./ Trocar Transformador 

Substituir lâmpadas queimadas ou quebradas / Postes

Ilha dos Valadares (V. Bela) 

Emboguaçu / Cocada 

Vila Cruzeiro 

Jardim Esperança 

Jardim Iguaçu 

Conjunto Santos Dumont 

Colônia Santa Rita (foi feito)

Vila São Vicente 

Parque São João 

Costeira 

Posto Fiscal (foi feito)

Conjunto Residencial Nilson Neves (foi feito) 

Vila Paraíso 

Beira Rio 

Vila São Jorge 

Vila do Povo (foi feito)

Itiberê Valadares

17
36,2

(continua)
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QUADRO 10- LUTAS DESENVOLVIDAS PELAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRRO DE PARANAGUÁ ANTES
____________DE 1996_______________________________________________________________________ (continuação)

LUTAS DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE BAIRRO TOTAL /%

Conscientização Social Jardim América (não jogar lixo na rua) 

Vila Itiberê (não arrancar flores) 

Emboguaçu / Cocada 

Costeira 

Vila Paraíso

Rocio 6

12,8

Escola -1 o. Grau / Instalação e Melhorias 

Mais Salas de Aula / Murar o Colégio

Ilha dos Valadares (Vila Bela)

Vila Nova Primavera 

Vila Garcia (prometido e não feito)

Jardim Esperança (1a. à 4a. Séries)

Vila Santa Helena 

Conjunto Santos Dumont 

Colônia Sta. Rita (reformaram 2 salas e ficaram c/ 3) 

Jardim América (foi feito)

Parque São João (Murar o Col. Naiá)

Posto Fiscal (5a. à 8a. Séries - foi feito)

Vila Paraíso 

Vila São Jorge 

Jardim Guaraituba (1a. à8a. Séries)

7 de Setembro (I. Valad. - Esc. Iracema dos Santos) 

V. Itiberê (foi colocado o muro no Colégio) 

Padre Jackson

Itiberê Valadares (Col. Gabriel de Lara) 17

36,2

Merenda Escolar / " Freezei" para a Escola (brinde) Jardim América (foi feito)

7 de Setembro (I. Valad. - Esc. Iracema dos Santos) 2

4,3

Escola de Segundo Grau Jardim América (não saiu)

Vila Gabriel de Lara 2

4,3

Creche / Pré-Escola Jardim Araçá (Não saiu) 

Emboguaçu / Cocada 

Vila Paraíso 

Conjunto Costa Sul 

Sete de Setembro (Ilha dos Valadares - foi feito) 

Vila Gabriel de Lara (a creche saiu na Costeira) 

Conjunto Santos Dumont (não foi feito) 

Jardim Guaraituba

Porto dos Padres 9

19,1

Tirar Crianças das Ruas / Educá-las Emboguaçu / Cocada 1

2,1

(continua)
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QUADRO 10 - LUTAS DESENVOLVIDAS PELAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRRO DE PARANAGUÁ ANTES 
DE 1906  (continuação)

LUTAS DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE BAIRRO TOTAL /%

Manllhamento de Esgoto / Desentupimento 

Saneamento Básico (rede de esgoto)

Vila Nova Primavera 

Emboguaçu / Cocada 

Jardim Esperança 

Vila Santa Helena (foi feito)

Vila Alboitt 

Conjunto Santos Dumont 

Bockmann 

Vila São Vicente (Projeto Cura)

Raia

Jardim América (foi feito)

Parque São João (Não saiu)

Vila Divinéia 

Costeira 

Vila São Francisco 

Posto Fiscal (não foi feito)

Vila Paraiso 

Beira Rio 

Vila São Jorge 

Conjunto Costa Sul 

Serraria do Rocha / V. Rute / Jd. Sta. Rosa (foi feito) 

Vila Gabriel de Lara 

Jardim Guaraituba 

Estradinha (feito antes da Associação)

Sete de Setembro (I. Valadares - Caminho Arapuca) 

Padre Jackson 

Moradias Bertioga 

Conjunto Residencial Nilson Neves 

Rocio (o esgoto polui a Baía)

Itiberê Valadares 29

61,7

Drenagem Pluvial / Desentupimento de Bocas de Lobo 

Enchente / Subida da Maré Invadindo as Casas

Vila Garcia 

Bockmann 

Vila São Vicente 

Raia

Jardim Samambaia 

Vila Nova Primavera 

Conjunto Residencial Nilson Neves 

Moradias Bertioga 

Beira Rio

19,1

(continua)
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LUTAS DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE BAIRRO TOTAL /%

Posto de Saúde / Mais e Melhor Atendimento Médico 

Ambulância

Conjunto Santos Dumont 

V.N. Primavera (saiu Embog/Coc, atende tb. V.Povo) 

Vila Guarani 

Emboguaçu / Cocada 

Vila Garcia 

Colônia Santa Rita (Não saiu)

Jd. América (Saiu Posto no Cj. Stos. Dumont, 1994) 

Parque São João (Posto 24 Horas)

Vila Gabriel de Lara 

Vila Paranaguá 

Jardim Guaraituba 

Estradinha 

Padre Jackson 

Serraria do Rocha / V. Rute / Jd. Sta. Rosa 

Vila Cruzeiro 

Porto dos Padres

16
34,0

Discutir e Apoiar Programas de Saúde Conjunto Santos Dumont 1

2,1

Solucionar o Problema do Uso de Drogas Estradinha 

Jardim América 

Emboguaçu / Cocada 

Vila do Povo

4
8,5

Módulo Policial / Combater roubos, vandalismo, drogas Vila Guarani 

Vila Garcia 

Rocio

Serraria do Rocho / Vila Rute / Jardim Santa Rosa 

Estradinha 

Padre Jackson 

Jardim América 

Emboguaçu / Cocada 

Raia (foi feito)

Vila do Povo (Orçamento Participativo - n.foi feito) 

Porto dos Padres

11

23,4
Corpo de Bombeiros Parque São João (Não saiu) 1

2,1

Colocação de Telefone Público Colônia Santa Rita (não foi feito) 

Jardim Samambaia 

Vila São Jorge 

Estradinha 4
8,5

Agência Bancária / Agência de Correio Parque São João 1

2,1

Canalização de Rio / do Canal da Ainhãinha (afeta 9 Vilas) Vila Guarani 

Vilas Portuária / Becker 

Bockmann

Costeira (Rio do Chumbo da Vila Gabriel de Lara)

4
8,5

(continua)
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Iluminação da Ponte de Madeira do Rio do Chumbo Costeira 

Vila Gabriel de Lara 2

4,3

Combater a Poluição (Sonora, do Ar, da Baia) V. Guadal. (Imp. Expans. SOCEPAR, MARCON, sal.) 

Rocio (Petrobrás, Cattalini)

Vilas Portuária / Becker (FOSPAR) 3

6,4

Luta para Aterrar o Mangue Beira Rio (contra o IBAMA)

Costeira (só o aterro do mangue)

Vila Gabriel de Lara (só o aterro do mangue) 3

6,4

Defesa do Mangue / Arrancar cerca de arame farpado / 

Impedir novos assentamentos

Padre Jackson

1

2,1

Abastecimento de Água / Trocar Tubulação 

Construção de Adutora ou Caixa d’água

Vila Cruzeiro 

Jardim Esperança 

Vila Alboitt 

Bockmann

Col. Sta. Rita (foi feita extensão da rede, falta água) 

Vila São Vicente 

Costeira

Vilas Aviação e Horizonte (foi resolvido)

Vila São Jorge 

Vila da Madeira 

Vila do Povo 

Vila Gabriel de Lara 

Padre Jackson 

Conjunto Santos Dumont 

Parque São João 

Ilha dos Valadares (Vila Bela)

Raia 

Itiberê Valadares

18

38,3

Passarela / Passagem de Nível / Linha Transversal Ilha dos Valadares (V. Bela)

Vila Nova Primavera 

Padre Jackson (colocaram lombada) 3

6,4

Mais ônibus / Extensão da Linha Vila Nova Primavera 

Vila Garcia 

Colônia Santa Rita (Interbairros - foi feito) 

Vila São Vicente 

Vila São Francisco 

Posto Fiscal (foi feito)

Conjunto Residencial Nilson Neves (foi feito) 

Vila Paraíso 

Vila do Povo (foi feito)

Jardim Guaraituba

10

21,3

(continua)
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LUTAS DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE BAIRRO TOTAL/%

Colocar Cobertura nos Pontos de Parada de Onibus Costeira 

Vila São Francisco (foi feito) 2

4,3

Controle de Velocidade / Educação para o Trânsito Rocio 

Jardim Samambaia 

Padre Jackson 3

6,4

Maior Segurança no Pátio de “Containners" 

Disciplinar o Transporte de Cargas

Rocio 

Vila São Francisco 

Padre Jackson 3

6,4

Disciplinar o Fluxo de Veículos no Trânsito Rocio (Av. Bento Rocha) 1

2,1

Combater o Crescimento Desordenado / 

a Ocupação Desordenada da Faixa Ribeirinha

Conjunto Santos Dumont (não foi feito) 

Vila Itiberê 2

4,3

“Tickef do Leite / Vaca Mecânica Jardim Araçá (50 famílias)

Costeira

Vila São Francisco (cerca de 100 famílias) 

Posto Fiscal 

Vila Paraíso 

Jardim Guaraituba 

Estradinha 

Vila Divinéia 

Vila Nova Primavera (cerca de 100 famílias) 

Ponta do Caju 

Conjunto Stos. Dumont (cerca de 80 a 100 famílias) 

Vila Cruzeiro (50 famílias)

Padre Jackson (50 famílias) 8

17,0

Cestas Básica / Alimentos / Horta Comunitária Jardim Araçá 

Costeira 

Vilas Aviação e Horizonte 

(junto com Emboguaçu / Cocada) 

Padre Jackson 

Vila Gabriel de Lara (Pastoral da Criança)

6

12,8

Medicamentos / Cadeira de Rodas / Óculos de Grau 

Remédios Caseiros

Jardim Araçá 

Costeira 

Vila Gabriel de Lara 3

6,4

Cobertores / Agasalhos / Roupas Ponta do Caju 

Jardim Araçá 

Vila Itiberê 

Padre Jackson 

Costeira 

Vila Gabriel de Lara

6

12,8

(continua)
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____________ 1996________________________________________________________________________________ (con tinuação )
LUTAS DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE BAIRRO TOTAL /%

Brinquedos / Material Escolar Jardim Araçá 

Costeira 2

4,3

Bingos / Festas / Torneios para a Arrecadação de Fundos 

Festas Juninas / Rifas

Vila Santa Helena 

Raia

Jardim América (Bazar da Pechincha / Fab. Sabão) 

Parque São João 

Costeira 

Vilas Aviação e Horizonte 

Vila Paraiso 

Vila Guadalupe 

Vila Cruzeiro 

Colônia Santa Rita 

Parque Agari 

Vila Gabriel de Lara 

Vila Paranaguá 13

27,7

Festa no Dia das Crianças / Natal / Páscoa / Dia das Mães 

Distribuição de Brinquedos / Presentes

Vila Cruzeiro 

Costeira 

Vila Guadalupe 

Parque Agari 

Vilas Portuária / Becker 

Jardim Araçá 

Vila Santa Helena 

Vila Paranaguá 8

17,0

Festa da Rainha dos Bairros Vila Cruzeiro (Venceu o Concurso) 1

2,1

Áreas de Lazer / Praça Poliesportiva / Campo de Futebol 

Reparos na Cancha / Colocação de Telas Novas 

Praça com mesa de xadrez, mesa de ping-pong, bancos, 

Parquinho 

Arborização

Emboguaçu/Cocada 

Vilas Portuária/Becker 

Bockmann 

Vila São Vicente 

Vila Itiberê 

Vila Divinéia 

Costeira (melhorias, reforma na cancha)

Vila São Francisco 

Jardim Samambaia 

Vila Paraíso 

Conjunto Costa Sul 

Serraria do Rocha / Vila Rute / Jardim Santa Rosa 

Vila Gabriel de Lara 

Estradinha 

Rocio

Jardim Araçá (não foi pedido, foi feito p/ Orç. Part.) 

Porto dos Padres 17

36,2

(co n tin u a)
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Atividades Desportivas / Campeonatos de Futebol 

Com grande apoio da Imprensa local

Costeira 

Rocio (solteiros X casados) 2

4,3

Clube da Mulher / Cursos Profissionalizantes p/ crianças e 

Adultos / Cursos de Artesanatos (Crochê, Tricô, Bonecos, 

Pintura em Tecido, Vidro, Confecção de Cartões de Natal), 

Cursos de Manicura, Cabeleireira, Costura, Culinária, Jardi

nagem, Horti-Fruticultura, Marcenaria, Carpintaria, etc.

Costeira 

Vilas Aviação e Horizonte 

Vila Paraíso (barracão comunitário) 

Emboguaçu / Cocada 

Vila Gabriel de Lara 5

10,6

Criar Feira para Venda do Produzido Vilas Aviação e Horizonte 1

2,1

Atividades Culturais / Teatro / Mímica / Gincana Vilas Aviação e Horizonte 

Rocio 

Vila Paranaguá 3

6,4

Infra-estrutura para o Turismo Rocio (Foi feito abaixo-assinado) 1

2,1

Muro do Clube Literário (Orçamento Participativo) Vila Itiberê 1

2,1

Melhor Salário / Mais Emprego Emboguaçu / Cocada 

Vilas Aviação e Horizonte 

Vila da Madeira 

Vilas Portuária / Becker 4

8,5

Baixar a Prestação da Casa Própria / Unificar o valor das 

Prestações para imóveis de mesmo tamanho

Moradias Bertioga 

Conjunto Residencial Nilson Neves 

Conjunto Costa Sul 3

6,4

Construção de Sede Própria / do Centro Comunitário 

Recuperação do Centro Comunitário

V. Guadal. (usam sede p/ lazer, bailes, festas, etc.) 

Jardim Samambaia 

Vila São Jorge 

Conjunto Costa Sul 

Vila Paranaguá 

Jardim Guaraituba (foi feito na V. S. Vicente) 

Sete de Setembro (Ilha dos Valadares) 

Costeira

Emboguaçu / Cocada (não foi feito)

Jardim Araçá 

Vila Gabriel de Lara 

Padre Jackson 12

25,5

Maior Segurança Contra Roubos Conjunto Costa Sul 

Conjunto Residencial Nilson Neves 2

4,3

(continua)
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LUTAS DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE BAIRRO TOTAL /%

Pastoral da Criança Vila Gabriel de Lara 

Vila Paranaguá

Vila Nova Primavera 3

6,4

Melhorar o Relacionamento com as Autoridades do 

Município / Audiência com o Prefeito / Protestar contra o 

Abandono do Bairro

Conjunto Santos Dumont 

Jardim América 

Costeira 

Padre Jackson 

Vila São Jorge

Itiberê Valadares 7

Rocio 14,9

Organização Política das Associações de Moradores Padre Jackson

Divulgação do Bairro pela Entidade Parque São João 2

4,3

Obteve Apoio de Mini-Empresários do Bairro Costeira 1

2,1

Sem muita história antes de 1996. Estavam recomeçando Parque Agari 1

2,1

FONTE: Entrevistas gravadas com diretores das respectivas entidades e consulta a alguns Livro Ata. 
ANO: 1996.
LOCAL: Cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares
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QUADRO 11 - REIVINDICAÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRRO DE PARANAGUÁ EM 1996

REIVINDICAÇÕES DA ENTIDADE BAIRRO TOTAL /%

Posse do Terreno / Melhoramentos para Pagá-lo / IPTU Ponta do Caju 

Vila Nova Primavera 

Vila São Jorge 

Beira Rio 

Jardim Iguaçu 

Vila Paraíso (80 % é invasão)

Vila do Povo 

Emboguaçu / Cocada (invasão de mangue) 

Vila São Vicente (50 % é invasão) 

Itiberê Valadares 10
21,3

Coleta do lixo / Colocação de Lixeira Grande no Fim da Rua 

Colocar caçamba para o lixo / Horário e Dia de Coleta

Ponta do Caju (foi construído um barracão)

Vila Itiberê 

Jardim América 

Embog. / Cocada (há mtos. ratos /  caminhão n entra) 

Costeira (em frente às casas/respons. de cada um) 

Vila Nova Primavera (caminhão de coleta falha) 

Conjunto Costa Sul 

Vila São Vicente 

Vila Guadalupe 

Jardim Esperança 

Jardim Samambaia 

Colônia Santa Rita (Retirar o lixão do bairro) 

Beira Rio (caçamba transborda se caminhão falha) 

Conj. Residencial Nilson Neves (coleta p/ quadra) 

Vila São Jorge 

Vila Paranaguá (há coleta só uma vez p/ semana) 

Vila do Povo (faltam caçambas)

Jardim Guaraituba 

Rocio (soja no asfalto - mau cheiro)

Itiberê Valadares (há coleta só uma vez p/ semana) 

Pq. S. João (há coleta só 1 vez p/ semana e falha) 

Vila Guarani (caminhão de coleta falha muito) 

Parque Agari (eliminar o lixo, depois os ratos)

Vila Alboitt 

Vila Santa Helena 

Jardim Araçá 

Vila Paraíso 

Porto dos Padres 

Vila Divinéia 

Vila Gabriel de Lara 

Estradinha (há coleta 2 ou 3 vezes p/ semana) 31

66,0

Limpeza / Valetas / Projeto S.O . S. Cidade Limpa 

Divulgar mais e dar continuidade a esse Programa

Vila Paraíso (40 pessoas)

Vila Paranaguá (nada foi feito na Vila, retomá-lo)

4,3

(continua)
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REIVINDICAÇÕES DA ENTIDADE BAIRRO TOTAL/%

Não Participaram do Projeto S. O . S. Cidade Limpa Posto Fiscal 

Padre Jackson 

Raia (foi contra) 

Vila do Povo 8,5

Ações Trabalhistas pelo S. O . S. Cidade Limpa Vila São Jorge (com dois processos)

2,1
Reciclagem do lixo / Coleta Seletiva / Educação p/ o lixo Ponta do Caju 

Conjunto Costa Sul 

Ilha dos Valadares (Vila Bela - cavalo espalha lixo) 

Vila Nova Primavera (animais espalham o lixo) 

Jardim Samambaia 

Vila Itiberê 

Vila São Jorge 

Conjunto Residencial Nilson Neves 

Beira Rio (misturam tudo - gera muita mosca, mosq.) 

Vila Paranaguá 

Pq. S. João (vendeu o lixo e fez festa p/ crianças) 

Itiberê Valadares (melhorar a reciclagem)

Vila Alboitt 

Sete de Setembro (Ilha dos Valadares)

14

29,8

Limpeza / Manutenção / Educação e Higiene / Acabar c/ ratos 

Capinação / Limpeza de terreno baldio

Jardim Araçá (Há muitos ratos)

Vila São Vicente 

Vila Itiberê 

Emboguaçu /  Cocada (há muitos ratos)

Ponta do Caju 

Vila Nova Primavera 

Ilha dos Valadares (Vila Bela)

Rocio

Vila Guadalupe (Deveriam exterminar os ratos) 

Jardim América 

Parque São João 

Vila Paraíso 

Conjunto Costa Sul 

Vila da Madeira 

Vila do Povo (limpar área da COPEL)

Jardim Samambaia 

Conjunto Residencial Nilson Neves 

Vila São Jorge (A Prefeitura joga o lixo no mangue) 

Vila Paranaguá 

Jardim Guaraituba 

Sete de Setembro (Ilha dos Valadares)

Porto dos Padres (Há muitos ratos)

V. Divinéia (Há muitos ratos próximo aos armazéns) 

Jardim Esperança 

Vila Gabriel de Lara 

Vila Alboitt 

Vila Santa Helena 

Vila Garcia

Estradinha

29

61,7
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REIVINDICAÇÕES DA ENTIDADE BAIRRO TOTAL /%

Limpar manguezais e baía Porto dos Padres 

Vila Itiberê

Vila São Jorge (Prefeitura q. joga lixo no mangue) 

Vila Divinéia

V.Sta. Helena (morre peix, siri, maris., ostra c/verme) 

Estradinha

6
12,8

Conseguir área para animais abandonados / Retirá-los da rua Vilas Aviação e Horizonte 

Serraria do Rocha / Vila Rute / Jardim Santa Rosa

4,3

Usar Muro do Colég. PI Propag. E Fonte de Recursos p/ Col. Conjunto Costa Sul

2,1
Urbanização / Nome de Rua / Placas de Nome Viradas 

Abertura de Ruas / Colocação de Meio-fio / Calçamento 

Tapar buracos das ruas / Arrumar caminhos.

Ponta do Caju 

Ilha dos Valadares (Vila Bela) 

Emboguaçu / Cocada 

Vila Garcia

Parque Agari (duplicar a R. Bento M. da Rocha) 

Jardim Esperança 

Rocio (urbanizar o aterro)

Vila Guadalupe 

Jardim Iguaçu 

Conjunto Santos Dumont 

Padre Jackson 

Conj. Residencial Nilson Neves (urbaniz. Área livre) 

Vilas Aviação e Horizonte 

Vila Itiberê 

Jardim América 

Parque São João (2a. maior reivindic. PI Orç. Partic.)

Rocio 

Jardim Samambaia 

Vila Divinéia 

Beira Rio 

Vila Paraíso

Vila São Jorge (retirar da rua os invasores, abri-las) 

Moradias Bertioga 

Vila do Povo 

Vila Gabriel de Lara 

Vila da Madeira 

Sete de Setembro (Ilha dos Valadares)

Jardim Guaraituba 

Estradinha

Itiberê Valad. (Draga p/ retirar areia e pô-la na rua) 

P. dos Padres (e desocup. R. Samuel Pires de Melo) 31

66,0

(continua)
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QUADRO 11 - REIVINDICAÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRRO DE PARANAGUÁ EM 1996
__^_^_(contjnua£ãoj

REIVINDICAÇÕES DA ENTIDADE BAIRRO TOTAL 1%

Lombada /  Sinalizar lombadas e ruas / Semáforo no trevo Parque Agari (5 lomb. na Estrada das Praias) 

Rocio

Vila Garcia (Estrada das Praias)

Vila Santa Helena 

Serraria do Rocha / Vila Rute / Jardim Santa Rosa 

Parque São João (Retirar lombadas - São muitas) 

Jardim Samambaia 

Vila do Povo 

Porto dos Padres

19,1

Construção e/ou melhoramento da ciclovia V. do Povo (mtos. buracos/mtos. roubos c/ ciclistas) 

Parque Agari 

Sete de Setembro (Ilha dos Valadares) 

Jardim América 8,5

Asfalto na rua / Ensaibramento de ruas / Anti-Pó Emboguaçu / Cocada 

Vila Garcia 

Vila Cruzeiro 

Jardim Guaraituba (na parte baixa)

Jardim Araçá (Estrada do Correia Velho)

Vila Itiberê (Ficou faltando na outra parte da Vila) 

Parque São João 

Conjunto Santos Dumont 

Vila Guarani 

Vila Paraíso 

Vila Nova Primavera 

Bockmann

Jardim América (melhorar o asfalto da BR-277) 

Moradias Bertioga 

Vila Divinéia 

Vilas Aviação e Horizonte 

Posto Fiscal (na Rua Dez e outras)

Conj. Residencial Nilson Neves (na área de lazer) 

Serraria do Rocha / Vila Rute / Jardim Santa Rosa 

Vila do Povo 

Estradinha (nos caminhos e passagens)

Vila da Madeira 

Porto dos Padres 23

48,9

(continua)
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QUADRO 11 - REIVINDICAÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRRO DE PARANAGUÁ EM 1996
(continuação)

REIVINDICAÇÕES DA ENTIDADE BAIRRO TOTAL/%

Iluminação Pública / Luz elétrica / Trocar Transformador 

Substituir lâmpadas queimadas ou quebradas / Postes 

Iluminação do campo de futebol.

Vila Guarani (lâmpadas queimam rapidamente) 

Emboguaçu /  Cocada 

Vila Cruzeiro 

Jardim Esperança 

Jardim Iguaçu 

Vila São Vicente 

Parque São João (colocação de mais três postes) 

Vila São Jorge (mais três postes)

Vila Santa Helena (colocar lâmpadas mais fortes) 

Vila do Povo

Itiberê Valadares (iluminação no campo de futebol) 

Porto dos Padres

12

25,5

Reabrir "Casa do Pequeno Trabalhador" /  Oferecer Cursos 

de Datilografia, Computação Eletrônica, etc.

Vila Gabriel de Lara 

Vila da Madeira 2

4,3

Creche / Pré-Escola / MOBRAL Jardim Araçá (prometida, não feita) 

Emboguaçu /  Cocada 

Vilas Portuária/ Becker (MOBRAL)

Vila Paraíso (em construção o Prezinho) 

Conjunto Costa Sul 

Vila da Madeira (p/ toda a região - 4 bairros) 

Beira Rio (p/ atender a região toda)

V. do Povo (p/ atender tb. V.N.Primav. e V.S.Carlos) 

Jardim Guaraituba 

Porto dos Padres (inauguração prevista p/ABR/96) 

Serraria do Rocha / Vila Rute / Jardim Sta. Rosa 

Itiberê Valadares

12

25,5

Escola - 1o. Grau / Instalação e Melhorias

Mais Salas de Aula / Murar o Colégio / Mais Professores e

Funcionários / Melhorar a Qualidade do Ensino

Ilha dos Valadares (Vila Bela - 5a. à 8a. Séries)

V. Nova Primavera (fizeram a escola na V. do Povo) 

Vila Garcia 

Jardim Esperança (de 5a. à 8a. séries) 

Jardim Iguaçu (de 1a. à 4a. séries)

Vilas Portuária / Becker 

Vila Santa Helena 

Conjunto Santos Dumont 

Colônia Santa Rita (Só foi reformada a que tinha) 

Conj. Resid. Nilson Neves (5a. à 8a. séries, à noite) 

Parque São João (Murar o Col. Naiá e mais 2 salas) 

Posto Fiscal 

Vila Paraíso

7 Setembro (I. Valad. - ampliar de 5a. à 8a. séries) 

Itiberê Valadares (de 1 a. à 4a. séries)

Vila do Povo (5a. à 8a. à noite) 16

34,0

(contina)
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QUADRO 11 - REIVINDICAÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRRO DE PARANAGUÁ EM 1996
_^__^^^^continua£ão2i

REIVINDICAÇÕES DA ENTIDADE BAIRRO TOTAL 1%

Escola de Segundo Grau Jardim América 

Vila Paraíso 

Vila Santa Helena 

Ilha dos Valadares (Vila Bela)

Posto Fiscal 

Conjunto Residencial Nilson Neves (à noite) 

Beira Rio (ter mais opções de cursos)

V. Gabriel de Lara (Usar prédio do IBC desativado) 

Parque São João 

Moradias Bertioga 

Sete de Setembro (Ilha dos Valadares)

11
23,4

Tirar Crianças das Ruas, das Drogas, da Prostituição / 

Educá-las / Pô-las na escola

Emboguaçu / Cocada 

Ilha dos Valadares (Vila Bela)

Vila Gabriel de Lara 

Vila São Francisco 

Sete de Setembro (Ilha dos Valadares) 

Rocio 

Vila do Povo 

Jardim Iguaçu (há 300 crianças sem escola) 

Vila Alboitt 19,1

Conscientização Social / Educação para o Povo 

Usar as Rádios para Educar o Povo

Vila Paranaguá 

Rocio (principalmente os motoristas de caminhões) 

Vila Paraíso 

Ponta do Caju 

Vila Nova Primavera 

Ilha dos Valadares (Vila Bela)

Vila Itiberê (das pessoas e da Prefeitura) 

Conjunto Residencial Nilson Neves 

Conjunto Costa Sul 

Vila do Povo 

Vila Alboitt 

Colônia Santa Rita 

Emboguaçu / Cocada 

Bockmann 

Vilas Aviação e Horizonte 

Sete de Setembro (Ilha dos Valadares) 

Parque São João 

Vila Gabriel de Lara 

Costeira 

Porto dos Padres 

Vila Divinéia 

Jardim Esperança 

Vila São Jorge 

Beira Rio (Educar e dar oportunidades) 

Conjunto Santos Dumont 

Serraria do Rocha / Vila Rute / Jardim Santa Rosa

26

55,3

(continua)
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QUADRO 11 - REIVINDICAÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRRO DE PARANAGUÁ EM 1996

REIVINDICAÇÕES DA ENTIDADE BAIRRO TOTAL /%

Mais Professores/ Mais Cursos Superiores: Medicina, Direito, 

Enfermagem, Odontologia, Farmácia, Engenharia, Agronom. 

Disponibilizar ônibus para os alunos irem estudar em Curitiba

Porto dos Padres 

Vilas Aviação e Horizonte 

Beira Rio

Moradias Bertioga 4

8,5

Drenagem Pluvial /  Desentupim. de Bocas de Lobo / Bueiros Vila Garcia 

Vila do Povo (secagem de área - "lagoa")

Vila Nova Primavera 

Moradias Bertioga 

Vila Itiberê 

Parque Agari 

Raia 

Vila Guadalupe 

Jardim América 

Serraria do Rocha / Vila Rute / Jardim Santa Rosa 

Vila Paraíso 

Vilas Aviação e Horizonte 

Vila da Madeira 

Itiberê Valadares 

Sete de Setembro (Ilha dos Valadares)

Vila Divinéia 

Conjunto Residencial Nilson Neves 

Colônia Santa Rita

Jardim Samambaia 19

40,4

Discutir e Apoiar Programas de Saúde Ilha dos Valadares (V. Bela - AIDS, Droga, violênc.) 

Parque Agari (Controle da Poluição pq. afeta saúde) 

Vila Divinéia

Col. Sta. Rita (falta verba e programas fi. terminam) 

Raia (AIDS - mata 5 p/ mês em Paranaguá)

Beira Rio (AIDS / Drogas) 6

12,8

Fazer Controle de Natalidade / Planejamento Familiar Vilas Aviação e Horizonte

Vila Alboitt 2

4,3

Acabar c/ Prostituição Infantil /  Maior Ação do Juizado de M. Beira Rio 

Emboguaçu / Cocada 

Vila Gabriel de Lara 4

Raia 8,5

(continua)
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QUADRO 11 - REIVINDICAÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRRO DE PARANAGUÁ EM 1996

_j___^_fcontinua£âo^
REIVINDICAÇÕES DA ENTIDADE BAIRRO TOTAL /%

Manilhamento de Esgoto / Desentupimento

Saneamento Básico (rede de esgoto) / Tratamento do esgoto

Vila Nova Primavera 

Emboguaçu / Cocada 

Jardim Esperança 

Ponta do Caju 

Vila Guarani 

Jardim Iguaçu 

Ilha dos Valadares (Vila Bela - mta. hepatite 1995/6) 

Vila Alboitt

Parque Agari (Em todos os Conjuntos falta rede) 

Conjunto Santos Dumont 

Vila da Madeira 

Vilas Aviação e Horizonte (mau cheiro) 

Moradias Bertioga 

Vila Paranaguá 

Vila Itiberê 

Jardim América 

Pq. S. João (1a. reivindic. apresent. no Orçam.Part.) 

Vila Divinéia 

Costeira 

Vila São Francisco 

Posto Fiscal 

Vila Paraíso 

Beira Rio 

Vila São Jorge 

Jardim Samambaia (Trocar tubulação) 

Conjunto Residencial Nilson Neves 

Conjunto Costa Sul (Tratar o esgoto)

Jardim Guaraituba 

Jardim Araçá 

Rocio (o esgoto e o lixo dos navios poluem a Baía) 

Colônia Santa Rita (o esgoto corre a céu aberto) 

Vila do Povo (o saneamento melhora o meio amb.) 

Sete de Setembro (Ilha dos Valadares)

Padre Jackson (Falta tratamento de esgoto) 

Itiberê Valadares 

Porto dos Padres 36

76,6

Corpo de Bombeiros Parque São João

2,1
Colocação de Telefone Público Colônia Santa Rita 

Vila São Vicente (parte baixa) 

Vila São Jorge 

Itiberê Valadares (Vila Nova)

8,5

Agência Bancária / Agência de Correio / Caixa Postal Parque São João 

Vila São Vicente

4,3

(continua)
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_ ^ ^ _ ^ ^ ^ Ç o n t in u a g ã ^
REIVINDICAÇÕES DA ENTIDADE BAIRRO TOTAL 1%

Posto ou Mini-Posto de Saúde / Mais e Melhor Atendimento 

Médico, Odontológico e Especialidades Médicas, Ambulância 

Assistência Social Familiar / Medicamentos

Sete de Setembro (Ilha dos Valadares)

Vila Nova Primavera (saiu no Emboguaçu / Cocada) 

Vila Guarani 

Emboguaçu / Cocada 

Vila Garcia

Vila Guadalupe (bronquite, diabete, pressão alta) 

Ilha dos Valadares (Vila Bela - ampliação do Posto) 

Colônia Santa Rita 

Vilas Portuária / Becker 

Jardim Esperança 

Vila Cruzeiro 

Jardim Iguaçu 

Vila Santa Helena 

Jardim América (ambulância)

Parque São João (Posto 24 Horas)

Vila Gabriel de Lara (melhor atendimento à populaç.) 

Vila Paranaguá 

Raia

Posto Fiscal (atender tb. Col. Sta. Rita e Jd. América) 

Vila São Francisco 

Vila Paraíso (e CAÍC, mais dentista)

Vilas Aviação e Horizonte 

Estradinha 

Padre Jackson 

Porto dos Padres (deveriam voltar agentes comun.) 

Jd. Araçá (sarna, disenterias, piolho, bicho de pé,...) 

V. Itiberê (micoses e outras dermatoses / lixo e esg.)

Beira Rio (o atendimento médico é péssimo) 

Conjunto Residencial Nilson Neves 

Pq. Agari (meningite, hepatite, disenterias)

Vila da Madeira 

Vila do Povo

Itiberê Valad. (ambulân./Kombi está spre. quebrada) 33

70,2

Dar Trabalho aos Detentos / Celas estão Superlotadas Vilas Aviação e Horizonte 

Parque Agari

4,3

Contra a Construção da Linha Férrea no Bairro Vila Guadalupe (c/ apoio de Vereadores -1995)

2,1

(continua)
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REIVINDICAÇÕES DA ENTIDADE BAIRRO TOTAL /%

Solucionar o Problema do Uso de Drogas Estradinha

Porto dos Padres (Usam o CentroComunitário) 

Ilha dos Valadares (Vila Bela)

V. Aviação/Horizonte (o vicio está na cidade toda) 

Emboguaçu / Cocada 

Jardim América 

Vila São Francisco 

Conjunto Residencial Nilson Neves 

Beira Rio 

Vila do Povo 

Posto Fiscal 

Itiberê Valadares 

Sete de Setembro (Ilha dos Valadares)

Vila Paranaguá 

Jardim Guaraituba (embora fi seja probl. no bairro) 

Pq. S. João (embora não seja problema no bairro) 

Raia 

Rocio

Parque Agari (a droga é problema no Munic. todo) 

Vila Gabriel de Lara 20
42,6

Módulo Policial /  Combater ladrões / Malandros / Drogas 

Dar mais segurança à população / Impor mais respeito 

Combater a violência

Reformar Ponte de Madeira para de Material

Vila Garcia 

Rocio 

Emboguaçu / Cocada 

Ilha dos Valadares (Vila Bela)

Estradinha 

Padre Jackson 

Porto dos Padres 

Vilas Portuária / Becker 

Jardim Iguaçu (violência, crimes passionais) 

Jardim América 

Vila São Francisco 

Conjunto Residencial Nilson Neves 

Vila Paraíso

V. Aviação/Horiz. (p/ impor + respeito aos maland.)

V. do Povo (Orçam. Partic.-Polícia Móvel - Gov. Est.)

Sete de Setembro (Ilha dos Valadares)

Posto Fiscal 

Conjunto Santos Dumont 

Vila Gabriel de Lara 

Parque São João (acabar com vândalos)

Beira Rio 

Itiberê Valadares 

Vila São Jorge

22
46,8

2,1

(continua)
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___________________________________________________________________________________________ (continuação)

REIVINDICAÇÕES DA ENTIDADE BAIRRO TOTAL /%

Canalização de Rio / do Canal da Ainhãinha 

Colocar Manilhas Grandes em Bueiro

Bockmann 

Vilas Portuária / Becker 

Raia

Pq. Agari (dragagem e retificação do R. Chapecó) 

Vila São Jorge (pôr manilhas de 1,50 m. no rio) 

V. Gabriel de Lara (Rio do Chumbo)

6
12,8

Combater a Poluição (Sonora, do Ar, da Baía)

Mau cheiro pela decomposição da soja derrubada no asfalto 

Que as indústrias invistam em segurança e prevenção 

Mais e Melhor Fiscalização da Administração Pública

V. Guadalup (SOCEPAR, CATTALINI, PETROBRÁS 

BECKER, SALINAS, MARCON, SUCAM, soja) 

Vila Alboitt (NAKAMEX, CATTALINI, NOVA SUL) 

Rocio (CATTALINI, PETROB, BECKER, soja, navios) 

Vilas Portuária / Becker (FOSPAR ou BECKER) 

Jardim Araçá (BECKER ou FOSPAR)

Beira Rio (BECKER ou FOSPAR)

Vila Nova Primavera (mau cheiro forte)

Vila Itiberê (pó de caxeta)

Jardim Guaraituba (muito barulho de caminhões) 

Conjunto Costa Sul (0 esgoto polui os rios) 

Moradias Bertioga (0  esgoto polui os rios, mangue) 

Parque São João (Lixo, esgoto poluem rios, mangue) 

Pq. Agari (Lixo, esgoto, navios, caminhões de soja) 

V. Sta. Helena (Lixo polui rios, mata peixes, siris...) 

Colônia Santa Rita (Esgoto mata peixes, mariscos...)

Vila São Jorge (Os rios estão muito poluídos) 

Itiberê Valadares (lixo, esgoto) 17
36,2

Indenização das casas devido à poluição Vila Guadalupe 1
2,1

Defesa do Mangue, das Florestas / Impedir Novos Assentam. 

Mais e Melhor Fiscalização da Administração Pública

Itiberê Valadares 

Parque São João 

Vila São Jorge (A Prefeitura aterra o lixo c/ mangue) 

Jardim Guaraituba 

Vila Divinéia 

Vilas Aviação e Horizonte 

Vila Alboitt 

Conjunto Costa Sul 

Parque Agari 

Vila do Povo 

Vila Garcia 

Rocio 

Moradias Bertioga 13
27,7

Passarela / Passagem de Nível / Travessia Vila do Povo (Fazer uma passarela na ferrovia) 

Vila Santa Helena 

Jd. Araçá (Est. Correia Velho - Orç. Part. - N. saiu) 

Pe. Jackson (Pediam passarela, colocaram lombada) 4

8,5

(continua)
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REIVINDICAÇÕES DA ENTIDADE

MORADORES DE BAIRRO DE PARANAGUÁ EM 1996

Abastecimento de Água / Trocar TubulaçãõTRêdüziTpêrdãT 

Construção de Adutora ou Caixa d'água / Cx. Comunitária 

Rebaixar a tubulação da rede p/ evitar danos na superfície.

BAIRRO TOTAL !%

Vila Cruzeiro 

Jardim Esperança 

Vila Alboitt

Bockmann (substituição dos canos de ferro restant.)

Colônia Santa Rita (É grave o problema)

V. S. Vicente (falta água no verão por 2 ou 3 dias) 

Ilha dos Valadares (V. Bela)

Jd. Iguaçu (mtos. casos diarréia, vômitos, dor barr.) 

Vila Nova Primavera (falta água com a estiagem) 

Costeira (Falta melhorar em 40 %)

Vila Paraíso 

Vila da Madeira 

Vila do Povo 

Conjunto Costa Sul (construir caixa comunitária) 

Jardim Guaraituba 

Estradinha (Só há quase à noite)

Vila Paranaguá 

V. S. Vicente (no verão, ficam 2 ou 3 dias s/ água) 

Beira Rio (A água chega muito suja)

Raia 20

42,6
Mais ônibus / Extensão da Linha / Mudança do Ponto de Pa

rada do Ônibus / Construção de Terminal de ônibus na Vila 

Substituição do vale transporte de papel por metal

Parque São João (entrar nos bairros)

Vila Garcia

Colônia Sta. Rita (aumentar os horários de ônibus) 

Vila Guarani 

Jardim Iguaçu 

Vila São Vicente (Criar Circular no bairro)

Vila São Jorge 

Vilas Aviação e Horizonte 

Vila Santa Helena 

Parque Agari (ônibus c/170 pess. / limite 75 pess.) 

Posto Fiscal

11
23,4

Controle de Velocidade / Educação para o Trânsito 

Charretes / Carroças / Reduzir barulho / Impedir animais 
soltos
Dirigir alcoolizado / Atropelamentos

Rocio 

Jardim Samambaia

Vila Santa Helena 

Vila Alboitt 

Conjunto Residencial Nilson Neves 

Padre Jackson 

Vila do Povo 

Ilha dos Valadares (Vila Bela)

Serraria do Rocha / Vila Rute / Jardim Santa Rosa 

Sete de Setembro (Ilha dos Valadares) 10
21,3

Maior Segurança no Pátio de "Containners" 

Disciplinar o Transporte de Cargas Pesadas

Rocio 

Jardim Samambaia

4,3

(continua)
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REIVINDICAÇÕES DA ENTIDADE BAIRRO TOTAL /%

Disciplinar o Fluxo de Veiculos no Trânsito / Carros 

Charretes / Carroças em mãos de Crianças

Rocio 

Jardim Samambaia 

Vila Santa Helena 

Sete de Setembro (Ilha dos Valadares)

4

8,5

Combater o Crescimento Desordenado /Crescim. Populac. 

/ Ocupação Desordenada da Faixa Ribeirinha

Vila Alboitt 

Ilha dos Valadares (Vila Bela) 

Vila São Francisco 

Vila Itiberê 

Moradias Bertioga 5

10,6

Melhorar Condições de Habitação Vila Itiberê 

Ponta do Caju 

V. Guarani (Criar Programa de Habitação no Mun.) 

Ilha dos Valadares (Vila Bela)

Jardim Guaraituba 

Conjunto Costa Sul 

Conjunto Residencial Nilson Neves 

Moradias Bertioga 

Vila São Francisco 

Vila São Vicente 

Vila Divinéia

V.N. Primav. (Casas próx. torres alta tensão COPEL) 

Vilas Portuária / Becker 13

27,7

Cestas Básica / Alimentos / Horta Comunitária / 

Pagamento de Talão de Luz

Vila São Vicente 

Costeira

Estradinha (Alimentos congelados não são aliment.) 

Vila Gabriel de Lara (Pastoral da Criança) 4

8,5

Medicamentos / Cadeira de Rodas / Óculos de Grau 

Remédios Caseiros / Funerária

Jardim Araçá 

Costeira 

Vila Garcia 

Parque Agari 

Vila Gabriel de Lara 5

10,6

Cobertores /  Agasalhos /  Roupas Costeira 

Vila Gabriel de Lara 2

4,3

Brinquedos / Material Escolar Costeira 1

2,1

(continua)
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REIVINDICAÇÕES DA ENTIDADE
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________________________________________(continuação)

BAIRRO TOTAL /%

Bingos/Festas/Tomeios para a Arrecadação de Fundos 

Festas Juninas/Rifas

Vila Santa Helena 

Jardim América 

Ilha dos Valadares (Vila Bela)

Parque São João 

Moradias Bertioga 

Parque Agari (criar fundo c/ mensalid. associados) 

Vila Guadalupe 

Vila Cruzeiro 

Costeira 

Vila Paraíso 

Vila Gabriel de Lara 

Porto dos Padres 12
25,5

Festa no Dia das Crianças / Natal / Páscoa / Dia das Mães 

Distribuição de Brinquedos / Presentes

Vila Cruzeiro 

Parque Agari 

Costeira 

Vila Guadalupe 

Vila Alboitt 

Vilas Portuária / Becker 

Parque São João 14,9
Areas de Lazer / Praça Poliesportiva / Campo de Futebol 

Reparos na Cancha / Colocação de Telas Novas 

Praça com mesa de xadrez, mesa de ping-pong, bancos, 

Parquinho / Escolinha de futebol 

Arborização

Emboguaçu / Cocada 

Vilas Portuária / Becker 

Bockmann (Concluir a construção)

Vila São Vicente (Tinham o terreno para a sede) 

Vila Divinéia 

Vila Guarani 

Vila Guadalupe 

Costeira 

Vila São Francisco 

Conjunto Costa Sul 

Rocio

Jardim Esperança (Já têm o terreno)

Vila Alboitt

Pq. São João (Área foi vendida p/ médicos UNIMED) 

Posto Fiscal 

Conjunto Residencial Nilson Neves 

Vilas Aviação e Horizonte 

Serraria do Rocha / Vila Rute / Jardim Santa Rosa 

Porto dos Padres (Ampliar, diversificar os esportes) 

Vila da Madeira (Já têm o terreno)

Pe. Jackson (Pedido p/ Orç. Part./ Invasão do campo) 

Jardim Guaraituba

22
46,8

Atividades Desportivas / Campeon. Futebol / Voleibol / Basq. 

A imprensa deu muito apoio pl a divulgação dos eventos

Costeira 

Rocio (Solteiros X Casados)

4,3

(continua)
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ANEXO 25 - QUADRO 11
QUADRO 11 - REIVINDICAÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRRO DE PARANAGUÁ EM 1996
___________________________________________________________________________________________ (continuação)
REIVINDICAÇÕES DA ENTIDADE BAIRRO TOTAL /%

Clube da Mulher / Cursos Profissionalizantes / Artesanatos 

(Cursos de Manicura, Costura, Culinária, Cartões de Natal, 

Crochê, Tricô, Bonecos, Pintura em Tecido, em Vidro, etc.)

Vilas Aviação e Horizonte (pedem desde a fundaç.) 

Vila Alboitt 

Emboguaçu / Cocada 

Ilha dos Valadares (Vila Bela)

Costeira

Vila Paraíso (Criar Barracão Comunitário p/ Cursos) 

Vila Gabriel de Lara 

Moradias Bertioga 

Vilas Portuária / Becker

9

19,1

Atividades Culturais / Teatro Rocio 1

2,1

Infra-estrutura para o Turismo / Maior divulgação da Festa 

Recuperar a tradição histórico-religiosa do Bairro

Rocio

1

2,1

Melhor Salário / Mais Emprego Emboguaçu / Cocada 

Vila Nova Primavera 

Ilha dos Valadares (Vila Bela)

Vila Guarani 

Rocio (empregar os filhos em indústrias) 

Porto dos Padres 

Colônia Santa Rita 

Vila Gabriel de Lara 

Raia

Vilas Portuária / Becker 

Parque Agari 

Vila da Madeira

12

25,5

Baixar a Prestação da Casa Própria / Unificar o valor das 

Prestações para imóveis de mesmo tamanho

Moradias Bertioga (Há 80 % de inadimplentes)

C. Resid. Nilson Neves (Casas c/ 23 m2. - 20 % SM) 

Parque Agari (Conjunto Ouro Verde) 

Conjunto Costa Sul (90 % eram inadimplentes) 4

8,5

Construç. e Manutenç. de Sede Própria / Centro Comunitário 

Recuperação do Centro Comunitário / Criar Centro de Apren

dizagem de Ofício / Construir Barracão para dar Cursos

Porto dos Padres 

Vila Divinéia (Tinham o terreno)

Vila São Jorge 

Conjunto Costa Sul 

Vila Paranaguá 

Emboguaçu / Cocada 

Parque Agari 

Vila Alboitt 

Conjunto Residencial Nilson Neves 

Vila São Vicente (Já têm o terreno) 

Costeira 

Vila Paraíso 

Jardim Guaraituba 

Vila Gabriel de Lara 

Vila do Povo (Aterrar a outra metade da lagoa) 

Itiberê Valadares

16

34,0

(continua)
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QUADRO 11 - REIVINDICAÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRRO DE PARANAGUÁ EM 1996

REIVINDICAÇÕES DA ENTIDADE BAIRRO TOTAL/%

Maior Segurança no Condomínio Contra Roubos Cj. Costa Sul (Vigia foi demitido p/ falta de recursos) 

Conjunto Residencial Nilson Neves 2

4,3
Pastoral da Criança / Acompanhamento Médico na Pesagem Vila Paranaguá 

Vila Gabriel de Lara 

Vila Nova Primavera 3
6,4

Intensificar o Relacionamento c / as Autoridades do Municíp. 

/ Marcar Audiência com o Prefeito / Exigir atendimento e Agi

lidade na Execução das Obras Solicitadas / Protestar Contra 

o Abandono do Bairro

Itiberê Valadares 

Jardim América (Recebem maior apoio do Porto) 

Vila Itiberê 

Sete de Setembro (ilha dos Valadares)

Vila do Povo 

Vila Garcia 

Posto Fiscal 

Bockmann 

Moradias Bertioga 

Rocio (Que o Gov. do Estado ajude)

10
21,3

Exigir cumprimento das reivindicações feitas p/ Orçam.Partic. Parque São João 

Jardim Araçá 

Pe. Jackson (de 10 pedidos, saiu 1 e 3 anos depois) 3
6,4

A Administração Pública deveria dar mais apoio às Associa

ções de Moradores de Bairro

Vilas Portuária / Becker 

Moradias Bertioga 2
4,3

Falta Maior Compromisso do Porto c/ a Cidade de Paranaguá Rocio 1
2,1

Obteve Apoio de Micro-Empresários do Bairro Costeira 1
2,1

Organização Política das Associações de Moradores 

Retomada do Trabalho da Entidade / Chamar o povo p/ a luta 

Deve Haver Mais União entre as Associações de Moradores / 

Maior Consciência Política da População

Jardim Guaraituba 

Conjunto Costa Sul 

Parque Agari (Eleição de nova Diretoria) 

Ponta do Caju 

Ilha dos Valadares (Vila Bela)

Beira Rio 

Vila Paranaguá 

Jardim Samambaia 

Vila São Francisco 

Posto Fiscal 

Vila Itiberê 

Moradias Bertioga 

Vila Alboitt 13
27,7

(continua)
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ANEXO 25 - QUADRO 11
QUADRO 11 - REIVINDICAÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRRO DE PARANAGUÁ EM 1996

^^^(conc lusâo )

REIVINDICAÇÕES DA ENTIDADE BAIRRO TOTAL /%

Mudar o nome da Vila Vila do Povo (mudar para Jardim da Costa Leite) 1

2,1

Combater a Miséria / Ajudar os que necessitam Vila Paranaguá 

Costeira

1. Valadares (V. Bela - 30 % da pop. são pobres) 

Parque Agari 

Vila Cruzeiro 

Moradias Bertioga 

Vila São Francisco (Cerca de 100 famílias carentes) 

Vila Alboitt 

Emboguaçu / Cocada 

Vila Divinéia 

Porto dos Padres 

Jardim América 

Parque São João 

Vila Santa Melena 

Conjunto Costa Sul 16

34,0

Desativada / Parada Padre Jackson 

Conjunto Santos Dumont 

Vila Paranaguá 

Vilas Aviação e Horizonte 

Raia 5

10,6

FONTE: Entrevistas gravadas com diretores das respectivas entidades e consulta a alguns Livro Ata. 
ANO: 1996.
LOCAL: Cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares
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ANEXO 26 - QUADRO 12
QUADRO 12 - EXERCE OU DEVERIA EXERCER INFLUÊNCIA SOBRE A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BAIRRO -1906

ENTIDADE POVO

OUTRO

NINGUÉM

PREFEITURA PORTO IGREJA ESTADO PART. POLÍT.

VILA GUARANI X V.ADILSON (PSDB)

JARDIM ARAÇÁ X (DEVERIA) X

I. DOS VALAD. (V. BELA) X (SUB-P.)

JARDIM SAMAMBAIA X VER. ALCEU MAR.

VILA NOVA PRIMAVERA X X(P/PAST. EOUTR.) V. BENEDITO (PSC)

VILA SÃO FRANCISCO X (DEVERIA) X (ANTES)

PONTA DO CAJU MUTIRÃO / POVO

POSTO FISCAL X PARTID. NO PODER

CJ. SANTOS DUMONT X VER. J. ROM. (PTB)

SER.ROCHA/V.RUTE/J.S.R. X X (ANTES)

VILA GUADALUPE X VER. JOSIAS (PSC)

VILA PARANAGUÁ QQ. UM C l FORÇA

VILA SÃO VICENTE X

VILA ITIBERÊ X

COSTEIRA P. POL. / PTB / PPB

VILA PARAÍSO X V. LOURIVAL(PSC)

JARDIM AMERICA X

VILA CRUZEIRO POVO E OUTROS

PADRE JACKSON NO PLANO SOCIAL FRENTE AMPLA

PORTO DOS PADRES X

ESTRADINHA X

VILA DIVINÉIA X

EMBOGUAÇU/COCADA X

JARDIM ESPERANÇA VER. DITO (PSC)

JARDIM GUARAITUBA X (EM 1906) X (ANTES) UM POUCO (PT)

V. GABRIEL DE LARA X SÒ PI PAST. CRIANÇA

BOCKMANN X

VILA SÃO JORGE X (DEVERIA) X(IND.) VEREADOR ÉDES

PARQUE SÄO JOÄO X (DEVERIA) CÃMAR. (DEVERIA)

VILAS AVIAÇÃO EHORIZ. X (DEVERIA) X {PI BINGOS, REUN.) X (ANTES)

BEIRA RIO X INDIRET.

RAIA (DESATIVADA) POVO X (POUCO) X (UM POUCO)

CJ. RES. NILSON NEVES SUCEHAB/CEF X

CONJUNTO COSTA SUL CEF (PRESSÃO) X (DEVERIA)

V. PORTUÁRIA /BECKER X X (RES.) X (ANTES)

ROCIO X X (FORNECE LUZ)

7 DE SET. (1. DOS VALAD.) X (EVANGÉLICA) X

B. ITIBERÊ VALADARES NINGUÉM PODERÁ TER

VILA ALBOITT X (DEVERIA) X (DEVER.) VER. MARIO (PTB)

VILA SANTA HELENA X ALGUNS VEREAD.

COLÔNIA SANTA RITA X

PARQUE AGARI X

(continua)
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ANEXO 26 - QUADRO 12
QUADRO 12 - EXERCE OU DEVERIA EXERCER INFLUÊNCIA SOBRE A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BAIRRO - 1996
________________________________________________________________  (concllusão)

ENTIDADE POVO

OUTRO

NINGUÉM

PREFEITURA PORTO IGREJA ESTADO PART. POLIT.

VILA DO POVO X SÓ PI PAST. CRIANÇA C/APOIO CÂMARA

VILA DA MADEIRA TODOS (DEVERIA) POLÍT. / PSDB/ PTB

VILA GARCIA POVO

MORADIAS BERTIOGA X (DEVERIA) CÂMARA (DEVER.)

JARDIM IGUAÇU SIND. ESTIV./ARM. X VER. DITO (PSC)

TOTAL DE ENTIDADE 10 36 4 10 7 19

PORCENTAGEM 21,3 76,6 8,5 21,3 14,9 40,4

FONTE: Entrevistas gravadas com diretores das respectivas entidades e consulta a alguns Livro Ata.
ANO: 1996
LOCAL: Cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares.
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QUADRO 13 - SITUAÇÃO E/OU TIPO DO LOCAL DE MORADIA NOS BAIRROS DA CIDADE DE PARANAGUÁ E ILHA 
DOS VALADARES -1996________________________________________________________________

ANEXO 27 - QUADRO 13

Ar e a  d e  in v a s ã o TERRENOS DOADOS AREA DE EXPANSÃO CONJ. HABJCAS. POP. OCUPADO H A+ TPO.

ITIBERÊ VALADARES ITIBERÊ VALADARES JARDIM GUARAITUBA PADRE JACKSON V. PARANAGUÁ

V. GABRIEL DE LARA 7 DE SETEMBRO (I. V.) C. R. NILSON NEVES PORTO DOS PADRES V. GABRIEL DE LARA

JARDIM GUARAITUBA VILA BELA (I. VALAD.) V. AVIAÇ / HORIZONT C. R. NILSON NEVES ESTRADINHA

ESTRADINHA (10 CASAS) VILA PORTUÁRIA VILA PARAÍSO V. AVIAÇ / HORIZONT VILA DA MADEIRA

7 DE SETEMBRO (1. VAL.) COL. STA. RITA CONJUNTO COSTA SUL SERR.ROCHA E +

PADRE JACKSON JARDIM AMÉRICA VILA DIVINÉIA BOCKMANN

PORTO DOS PADRES PARQUE SÃO JOÃO JARDIM SAMAMBAIA VILA SÃO VICENTE

VILA PARAÍSO VILA SÃO FRANCISCO VILA CRUZEIRO VILA ITIBERÊ

BEIRA RIO POSTO FISCAL CJ. MOR. BERTIOGA RAIA

VILA SÃO JORGE JARDIM. SAMAMBAIA CJ. STOS. DUMONT COSTEIRA

VILA DO POVO VILA GARCIA JARDIM ARAÇÁ VILA GUADALUPE

VILA SÃO VICENTE JD. ESPERANÇA PARQUE AGARI ROCIO

V. ITIBERÊ (HÁ 10-15 ANOS) VILA STA. HELENA VILA ALBOITT

VILA DIVINÉIA PARQUE AGARI JARDIM ARAÇÁ

COSTEIRA Conjunto Costa Sul Vila Cruzeiro

VILA BECKER Divinéia Conj. Santos Dumont

JARDIM IGUAÇU Conj. Moradias Bertioga Porto dos Padres

CONJ. SANTOS DUMONT Padre Jackson

PONTA DO CAJU

VILA BELA (I. VALADARES)

VILA NOVA PRIMAVERA

VILA GUARANI

EMBOGUAÇU/ COCADA

23 4 17 12 18

48,9 8,5 36,2 25,5 38,3

FONTE: Entrevistas gravadas com diretores das respectivas entidades. 
ANO: 1996.
LOCAL: Cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares
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ANEXO 28 - QUADRO 14

QUADRO 14 - PRINCIPAIS PROBLEMAS DE MEIO AMBIENTE DE PARANAGUÁ -1996
TIPO DE PROBLEMA EXISTENTE NA CIDADE CITADO PELO 
ENTREVISTADO

BAIRRO DA ASSOC. MOR. % DE ASS.

Poluição sonora (caminhões, vendedores ambulantes, indústrias) Jardim Guaraituba 

Vila Guadalupe

2 4,3

Poluição do ar (indústrias, Becker, FERTIPAR, CATTALINI, SADIA, Porto, 

FRIGOBRÁS, etc.) /  Mau cheiro da decomposição da soja

Jardim Guaraituba 

Posto Fiscal 

Rocio

Jardim Araçá 

Parque Agari 

Vila Guadalupe

6 12,8

Poluição Hídrica (lixo, esgoto, líquido de firmas, de fábricas, etc.) 

Canal da Ainhãinha

Vila São Jorge 

Conjunto Costa Sul 

Vila da Madeira 

Posto Fiscal 

Parque São João 

Vila Divinéia 

Vila Itiberê 

Vila Alboitt 

Colônia Santa Rita 

Vila Santa Helena 

Rocio

Conj. Moradias Bertioga 

Vila Guarani 

Parque Agari 

I. dos Valadares (V. Bela)

15 31,9

Lixo espalhado, nos canais, na baía, nos rios, no mangue, nas praias 

Lixão / Falta reciclagem do lixo / Falta coleta de lixo

Estradinha 

Vila Paranaguá 

Beira Rio 

Vila São Jorge 

Conjunto Costa Sul 

Parque São João 

Vila Divinéia 

Vila Itiberê 

Vila Alboitt 

Colônia Santa Rita 

Jardim Esperança 

Vila Santa Helena 

Rocio

Jardim Araçá

Emboguaçu / Cocada

Parque Agari

Vila Garcia

Ponta do Caju

I. dos Valadares (V. Bela)

19 40,4

(continua)
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ANEXO 28 - QUADRO 14

QUADRO 14 - PRINCIPAIS PROBLEMAS DE MEIO AMBIENTE DE PARANAGUÁ - 1996 (continuação
TIPO DE PROBLEMA EXISTENTE NA CIDADE CITADO PELO 
ENTREVISTADO

BAIRRO DA ASSOC. MOR. % DE ASS.

Falta conscientização do povo sobre o lixo, a poluição, terrenos baldios 

Falta um trabalho de educação ambiental / Zelar p/ árvores, p/ natureza

Beira Rio

Conjunto Costa Sul

Vila Paraíso

Parque São João

Vila Divinéia

Vila Itiberê

Jardim Esperança

Jardim Iguaçu

Vila Santa Helena

Ponta do Caju

I. dos Valadares (V. Bela)

11 23,4

Sujeira dos navios / Poluição da baia / Morte de peixes Estradinha 

Vila Divinéia 

Vila Alboitt 

Colônia Santa Rita 

Vila Santa Helena 

Rocio

Parque Agari

I. dos Valadares (V. Bela)

8 17,0

Há muita sujeira, muito mato, campim na cidade toda / Resíduos de soja Vila São Vicente 

Jardim Esperança 

Jardim Iguaçu 

Rocio

Parque Agari 

Vila Garcia

6 12,8

Falta de saneamento básico (rede de esgoto / abastecim. De água) Padre Jackson 

Conjunto Costa Sul 

Posto Fiscal 

Parque São João 

Costeira 

Vila Divinéia 

Vila São Vicente 

Vila Santa Helena 

Conj. Moradias Bertioga 

Vila Guarani 

Jardim Arançá 

Emboguaçu 1 Cocada 

Parque Agari 

1. dos Valadares (V. Bela)

Vila Nova Primavera

15 31,9

(continua)
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ANEXO 28 - QUADRO 14

QUADRO 14 - PRINCIPAIS PROBLEMAS DE MEIO AMBIENTE DE PARANAGUÁ -1996
_________________________________________________________________________________________ (continuação)

TIPO DE PROBLEMA EXISTENTE NA CIDADE CITADO PELO 
ENTREVISTADO

BAIRRO DA ASSOC. MOR. % DE ASS.

Destruição do mangue / Redução da população de caranguejos, peixes 

Invasão e aterro dos manguezais / Lixo para aterrar os manguezais

Estradinha 

Padre Jackson 

Porto dos Padres 

Serraria do Rocha 

Vila do Povo 

Conjunto Costa Sul 

Vila São Francisco 

Conj. Resid. Nilson Neves 

Vilas Aviação e Horizonte 

Vila Paraíso 

Costeira 

Vila Divinéia 

Vila itiberê 

Vila Alboitt

Conjunto Santos Dumont 

Bockmann 

Colônia Santa Rita 

Vilas Portuária / Becker 

Conj. Moradias Bertioga 

Vila Guarani 

Emboguaçu / Cocada 

Parque Agari 

Ponta do Caju 

Vila Nova Primavera

24 51,1

Consumo excessivo de frutos do mar, principalmente caranguejo / Arrastão 

Estão faltando peixes, pode faltar alimentos

Estradinha 

Vila Alboitt

I. dos Valadares (V. Bela)

3 6,4

Não há problema / Está tudo bem

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente está trabalhando bem 

0  meio ambiente está encaminhado / Devagarinho, mas vai chegar lá

B. Itiberê Valadares 

Jardim Samambaia 

Jardim América 

Vila Cruzeiro

4 8,5

Maus tratos aos animais / Crianças dirigindo carroças judiam deles 

Animais abandonados nas ruas, na BR

Sete de Setembro (I. Vai.) 

Vilas Aviação e Horizonte

2 4,3

Falta valorizar atrações turísticas naturais (cascata do rio Quintilha, I. Vai.) Porto dos Padres 

Jardim Esperança 

Rocio

Jardim Iguaçu

4 8,5

Excesso de roedores (ratos) Porto dos Padres 

Vila Divinéia 

Colônia Santa Rita 

Jardim Araçá 

Parque Agari 

I. dos Valadares (V. Bela)

6 12,8

(continua)
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ANEXO 28 - QUADRO 14

QUADRO 14 - PRINCIPAIS PROBLEMAS DE MEIO AMBIENTE DE PARANAGUÁ - 1996
(continuação

TIPO DE PROBLEMA EXISTENTE NA CIDADE CITADO PELO 
ENTREVISTADO

BAIRRO DA ASSOC. MOR. % DE ASS.

Péssimas condições de moradia / Falta de infra-estrutura, planejamento 

Falta urbanização

Serraria do Rocha

Vila Divinéia

Bockmann

Parque Agari

1. dos Valadares (V. Bela)

Vila Nova Primavera

6 12,8

Crescimento desordenado / Carência de serviços públicos Vila São Francisco 

Vila Alboitt

Conjunto Santos Dumont 

Conj. Moradias Bertioga 

1. dos Valadares (V. Bela)

5 10,6

Falta fiscalização séria / Faltam funcionários / Falta cuidar mais da cidade Vila do Povo 

Vila São Jorge 

Vila Paraíso 

Costeira

Jardim Esperança 

Jardim Iguaçu 

Vila Garcia

7 14,9

Faltam maiores conhecimentos / Mais estudo / Pesquisa Vila São Francisco

1 2,1

Faltam placas / sinalização Vila do Povo

1 2,1

Melhorou o meio ambiente porque o MEL faz um bom trabalho 

A luta do MEL é imensa e intensa

Vila Gabriel de Lara 

Vila da Madeira 

Vilas Aviação e Horizonte 

Jardim Araçá

4 8,5

Destruição do verde / Falta arborização 

Destruição da flora e fauna

Vila Paranaguá 

Conjunto Costa Sul 

Vila São Francisco 

Vila Paraíso

Conjunto Santos Dumont 

Colônia Santa Rita 

Conj. Moradias Bertioga

7 14,9

Falta emprego, por isso invadem o mangue Vila Paraíso

1 2,1

Falta habitação, o que leva à invasão Vilas Portuária / Becker

1 2,1

Há muita droga, bebida / Assalto a mão armada / Violência Raia

1 2,1

(continua)
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ANEXO 28 - QUADRO 14

QUADRO 14 - PRINCIPAIS PROBLEMAS DE MEIO AMBIENTE DE PARANAGUÁ -1996
(conclusão

TIPO DE PROBLEMA EXISTENTE NA CIDADE CITADO PELO 
ENTREVISTADO

BAIRRO DA ASSOC. MOR. % DE ASS.

Há muita safadagem / Prostituição infanto-juvenil /  AIDS Raia

1 2,1

Há o êxodo rural e de outras regiões do Estado e do Brasil Colônia Santa Rita

1 2,1

FONTE: Entrevistas gravadas com diretores das respectivas entidades. 
ANO: 1996.
LOCAL: Cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares
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ANEXO 29 - QUADRO 15

QUADRO 15-QUESTÕES DE MEIO AMBIENTE DISCUTIDAS DENTRO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
DE BAIRRO DE PARANAGUÁ E ILHA DOS VALADARES - 1996______________________________

QUESTÓES/ASSUNTOS DISCUTIDOS NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BAIRRO %

Ocupação / Invasão dos manguezais 

Preservação dos manguezais

Padre Jackson 

Jardim Guaraituba 

Vila do Povo 

Vila Paraíso 

Beira Rio 

Costeira

Parque São João

7 14,9

Maior fiscalização para impedir a invasão e destruição de manguezais 

Impedir a extensão de luz e água em áreas de mangue invadidas 

Colocação de placas

Vila do Povo 

Vila Gabriel de Lara 

Beira Rio 

Parque São João 

Vila Nova Primavera

5 10,6

Canalização do rio Vila Gabriel de Lara 

Vila Guarani

2 4,3

Saneamento básico (rede de esgoto / abastecim. De água) Padre Jackson 

Vila Paranaguá 

Vila da Madeira 

Vila São Jorge 

Costeira

Conj. Res. Nilson Neves 

Jardim Iguaçu 

Conjunto Santos Dumont 

Conj. Moradias Bertioga 

Jardim Iguaçu 

Ponta do Caju 

Jardim Araçá 

Parque Agari 

Vila Garcia

14 29,8

Poluição dos manguezais, dos rios, da baia Estradinha 

Porto dos Padres 

Vila Gabriel de Lara 

Beira Rio 

Vila São Jorge 

Costeira

Conj. Res. Nilson Neves 

Parque São João 

Vila Itiberê 

Ponta do Caju 

Vila Guarani 

Jardim Araçá 

Parque Agari

13 27,7

(continua)
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ANEXO 29 - QUADRO 15

QUADRO 1 5 -QUESTÕES DE MEIO AMBIENTE DISCUTIDAS DENTRO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
DE BAIRRO DE PARANAGUÁ E ILHA DOS VALADARES -1996 (continuação)

QUESTÕES/ASSUNTOS DISCUTIDOS NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BAIRRO %

Conscientização sobre o lixo Porto dos Padres 

Vila Paranaguá 

Estradinha 

Vila Gabriel de Lara 

Vila Paraíso 

Beira Rio 

Vila São Jorge 

Conjunto Costa Sul 

Costeira

Conj. Res. Nilson Neves 

Parque São João 

Colônia Santa Rita 

Vila Itiberê 

Vila Alboitt

Conjunto Santos Dumont 

Ponta do Caju 

I. dos Valadares (V. Bela) 

Vila Guarani 

Jardim Araçá 

Emboguaçu / Cocada 

Parque Agari

21 44,7

Sobre ratos / Leptospirose Colônia Santa Rita

1 2,1

Poluição do ar e as conseqüências para a saúde e o meio ambiente Rocio

Vilas Portuária / Becker 

Vila Guadalupe

3 6,4

Problema do lixo Estradinha 

Vila Paraíso 

Vila São Jorge 

Conjunto Costa Sul 

Costeira

Conj. Res. Nilson Neves

Parque São João

Colônia Santa Rita

Vila Itiberê

Vila Alboitt

Ponta do Caju

I. dos Valadares (V. Bela)

Vila Guarani

Jardim Araçá

Emboguaçu / Cocada

Parque Agari

16 34,0

(continua)
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ANEXO 29 - QUADRO 15

QUADRO 15-QUESTÕES DE MEIO AMBIENTE DISCUTIDAS DENTRO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
DE BAIRRO DE PARANAGUÁ E ILHA DOS VALADARES -1906

QUESTÕES/ASSUNTOS DISCUTIDOS NA ASSOCIAÇAO DE MORADORES BAIRRO %

Sujeira no mangue /  Aterro com lixo Porto dos Padres 

Vila Gabriel de Lara 

Parque São João 

Vila Itiberê

4 8,5

Limpeza de terrenos baldios / Limpeza do bairro Jardim Guaraituba 

Vila Itiberê 

Vila Alboitt 

Vila Garcia

4 8,5

Plantio de mudas - Festa da Vida Serraria do Rocha 

Vila Paraíso 

Conjunto Costa Sul 

Vila Itiberê

4 8,5

Preservação das matas, do verde, da natureza 

Denúncias de desmatamento levadas ao IBAMA

Itiberê Valadares 

Vila da Madeira 

Vila Paraíso 

Rocio

4 8,5

Erosão conseqüente do desmatam. e os danos q. causa em rios, mar Vila da Madeira

1 2,1

Animais soltos nas ruas / Danos que causam e que sofrem Serraria do Rocha

1 2,1

Questões de Educação / Conscientização Serraria do Rocha 

Vila Paraíso 

Beira Rio

Conjunto Costa Sul 

Costeira

Conj. Res. Nilson Neves 

Vila Itiberê 

Vila Alboitt

Conjunto Santos Dumont 

Rocio

Ponta do Caju 

I. Valadares (V. Bela)

Vila Guarani 

Emboguaçu / Cocada 

Parque Agari

15 31,9

Abertura de ruas / Ocupações de leito de rua Jardim Guaraituba 

Vila São Jorge 

Vila Garcia

3 6,4

(continua)
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ANEXO 29 - QUADRO 15

QUADRO 15-QUESTÕES DE MEIO AMBIENTE DISCUTIDAS DENTRO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
DE BAIRRO DE PARANAGUÁ E ILHA DOS VALADARES -1996 (conclusão)

QUESTÕES/ASSUNTOS DISCUTIDOS NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BAIRRO %

Poluição sonora Jardim Guaraituba 

Vila Alboitt 

Vila Guadalupe

3 6,4

Criação de camarão e peixe na baía Estradinha

1 2,1

Prisão de pássaros em gaiola para vender, trocar ou atrair compradores Sete de Setembro (I. Vai.)

1 2,1

Estão sempre conversando com o MEL Vila Gabriel de Lara

1 2,1

Somente questões da luta do bairro mesmo 

Ser muito amigo um com o outro

Vilas Aviação e Horizonte 

Jardim Samambaia 

Vila São Vicente 

Vila Cruzeiro 

Conj. Moradias Bertioga 

Jardim Iguaçu

6 12,8

Não discutem questões de meio ambiente

Não têm ainda problemas de meio ambiente no bairro

Não têm ninguém que se encarregue destas questões na Associação

V. São Francisco 

Posto Fiscal 

Jardim América 

Vila Divinéia 

Vila Santa Helena 

Vila Nova Primavera

6 12,8

Problemas de drogas / Tóxicos Parque São João 

Raia

2 4,3

Combater as causas para evitar os efeitos Conj. Santos Dumont

1 2,1

Discutem várias questões e participam de reuniões com órgãos públicos 

Encaminham ofícios

Bockmann 

Vila Guadalupe

2, 4,3

Prostituição infanto-juvenil Raia

1 2,1

Aterrar o banhado para melhorar o meio ambiente Jardim Esperança

1 2,1

FONTE: Entrevistas gravadas com diretores das respectivas entidades e consulta a alguns Livro Ata. 
ANO: 1996.
LOCAL: Cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares



ANEXO 30 - QUADRO 16

QUADRO 16- REPRESENTANTES DE BAIRRO CANDIDATOS A VEREADOR

1976 1982 1988 1992 1996 TOTAL DE 

CANDID.BAIRRO CANDIDATO PARTIDO VOTOS PARTIDO VOTOS PARTIDO VOTOS PARTIDO VOTOS PARTIDO VOTOS

VILA GUARANI A ARENA 402 PDS 315 PSC 228 PST 173 1

VILA BELA - ILHA DOS VALADARES A ARENA 236 PFL 64

B MDB 121 PMDB 228 PSC 31 PT 36 PT 55

C PSB 49

D PSC 54 PSC 78 4

BAIRRO ITIBERÊ VALADARES A PDS 325 PTB 245 PTB 277

B PDT 58 2

SETE DE SETEMBRO -1. VALADARES A PFL 199 1

VILA SÃO FRANCISCO A PMDB 548 PMDB 257 PFL 282

B PSB 234 2

JARDIM GUARAITUBA A PT 10 PT 38 PT 58 1

VILA DOS COMERCIÁRIOS A PTB 14 PTB 97 PTB 95 1

JARDIM ARAÇA A PDS 74

B PRN 57 2

COSTEIRA A PTB 53 PDT 56

B PDC 193 PPB 157 2

PONTA DO CAJU A PSC 136 1

VILA SÃO VICENTE A PMDB 234 PMDB 117 1

POSTO FISCAL A PSC 251 PSC 179 1

PARQUE AGARI A PSC 59 1

RAIA A PTR 48 1

CONJUNTO SANTOS DUMONT A PT 19 PMDB 43

B PFL 32 PFL 8 2

FONTE: Tribunal Regional Eleitoral, em Curitiba - PR (continua)
ANO: Dados obtidos em dezembro de 1998.
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ANEXO 30 - QUADRO 16

QUADRO 16- REPRESENTANTES DE BAIRRO CANDIDATOS A VEREADOR (continuação)

1976 1982 1988 1992 1996 TOTAL DE 

CANDID.BAIRRO CANDIDATO PARTIDO VOTOS PARTIDO VOTOS PARTIDO VOTOS PARTIDO VOTOS PARTIDO VOTOS

VILA DIVINÉIA A PTR 32

B PTB 92 PSB 102 2

ESTRADINHA A PC doB 259 PC do B + col. 327

B PT 20 2

VILA NOVA PRIMAVERA A COLIGAÇÃO 137

B PST 398 2

PARQUE SÃO JOÃO A PSDB 76 1

VILA CRUZEIRO A PTB 189

B PDC 184 PSDB 121 2

MORADIAS BERTIOGA A PFL 22 1

VILA GABRIEL DE LARA A COLIGAÇÃO 64 1

VILA DA MADEIRA A PTB 90 PSB 100 1

BOCKMANN A PTB 64 1

ROCIO A COLIGAÇÃO 37

B COLIGAÇÃO 103 2

SERR.ROCHA+V.RUTE+JD.STA.ROSA A PDT 390 1

JARDIM AMÉRICA A PPB 132 1

PORTO DOS PADRES A PT 26 1

JARDIM SAMAMBAIA A PSDB 121 1

COLÔNIA SANTA RITA A PTB 98 1

TOTAL = 30 BAIRROS 43 761 1612 1888 2411 3046 43

TOTAL DE CANDIDATOS 3 8 18 22 19 70

FONTE: Tribunal Regional Eleitoral, em Curitiba - PR. 
ANO: Dados obtidos em dezembro de 1998.

(conclusão)
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ANEXO 31 - TABELA 1

TABELA 1 - SITUAÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM PARANAGUÁ - 1996

SITUAÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM 1996 F %

Está Tudo Bem/Acho Q. Está Bom/Está Encaminhado 3 6,4
Melhorou/Ação da Prefeitura/SMMA 2 4,3
Nunca Foi Cuidado/a SMMA Surgiu há Três Anos 1 2,1
Melhorou Um Pouco/Há Algum Trabalho/Ação do Mel 2 4,3
Está Razoável 1 2,1
Fizeram Algo, Mas Falta Muito/Falta Muito a Ser Feito 3 6,4
Poderia Melhorar Mais/Tomar Providências 3 6,4
Anda um Pouco Degradado/Não Deve Estar Muito Bom 3 6,4
Está Feio/Está Ruim/Caos Total/Está a Zero/Está Péssimo 13 27,7
Está Pior/Piorou/Está Piorando Mais 10 21,3
Está Meio Esquecido/Está a Desejar 3 6,4
Não Estou Muito Informado, Mas Dizem Que há Muita Poluição... 1 2,1
Há Muita Droga/Bebidas/Prostituição/Safadagem 1 2,1
Falta Habitação o Que Leva à Invasão 1 2,1
Total 47 100,0
FONTE: Entrevistas gravadas com diretores das respectivas entidades. 
ANO: 1996.
LOCAL: Cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares
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TABELA 2 - PRINCIPAIS PROBLEMAS DE MEIO AMBIENTE DE PARANAGUÁ
PELOS REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE

ANEXO 32 - TABELA 2

BAIRRO - 1996
PROBLEMAS F %

Poluição Sonora e do Ar 8 5,0

Poluição Hídrica/Da Baía/De Navios 22 13,8

Lixo Espalhado Rios, Baía, Praia/Lixão 19 11,9

Falta de Conscientização/Educação 11 6,9

Sujeira na Cidade/Mato/Ratos 12 7,5

Falta de Saneamento Básico 15 9,4

Destruição do Mangue 24 15,0

Consumo Excessivo de Frutos do Mar 3 1,9

Não há Problemas/Está Tudo Bem 4 2,5

Maus Tratos aos Animais 2 1,3

Falta Valorizar Pontos Turísticos 4 2,5

Péssimas Condições de Moradia/Urban. 6 3,8

Crescimento Desordenado/Serv.Púb. 5 3,1
Falta de Fiscalização 7 4,4

Faltam Conhecimentos/Pesquisa 1 0,6

Faltam Placas/Sinalização/Arboriz. 8 5,0

Melhorou Pela Ação do Mel 4 2,5

Falta Emprego/Habitação 2 1,3
Prostituição Infant/Droga/Violência 2 1,3
Há o Êxodo Rural e Migração Nacional 1 0,6

Total 160 100,0

FONTE: Entrevistas gravadas com diretores das respectivas entidades
ANO: 1996.
LOCAL: Cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares.
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ANEXO 33 - TABELA 3

TABELA 3 - ORIGEM DO CHEFE DE FAMÍLIA E BAIRRO ONDE MORA ATUALMENTE NA CIDADE DE PARANAGUÁ -1996

BAIRRO ONDE MORA

REGIÃO DE ORIGEM DO CHEFE DE FAMÍLIA

TOTALPARANAGUA LITORAL RMCTBA OUT.MUN.PR SP e SC OUT .EST J  PAÍS

F % F % F % F % F % F % F %

29 de Julho 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Aeroporto 1 33,3 1 33,3 0 0,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 3 100,0

Alboitt 1 16,7 1 16,7 2 33,3 0 0,0 0 0,0 2 33,3 6 100,0

Alto São Sebastião 1 16,7 0 0,0 1 16,7 2 33,3 2 33,3 0 0,0 6 100,0

Alvorada 7 70,0 2 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0 10 100,0

Asa Branca 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0

Bockmann 10 62,5 1 6,3 1 6,3 3 18,8 1 6,3 0 0,0 16 100,0

Campo Grande 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0

Centro Histórico 6 85,7 0 0,0 1 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 100,0

Correia Velho 1 50,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0

Costeira 19 70,4 3 11,1 2 7,4 1 3,7 1 3,7 1 3,7 27 100,0

Eldorado 13 65,0 2 10,0 0 0,0 1 5,0 3 15,0 1 5,0 20 100,0

Emboguaçu 3 23,1 3 23,1 2 15,4 3 23,1 0 0,0 2 15,4 13 100,0

Estradinha 10 38,5 5 19,2 1 3,8 3 11,5 5 19,2 2 7,7 26 100,0

Guadalupe 5 62,5 2 25,0 0 0,0 1 12,5 0 0,0 0 0,0 8 100,0

Industrial 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0

Itiberê 2 20,0 3 30,0 0 0,0 0 0,0 3 30,0 2 20,0 10 100,0

Jardim América 8 61,5 0 0,0 1 7,7 2 15,4 0 0,0 2 15,4 13 100,0

Jardim Araçá 2 40,0 1 20,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 5 100,0

Jardim Guaraituba 19 65,5 2 6,9 0 0,0 5 17,2 2 6,9 1 3,4 29 100,0

Jardim Nova Iguaçu 14 60,9 5 21,7 1 4,3 1 4,3 0 0,0 2 8,7 23 100,0

Jardim Samambaia 9 37,5 4 16,7 3 12,5 3 12,5 2 8,3 3 12,5 24 100,0

Leblon 1 25,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 50,0 4 100,0

Oceania 4 66,7 1 16,7 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0

Padre Jackson 7 41,2 3 17,6 0 0,0 4 23,5 2 11,8 1 5,9 17 100,0

Palmital 8 53,3 1 6,7 2 13,3 1 6,7 1 6,7 2 13,3 15 100,0

Parque de Triagem 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0

Parque São João 10 27,0 5 13,5 4 10,8 7 18,9 6 16,2 5 13,5 37 100,0

Ponta do Caju 7 87,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 12,5 8 100,0

Porto dos Padres 32 64,0 8 16,0 0 0,0 5 10,0 0 0,0 5 10,0 50 100,0

Raia 6 66,7 2 22,2 0 0,0 0 0,0 1 11,1 0 0,0 9 100,0

Rocio 2 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 3 100,0

Santos Dumont 13 76,5 0 0,0 0 0,0 1 5,9 2 11,8 1 5,9 17 100,0

São Vicente 10 90,9 0 0,0 1 9,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 100,0

Cunha-Porã 5 50,0 1 10,0 1 10,0 2 20,0 1 10,0 0 0,0 10 100,0

Serraria do Rocha 3 42,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 28,6 2 28,6 7 100,0

Tuiuti 2 40,0 1 20,0 0 0,0 1 20,0 1 20,0 0 0,0 5 100,0

Vila 7 Set (I Vai) 9 50,0 4 22,2 1 5,6 2 11,1 1 5,6 1 5,6 18 100,0

Vila Bela (Ilha Vai) 8 40,0 5 25,0 1 5,0 1 5,0 4 20,0 1 5,0 20 100,0

Vila Cruzeiro 12 54,5 5 22,7 0 0,0 2 9,1 1 4,5 2 9,1 22 100,0

Vila do Povo 4 66,7 0 0,0 0 0,0 1 16,7 1 16,7 0 0,0 6 100,0

Vila dos Comerciários 13 39,4 3 9,1 1 3,0 7 21,2 5 15,2 4 12,1 33 100,0

Vila Guarani 12 57,1 5 23,8 0 0,0 3 14,3 1 4,8 0 0,0 21 100,0

Itiberê Valadares 13 54,2 4 16,7 1 4,2 1 4,2 4 16,7 1 4,2 24 100,0

Vila Nova Primavera 5 62,5 2 25,0 0 0,0 1 12,5 0 0,0 0 0,0 8 100,0

Vila Paranaguá 2 22,2 4 44,4 0 0,0 1 11,1 2 22,2 0 0,0 9 100,0

Vila Portuária 8 66,7 1 8,3 1 8,3 1 8,3 1 8,3 0 0,0 12 100,0

Vila Rute 2 33,3 1 16,7 1 16,7 0 0,0 1 16,7 1 16,7 6 100,0

Vila São Carlos 3 75,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0

Total 335 52,4 94 14,7 32 5,0 70 11,0 58 9,1 50 7,8 639 100,0

FONTE: Banco de Dados do EPI-INFO - DMAD/UFPR
ANO: 1996 - LOCAL: Cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares.



ANEXO 34 - TABELA 4

TABELA 4 - REGIÃO DE ORIGEM E GRUPO ETÁRIO DO CHEFE DE FAMÍLIA DA CIDADE DE PARANAGUÁ -1996
REGIÃO 
DE ORIGEM 
DO CHEFE

GRUPO ETÁRIO EM ANOS DE VIDA
TOTAL15A19 20 A 24 25 A 29 30 A 35 35 A 39 40 A 44 45 A 49 50 A 54 55 A 59 60 A 64 65 A 69 70 A 74 75 A 79 80 E +

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F %

Paranaguá 2 66,7 18 72,0 42 67,7 35 64,8 47 56,6 46 50,5 32 48,5 32 44,4 28 45,9 19 37,3 14 60,9 6 31,6 6 42,9 8 53,3 335 52,4

Litoral 1 33,3 2 8,0 2 3,2 2 3,7 13 15,7 10 11,0 17 25,8 10 13,9 13 21,3 12 23,5 4 17,4 6 31,6 2 14,3 0 0,0 94 14,7

RMCTBA. 0 0,0 I 4,0 6 9,7 0 0,0 1 1,2 4 4,4 2 3,0 5 6,9 4 6,6 5 9,8 0 0,0 1 5,3 2 14,3 1 6,7 32 5,0

Mun. do PR 0 0,0 1 4,0 8 12,9 8 14,8 8 9,6 13 14,3 5 7,6 11 15,3 7 11,5 3 5,9 3 13,0 1 5,3 2 14,3 0 0,0 70 11,0

SPeSC 0 0,0 0 0,0 1 1,6 7 13,0 10 12,0 10 11,0 3 4,5 8 11,1 7 11,5 8 15,7 0 0,0 1 5,3 1 7,1 2 13,3 58 9,1

Out. Est./País 0 0,0 3 12,0 3 4,8 2 3,7 4 4,8 8 8,8 7 10,6 6 8,3 2 3,3 4 7,8 2 8,7 4 21,1 1 7,1 4 26,7 50 7,8

Total 3 100,0 25 100,0 62 100,0 54 100,0 83 100,0 91 100,0 66 100,0 72 100,0 61 100,0 51 100,0 23 100,0 19 100,0 14 100,0 15

Oo'o

639 100,0

FONTE: Banco de Dados EPI-INFO - DMAD/UFPR 
ANO: 1996.
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ANEXO 35 - TABELA 5

TABELA 5 - TEMPO DE MORADIA (ANOS) NA ATUAL ZONA DA CIDADE DE PARANAGUÁ -1996
TEMPO EM ANOS

ZONAS MENOS 
DE 01

01 A 05 06 AIO 11 A15 16 A 20 21 A 25 26 A 30 31 A 35 36 A 40 40 E MAIS Total

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F %

Zona Um 6 13,3 20 12,1 12 11,4 12 17,6 23 28,8 14 25,5 11 28,9 7 38,9 14 56,0 19 47,5 138 21,6

Zona Dois 12 26,7 25 15,2 36 34,3 24 35,3 33 41,3 23 41,8 24 63,2 10 56,6 5 20,0 13 32,5 205 32,1

Zona Três 12 26,7 53 32,1 28 26,7 9 13,2 11 13,8 5 9,1 2 5,3 0 0,0 1 4,0 0 0,0 121 18,9

Zona Quatro 13 28,9 53 32,1 19 18,1 11 16,2 6 7,5 6 10,9 1 2,6 1 5,6 1 4,0 2 5,0 113 17,7

Zona Cinco 2 4,4 14 8,5 10 9,5 12 17,6 7 8,8 7 12,7 0 0,0 0 0,0 4 16,0 6 15,0 62 9,7

Total 45 100,0 165 100,0 105 100,0 68 100,0 80 100,0 55 100,0 38 100,0 18 100,0 25 100,0 40 100,0 639 100,0

FONTE: Banco de Dados EPI-INFO - DMAD/UFPR 
ANO: 1996.
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ANEXO 36 - TABELA 6

TABELA 6 - GRAU DE ESCOLARIDADE DO CHEFE DE FAMÍLIA E ZONA DA CIDADE DE PARANAGUÁ -1996
GRAU
DE

ESCOLARIDADE

ZONAS
TOTALUM DOIS TRES QUATRO CINCO

F % F % F % F % F % F %

Ensino Fundamental 83 60,1 125 61,0 81 66,9 85 75,2 51 82,3 425 66,5

Ensino Médio 23 16,7 46 22,4 25 20,7 12 10,6 4 6,5 110 17,2

Ensino Superior 25 18,1 15 7,3 8 6,6 8 7,1 1 1,6 57 8,9

Outro 7 5,1 19 9,3 7 5,8 8 7,1 6 9,7 47 7,4

Total 138 100,0 205 100,0 121 100,0 113 100,0 62 100,0 639 100,0

FONTE: Banco de Dados EPI-INFO - DMAD/UFPR 
ANO: 1996.
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ANEXO 37 - TABELA 7

TABELA 7 - PRINCIPAIS PROBLEMAS E RESPECTIVOS BAIRROS DA CIDADE DE PARANAGUÁ -1996

BAIRRO

TIPO DE PROBLEMA DO BAIRRO DENUNCIADO PELO INFORMANTE
TOTALCARÊNCIA 

SERV. PÚB.
NAOSABE/

BRANCO
POLUIÇ. PROBLEMA

SOCIAL
SANEAM. SERVIÇO

URBANO
VARIOS

F % F % F % F % F % F % F % F %

29 de Julho 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Aeroporto 0 0,0 1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0

Alboitt 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 66,7 2 33,3 0 0,0 6 100,0

Alto São Sebastião 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 83,3 1 16,7 0 0,0 6 100,0

Alvorada 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0 9 90,0 0 0,0 0 0,0 10 100,0

Asa Branca 2 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 50,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0

Bockmann 0 0,0 3 18,8 0 0,0 0 0,0 8 50,0 5 31,3 0 0,0 16 100,0

Campo Grande 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0

Centro Histórico 2 28,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 57,1 1 14,3 0 0,0 7 100,0

Correia Velho 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 2 100,0

Costeira 8 29,6 7 25,9 4 14,8 0 0,0 4 14,8 4 14,8 0 0,0 27 100,0

Eldorado 2 10,0 4 20,0 1 5,0 1 5,0 10 50,0 1 5,0 1 5,0 20 100,0

Emboguaçu 1 7,7 4 30,8 1 7,7 0 0,0 5 38,5 2 15,4 0 0,0 13 100,0

Estradinha 3 11,5 7 26,9 0 0,0 0 0,0 14 53,8 1 3,8 1 3,8 26 100,0

Guadalupe 1 12,5 1 12,5 4 50,0 0 0,0 1 12,5 1 12,5 0 0,0 8 100,0

Industrial 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0

Itiberê 0 0,0 2 20,0 0 0,0 0 0,0 3 30,0 5 50,0 0 0,0 10 100,0

Jardim América 0 0,0 1 7,7 0 0,0 0 0,0 3 23,1 9 69,2 0 0,0 13 100,0

Jardim Araçá 1 20,0 2 40,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 1 20,0 5 100,0

Jardim Guaraituba 2 6,9 6 20,7 1 3,4 0 0,0 7 24,1 11 37,9 2 6,9 29 100,0

Jardim Nova Iguaçu 7 30,4 0 0,0 0 0,0 1 4,3 11 47,8 4 17,4 0 0,0 23 100,0

Jardim Samambaia 2 8,3 0 0,0 0 0,0 2 8,3 13 54,2 7 29,2 0 0,0 24 100,0

Leblon 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0

Oceania 1 16,7 2 33,3 0 0,0 1 16,7 1 16,7 0 0,0 1 16,7 6 100,0

Padre Jackson 4 23,5 4 23,5 0 0,0 0 0,0 8 47,1 1 5,9 0 0,0 17 100,0

Palmital 1 6,7 6 40,0 0 0,0 1 6,7 6 40,0 1 6,7 0 0,0 15 100,0

Parque de Triagem 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Parque São João 3 8,1 2 5,4 1 2,7 3 8,1 19 51,4 9 24,3 0 0,0 37 100,0

Ponta do Caju 1 12,5 0 0,0 2 25,0 1 12,5 3 37,5 1 12,5 0 0,0 8 100,0

Porto dos Padres 11 22,0 10 20,0 1 2,0 1 2,0 18 36,0 7 14,0 2 4,0 50 100,0

Raia 1 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 66,7 2 22,2 0 0,0 9 100,0

Rocio 0 0,0 1 33,3 2 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0

Santos Dumont 4 23,5 1 5,9 0 0,0 0 0,0 3 17,6 8 47,1 1 5,9 17 100,0

São Vicente 4 36,4 5 45,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 9,1 1 9,1 11 100,0

Cunha-Porã 4 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 40,0 2 20,0 0 0,0 10 100,0

Serraria Do Rocha 2 28,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 42,9 2 28,6 0 0,0 7 100,0

Tuiuti 2 40,0 2 40,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 5 100,0

Vila 7 Set (I Vai) 2 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 72,2 3 16,7 0 0,0 18 100,0

Vila Bela (Ilha Vai) 1 5,0 0 0,0 0 0,0 1 5,0 11 55,0 6 30,0 1 5,0 20 100,0

Vila Cruzeiro 1 4,5 1 4,5 0 0,0 0 0,0 16 72,7 3 13,6 1 4,5 22 100,0

Vila do Povo I 16,7 1 16,7 0 0,0 0 0,0 1 16,7 3 50,0 0 0,0 6 100,0

Vila dos Comerciários 1 3,0 2 6,1 0 0,0 3 9,1 20 60,6 7 21,2 0 0,0 33 100,0

Vila Guarani 4 19,0 8 38,1 0 0,0 0 0,0 8 38,1 1 4,8 0 0,0 21 100,0

Bair. Itiberê Valadares 1 4,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 58,3 8 33,3 1 4,2 24 100,0

Vila Nova Primavera 4 50,0 0 0,0 0 0,0 1 12,5 3 37,5 0 0,0 0 0,0 8 100,0

Vila Paranaguá 1 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 88,9 0 0,0 0 0,0 9 100,0

Vila Portuária 2 16,7 0 0,0 1 8,3 1 8,3 5 41,7 1 8,3 2 16,7 12 100,0

Vila Rute 2 33,3 0 0,0 1 16,7 1 16,7 2 33,3 0 0,0 0 0,0 6 100,0

Vila São Carlos 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 75,0 1 25,0 0 0,0 4 100,0

Total 89 13,9 83 13,0 20 3,1 20 3,1 289 45,2 122 19,1 16 2,5 639 100,0

FONTE: Banco de Dados do EPI INFO.
ANO: 1996.
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ANEXO 38 - TABELA 8

TABELA 8 - PROBLEMAS DE MEIO AMBIENTE E BAIRROS DA CIDADE DE PARANAGUÁ -1996

BAIRROS
TIPO DE PROBLEMA CITADO

TOTALDESMAT/INVASAO FALTA EQUIP URB N. SABE/BRAN POLUICAO SANEAM. VARIADOS

F % F % F % F % F % F % F %

29 de Julho 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Aeroporto 0 0,0 1 33,3 1 33,3 0 0,0 1 33,3 0 0,0 3 100,0

Alboitt 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 50,0 3 50,0 0 0,0 6 100,0

Alto S. Sebastião 0 0,0 3 50,0 1 16,7 1 16,7 1 16,7 0 0,0 6 100,0

Alvorada 1 10,0 2 20,0 1 10,0 2 20,0 3 30,0 1 10,0 10 100,0

Asa Branca 0 0,0 1 25,0 0 0,0 2 50,0 1 25,0 0 0,0 4 100,0

Bockmann 0 0,0 0 0,0 6 37,5 4 25,0 3 18,8 3 18,8 16 100,0

Campo Grande 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 1 50,0 2 100,0

Centro Histórico 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 42,9 4 57,1 0 0,0 7 100,0

Correia Velho 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 2 100,0

Costeira 1 3,7 4 14,8 7 25,9 1 3,7 13 48,1 1 3,7 27 100,0

Eldorado 0 0,0 1 5,0 5 25,0 4 20,0 8 40,0 2 10,0 20 100,0

Emboguaçu 0 0,0 0 0,0 6 46,2 2 15,4 5 38,5 0 0,0 13 100,0

Estradinha 1 3,8 3 11,5 12 46,2 3 11,5 7 26,9 0 0,0 26 100,0

Guadalupe 1 12,5 0 0,0 0 0,0 5 62,5 2 25,0 0 0,0 8 100,0

Industrial 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Itiberê 1 10,0 0 0,0 0 0,0 4 40,0 4 40,0 1 10,0 10 100,0

Jardim América 3 23,1 0 0,0 5 38,5 1 7,7 4 30,8 0 0,0 13 100,0

Jardim Araçá 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 100,0 0 0,0 0 0,0 5 100,0

Jd. Guaraituba 1 3,4 1 3,4 10 34,5 5 17,2 10 34,5 2 6,9 29 100,0

Jd. Nova Iguaçu 2 8,7 1 4,3 11 47,8 3 13,0 4 17,4 2 8,7 23 100,0

Jd. Samambaia 3 12,5 0 0,0 3 12,5 10 41,7 7 29,2 1 4,2 24 100,0

Leblon 0 0,0 0 0,0 1 25,0 1 25,0 2 50,0 0 0,0 4 100,0

Oceania 0 0,0 0 0,0 3 50,0 1 16,7 1 16,7 1 16,7 6 100,0

Padre Jackson 2 11,8 1 5,9 12 70,6 1 5,9 1 5,9 0 0,0 17 100,0

Palmital 1 6,7 1 6,7 4 26,7 6 40,0 2 13,3 1 6,7 15 100,0

Pque. de Triagem 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0

Parque São João 4 10,8 0 0,0 15 40,5 8 21,6 8 21,6 2 5,4 37 100,0

Ponta do Caju 0 0,0 1 12,5 3 37,5 0 0,0 4 50,0 0 0,0 8 100,0

Pto. dos Padres 5 10,0 3 6,0 30 60,0 2 4,0 10 20,0 0 0,0 50 100,0

Raia 0 0,0 0 0,0 1 11,1 2 22,2 6 66,7 0 0,0 9 100,0

Rocio 0 0,0 0 0,0 1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 0,0 3 100,0

Santos Dumont 0 0,0 0 0,0 9 52,9 3 17,6 5 29,4 0 0,0 17 100,0

São Vicente 0 0,0 1 9,1 8 72,7 1 9,1 1 9,1 0 0,0 11 100,0

Cunha-Porã 0 0,0 0 0,0 3 30,0 1 10,0 2 20,0 4 40,0 10 100,0

Serr. do Rocha 0 0,0 0 0,0 2 28,6 2 28,6 3 42,9 0 0,0 7 100,0

Tuiuti 0 0,0 0 0,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0 2 40,0 5 100,0

Vila 7 Set. (I Vai.) 2 11,1 0 0,0 0 0,0 2 11,1 13 72,2 1 5,6 18 100,0

Vila Bela (I. Vai.) 4 20,0 1 5,0 0 0,0 7 35,0 6 30,0 2 10,0 20 100,0

Vila Cruzeiro 0 0,0 1 4,5 15 68,2 3 13,6 3 13,6 0 0,0 22 100,0

Vila Do Povo 0 0,0 0 0,0 3 50,0 1 16,7 1 16,7 1 16,7 6 100,0

V. dos Comerc. 3 9,1 1 3,0 15 45,5 4 12,1 8 24,2 2 6,1 33 100,0

Vila Guarani 0 0,0 1 4,8 18 85,7 0 0,0 2 9,5 0 0,0 21 100,0

B. Itiberê Valadares 1 4,2 3 12,5 0 0,0 7 29,2 12 50,0 1 4,2 24 100,0

V. N. Primavera 0 0,0 0 0,0 1 12,5 3 37,5 2 25,0 2 25,0 8 100,0

Vila Paranaguá 0 0,0 0 0,0 5 55,6 1 11,1 3 33,3 0 0,0 9 100,0

Vila Portuária 0 0,0 1 8,3 5 41,7 2 16,7 3 25,0 1 8,3 12 100,0

Vila Rute 0 0,0 0 0,0 3 50,0 1 16,7 2 33,3 0 0,0 6 100,0

Vila São Carlos 0 0,0 0 0,0 2 50,0 0 0,0 1 25,0 1 25,0 4 100,0

Total 36 5,6 32 5,0 230 36,0 120 18,8 184 28,8 37 5,8 639 100,0

FONTE: Banco de Dados EPI-INFO - DMAD/UFPR
ANO: 1996.
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ANEXO 39 - TABELA 9

TABELA 9 - VISÃO DE MANGUE DA POPULAÇÃO POR BAIRROS DA CIDADE DE PARANAGUÁ -1996

BAIRROS
VISÃO DE MANGUE DA POPULAÇAO

TOTALareainund LODO/BARRO REPRODANI S. SABE/BRA OUTROS BANHADO

F % F % F % F % F % F % F %

29 de Julho 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0

Aeroporto 1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0

Alboitt 2 33,3 0 0,0 4 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0

Alto São Sebastião 2 33,3 1 16,7 3 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0

Alvorada 3 30,0 0 0,0 5 50,0 0 0,0 0 0,0 2 20,0 10 100,0

Asa Branca 2 50,0 1 25,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0

Bockmann 3 18,8 3 18,8 g 50,0 0 0,0 1 6,3 1 6,3 16 100,0

Campo Grande 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0

Centro Histórico 5 71,4 0 0,0 2 28,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 100,0

Correia Velho 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0

Costeira 2 7,4 2 7,4 12 44,4 0 0,0 1 3,7 10 37,0 27 100,0

Eldorado 7 35,0 2 10,0 10 50,0 0 0,0 0 0,0 1 5,0 20 100,0

Emboguaçu 3 23,1 3 23,1 6 46,2 1 7,7 0 0,0 0 0,0 13 100,0

Estradinha 6 23,1 3 11,5 g 30,8 5 19,2 0 0,0 4 15,4 26 100,0

Guadalupe 1 12,5 1 12,5 3 37,5 0 0,0 1 12,5 2 25,0 8 100,0

Industrial 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Itibere 1 10,0 1 10,0 3 30,0 3 30,0 0 0,0 2 20,0 10 100,0

Jardim América 1 7,7 1 7,7 5 38,5 2 15,4 0 0,0 4 30,8 13 100,0

Jardim Araçá 1 20,0 0 0,0 3 60,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 5 100,0

Jardim Guaraituba 7 24,1 1 3,4 16 55,2 3 10,3 0 0,0 2 6,9 29 100,0

Jardim Nova Iguaçu 5 21,7 5 21,7 9 39,1 0 0,0 4 17,4 0 0,0 23 100,0

Jardim Samambaia 9 37,5 2 8,3 9 37,5 0 0,0 1 4,2 3 12,5 24 100,0

Leblon 0 0,0 0 0,0 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0

Oceania 3 50,0 0 0,0 3 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0

Padre Jackson 7 41,2 5 29,4 2 11,8 3 17,6 0 0,0 0 0,0 17 100,0

Palmital 4 26,7 1 6,7 8 53,3 1 6,7 0 0,0 1 6,7 15 100,0

Parque de Triagem 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0

Parque São João 4 10,8 8 21,6 17 45,9 1 2,7 1 2,7 6 16,2 37 100,0

Ponta do Caju 1 12,5 0 0,0 2 25,0 2 25,0 1 12,5 2 25,0 g 100,0

Porto dos Padres 12 24,0 17 34,0 8 16,0 9 18,0 0 0,0 4 8,0 50 100,0

Raia 3 33,3 0 0,0 6 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 100,0

Rocio 0 0,0 1 33,3 1 33,3 0 0,0 0 0,0 1 33,3 3 100,0

Santos Dumont 6 35,3 0 0,0 6 35,3 4 23,5 0 0,0 1 5,9 17 100,0

Sao Vicente 6 54,5 0 0,0 4 36,4 0 0,0 0 0,0 1 9,1 11 100,0

Cunha-Porã 1 10,0 1 10,0 4 40,0 0 0,0 3 30,0 1 10,0 10 100,0

Serraria do Rocha 4 57,1 0 0,0 1 14,3 0 0,0 0 0,0 2 28,6 7 100,0

Tuiuti 2 40,0 0 0,0 3 60,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 100,0

Vila 7 Set. (I Vai.) 6 33,3 1 5,6 6 33,3 0 0,0 0 0,0 5 27,8 18 100,0

Vila Bela (Ilha Vai.) 5 25,0 1 5,0 6 30,0 0 0,0 0 0,0 8 40,0 20 100,0

Vila Cruzeiro 7 31,8 10 45,5 1 4,5 1 4,5 0 0,0 3 13,6 22 100,0

Vila do Povo 0 0,0 0 0,0 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0

Vila dos Comerciários 7 21,2 5 15,2 13 39,4 4 12,1 1 3,0 3 9,1 33 100,0

Vila Guarani 6 28,6 5 23,8 3 14,3 3 14,3 0 0,0 4 19,0 21 100,0

Bairro Itiberê (I Vai.) 11 45,8 1 4,2 7 29,2 0 0,0 0 0,0 5 20,8 24 100,0

Vila Nova Primavera 2 25,0 1 12,5 5 62,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 100,0

Vila Paranaguá 3 33,3 4 44,4 0 0,0 1 11,1 0 0,0 1 11,1 9 100,0

Vila Portuária 5 41,7 0 0,0 6 50,0 0 0,0 0 0,0 1 8,3 12 100,0

Vila Rute 2 33,3 0 0,0 4 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0

Vila São Carlos 0 0,0 0 0,0 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0

Total 171 26,8 88 13,8 240 37,6 43 6,7 15 2,3 82 12,8 639 100,0
FONTE: Banco de Dados EPI-INFO - DMAD/UFPR
ANO: 1996.
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ANEXO 40 - TABELA 10

TABELA 10 - VISÃO DA UTILIZAÇÃO DO MANGUE PELA POPULAÇÃO E BAIRROS DA CIDADE DE PARANAGUÁ -1996

BAIRRO
VISÃO DO USO DO MANGUE PELA POPULAÇÃO

TOTALN S./ BR MOR.+BAR EXT MAD JOG. LIXO P/NADA PESCAR PRES/CONS P/MOR. VAR.

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F %

29 de Julho 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Aeroporto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 2 66,7 0 0,0 0 0,0 3 100,0

Alboitt 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 3 50,0 0 0,0 2 33,3 6 100,0

Alto S. Sebastião 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 33,3 4 66,7 0 0,0 0 0,0 6 100,0

Alvorada 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 40,0 6 60,0 0 0,0 0 0,0 10 100,0

Asa Branca 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 75,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0

Bockmann 0 0,0 0 0,0 1 6,3 0 0,0 0 0,0 10 62,5 4 25,0 0 0,0 1 6,3 16 100,0

Campo Grande 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0

Centro Histórico 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 71,4 2 28,6 0 0,0 0 0,0 7 100,0

Correia Velho 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0

Costeira 1 3,7 0 0,0 1 3,7 0 0,0 2 7,4 11 40,7 11 40,7 0 0,0 1 3,7 27 100,0

Eldorado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 25,0 15 75,0 0 0,0 0 0,0 20 100,0

Emboguaçu 1 7,7 1 7,7 0 0,0 1 7,7 0 0,0 4 30,8 5 38,5 0 0,0 1 7,7 13 100,0

Estradinha 1 3,8 0 0,0 3 11,5 0 0,0 6 23,1 6 23,1 10 38,5 0 0,0 0 0,0 26 100,0

Guadalupe 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 62,5 3 37,5 0 0,0 0 0,0 8 100,0

Industrial 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Itiberê 2 20,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 40,0 3 30,0 0 0,0 0 0,0 10 100,0

Jardim América 1 7,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7 7 53,8 4 30,8 0 0,0 0 0,0 13 100,0

Jardim Araçá 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 80,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 5 100,0

Jd. Guaraituba 1 3,8 0 0,0 1 3,8 1 3,8 2 7,7 15 57,7 6 23,1 0 0,0 0 0,0 26 100,0

Jd. Nova Iguaçu 0 0,0 0 0,0 2 8,7 1 4,3 0 0,0 14 60,9 4 17,4 0 0,0 2 8,7 23 100,0

Jd. Samambaia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 8,3 0 0,0 10 41,7 8 33,3 0 0,0 4 16,7 24 100,0

Leblon 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 75,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0

Oceania 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 4 66,7 1 16,7 0 0,0 0 0,0 6 100,0

Padre Jackson 3 17,6 0 0,0 2 11,8 0 0,0 0 0,0 4 23,5 8 47,1 0 0,0 0 0,0 17 100,0

Palmital 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 66,7 4 26,7 0 0,0 1 6,7 15 100,0

Pq. de Triagem 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Pq. São João 3 8,1 1 2,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 56,8 8 21,6 0 0,0 4 10,8 37 100,0

Ponta do Caju 0 0,0 0 0,0 1 12,5 1 12,5 1 12,5 3 37,5 2 25,0 0 0,0 0 0,0 8 100,0

Pto. dos Padres 9 18,0 1 2,0 3 6,0 0 0,0 3 6,0 13 26,0 21 42,0 0 0,0 0 0,0 50 100,0

Raia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 55,6 4 44,4 0 0,0 0 0,0 9 100,0

Rocio 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 66,7 1 33,3 0 0,0 0 0,0 3 100,0

Santos Dumont 1 5,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,9 10 58,8 4 23,5 1 5,9 0 0,0 17 100,0

São Vicente 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 72,7 3 27,3 0 0,0 0 0,0 11 100,0

Cunha-Porã 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 80,0 1 10,0 0 0,0 1 10,0 10 100,0

Serr. do Rocha 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 57,1 3 42,9 0 0,0 0 0,0 7 100,0

Tuiuti 0 0,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 40,0 2 40,0 0 0,0 0 0,0 5 100,0

Vila 7 Set. (I Vai.) 0 0,0 4 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 50,0 5 27,8 0 0,0 0 0,0 18 100,0

V. Bela (Ilha Vai.) 0 0,0 1 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 40,0 10 50,0 0 0,0 1 5,0 20 100,0

Vila Cruzeiro 1 4,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 68,2 6 27,3 0 0,0 0 0,0 22 100,0

Vila Do Povo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0

V. dos Comerciários 8 24,2 0 0,0 0 0,0 2 6,1 0 0,0 16 48,5 7 21,2 0 0,0 0 0,0 33 100,0

Vila Guarani 3 14,3 1 4,8 3 14,3 0 0,0 0 0,0 6 28,6 8 38,1 0 0,0 0 0,0 21 100,0

B. Itiberê Valadares 0 0,0 1 4,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 66,7 6 25,0 0 0,0 1 4,2 24 100,0

V. N. Primavera 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 62,5 1 12,5 0 0,0 2 25,0 8 100,0

Vila Paranaguá 1 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 77,8 1 11,1 0 0,0 0 0,0 9 100,0

Vila Portuária 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 83,3 2 16,7 0 0,0 0 0,0 12 100,0

Vila Rute 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0

Vila São Carlos 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 75,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 4 100,0

Total 37 5,8 13 2,0 17 2,7 8 1,3 17 2,7 318 50,0 203 31,9 1 0,2 22 3,5 636 100,0

FONTE: Banco de Dados EPI-INFO - DMAD/UFPR - ANO: 1996 - LOCAL: Cidade de Paranaguá e Ilha dos Valadares.
NOTA: Embora tenham sido levantados dados de 639 informantes, o Banco de Dados EPI-INFO do DMAD/UFPR registra o total de 636.
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ANEXO 41 - TABELA 11

TABELA 11 - COMPREENSÃO DO USO DO MANGUE COMO LOCAL DE MORADIA PELA
_____________POPULAÇÃO E BAIRRO DA CIDADE DE PARANAGUÁ - 1996____________

BAIRROS
MANGUE COMO LOCAL DE MORADIA

TOTALATERRADO DA EM BRANCO NÃO SIM

F % F % F % F % F %

29 de Julho 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0

Aeroporto 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,0 3 100,0

Alboitt 0 0,0 0 0,0 6 100,0 0 0,0 6 100,0

Alto São Sebastião 0 0,0 0 0,0 6 100,0 0 0,0 6 100,0

Alvorada 1 10,0 0 0,0 9 90,0 0 0,0 10 100,0

Asa Branca 1 25,0 0 0,0 3 75,0 0 0,0 4 100,0

Bockmann 2 12,5 0 0,0 14 87,5 0 0,0 16 100,0

Campo Grande 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 2 100,0

Centro Histórico 1 14,3 0 0,0 6 85,7 0 0,0 7 100,0

Correia Velho 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 2 100,0

Costeira 5 18,5 0 0,0 21 77,8 1 3,7 27 100,0

Eldorado 1 5,0 0 0,0 19 95,0 0 0,0 20 100,0

Emboguaçu 3 23,1 0 0,0 9 69,2 1 7,7 13 100,0

Estradinha 6 23,1 1 3,8 19 73,1 0 0,0 26 100,0

Guadalupe 0 0,0 0 0,0 8 100,0 0 0,0 8 100,0

Industrial 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0

Itiberê 1 10,0 0 0,0 9 90,0 0 0,0 10 100,0

Jardim América 0 0,0 1 7,7 12 92,3 0 0,0 13 100,0

Jardim Araçá 0 0,0 0 0,0 5 100,0 0 0,0 5 100,0

Jardim Guaraituba 5 17,2 0 0,0 24 82,8 0 0,0 29 100,0

Jardim Nova Iguaçu 3 13,0 0 0,0 18 78,3 2 8,7 23 100,0

Jardim Samambaia 0 0,0 0 0,0 24 100,0 0 0,0 24 100,0

Leblon 0 0,0 0 0,0 4 100,0 0 0,0 4 100,0

Oceania 0 0,0 0 0,0 6 100,0 0 0,0 6 100,0

Padre Jackson 0 0,0 0 0,0 17 100,0 0 0,0 17 100,0

Palmital 1 6,7 0 0,0 14 93,3 0 0,0 15 100,0

Parque de Triagem 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0

Parque São João 5 13,5 0 0,0 32 86,5 0 0,0 37 100,0

Ponta do Caju 3 37,5 0 0,0 4 50,0 1 12,5 8 100,0

Porto dos Padres 10 20,0 6 12,0 33 66,0 1 2,0 50 100,0

Raia 0 0,0 0 0,0 9 100,0 0 0,0 9 100,0

Rocio 0 0,0 1 33,3 2 66,7 0 0,0 3 100,0

Santos Dumont 4 23,5 0 0,0 11 64,7 2 11,8 17 100,0

São Vicente 3 27,3 0 0,0 7 63,6 1 9,1 11 100,0

Cunha-Porã 0 0,0 0 0,0 10 100,0 0 0,0 10 100,0

Serraria do Rocha 2 28,6 0 0,0 5 71,4 0 0,0 7 100,0

Tuiuti 0 0,0 0 0,0 4 80,0 1 20,0 5 100,0

Vila 7 Set. (I. Valadares) 9 50,0 0 0,0 9 50,0 0 0,0 18 100,0

Vila Bela (Ilha dos Valadares) 2 10,0 0 0,0 15 75,0 3 15,0 20 100,0

Vila Cruzeiro 6 27,3 0 0,0 15 68,2 1 4,5 22 100,0

Vila do Povo 2 33,3 0 0,0 4 66,7 0 0,0 6 100,0

Vila dos Comerciários 10 30,3 1 3,0 22 66,7 0 0,0 33 100,0

Vila Guarani 6 28,6 1 4,8 13 61,9 1 4,8 21 100,0

Bairro Itiberê Valadares 5 20,8 0 0,0 18 75,0 1 4,2 24 100,0

Vila Nova Primavera 0 0,0 0 0,0 8 100,0 0 0,0 8 100,0

Vila Paranaguá 0 0,0 0 0,0 9 100,0 0 0,0 9 100,0

Vila Portuária 2 16,7 0 0,0 10 83,3 0 0,0 12 100,0

Vila Rute 2 33,3 0 0,0 4 66,7 0 0,0 6 100,0

Vila São Carlos 1 25,0 0 0,0 3 75,0 0 0,0 4 100,0

Total 102 16,0 11 1,7 510 79,8 16 2,5 639 100,0
FONTE: Banco de Dados EPI-INFO - DMAD/UFPR - ANO: 1996.
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ANEXO 42 - TABELA 12

TABELA 12 - CONHECIMENTO DE RESTINGA PELA POPULAÇÃO POR BAIRRO DA CIDADE
DE PARANAGUÁ - 1996

BAIRRO
CONHECIMENTO DA RESTINGA PELA POPULAÇAO

TOTALEM BRANCO NAO SIM

F % F % F % F %
29 de Julho 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Aeroporto 0 0,0 3 100,0 0 0,0 3 100,0
Alboitt 0 0,0 4 66,7 2 33,3 6 100,0
Alto São Sebastião 0 0,0 5 83,3 1 16,7 6 100,0
Alvorada 0 0,0 8 80,0 2 20,0 10 100,0
Asa Branca 0 0,0 4 100,0 0 0,0 4 100,0
Bockmann 0 0,0 13 81,3 3 18,8 16 100,0
Campo Grande 0 0,0 2 100,0 0 0,0 2 100,0
Centro Histórico 1 14,3 3 42,9 3 42,9 7 100,0
Correia Velho 0 0,0 2 100,0 0 0,0 2 100,0
Costeira 0 0,0 21 77,8 6 22,2 27 100,0
Eldorado 1 5,0 17 85,0 2 10,0 20 100,0
Emboguaçu 0 0,0 13 100,0 0 0,0 13 100,0
Estradinha 2 7,7 24 92,3 0 0,0 26 100,0
Guadalupe 0 0,0 5 62,5 3 37,5 8 100,0
Industrial 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Itiberê 0 0,0 10 100,0 0 0,0 10 100,0
Jardim América 0 0,0 13 100,0 0 0,0 13 100,0
Jardim Araçá 0 0,0 5 100,0 0 0,0 5 100,0
Jardim Guaraituba 0 0,0 28 96,6 1 3,4 29 100,0
Jardim Nova Iguaçu 0 0,0 20 87,0 3 13,0 23 100,0
Jardim Samambaia 0 0,0 22 91,7 2 8,3 24 100,0
Leblon 0 0,0 3 75,0 1 25,0 4 100,0
Oceania 0 0,0 6 100,0 0 0,0 6 100,0
Padre Jackson 0 0,0 17 100,0 0 0,0 17 100,0
Palmital 0 0,0 13 86,7 2 13,3 15 100,0
Parque de Triagem 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Parque São João 0 0,0 31 83,8 6 16,2 37 100,0
Ponta do Caju 0 0,0 7 87,5 1 12,5 8 100,0
Porto dos Padres 1 2,0 43 86,0 6 12,0 50 100,0
Raia 0 0,0 8 88,9 1 11,1 9 100,0
Rocio 2 66,7 1 33,3 0 0,0 3 100,0
Santos Dumont 0 0,0 17 100,0 0 0,0 17 100,0
São Vicente 0 0,0 11 100,0 0 0,0 11 100,0
Cunha-Porã 0 0,0 10 100,0 0 0,0 10 100,0
Serraria do Rocha 0 0,0 6 85,7 1 14,3 7 100,0
Tuiuti 0 0,0 4 80,0 1 20,0 5 100,0
Vila 7 Set. (I. Valadares) 0 0,0 16 88,9 2 11,1 18 100,0
Vila Bela (Ilha Valadares) 0 0,0 16 80,0 4 20,0 20 100,0
Vila Cruzeiro 0 0,0 21 95,5 1 4,5 22 100,0
Vila do Povo 0 0,0 6 100,0 0 0,0 6 100,0
Vila dos Comerciários 0 0,0 27 81,8 6 18,2 33 100,0
Vila Guarani 0 0,0 21 100,0 0 0,0 21 100,0
Itiberê Valadares 0 0,0 22 91,7 2 8,3 24 100,0
Vila Nova Primavera 0 0,0 8 100,0 0 0,0 8 100,0
Vila Paranaguá 0 0,0 9 100,0 0 0,0 9 100,0
Vila Portuária 0 0,0 10 83,3 2 16,7 12 100,0
Vila Rute 0 0,0 4 66,7 2 33,3 6 100,0
Vila São Carlos 0 0,0 4 100,0 0 0,0 4 100,0
Total 7 1,1 566 88,6 66 10,3 639 100,0
FONTE: Banco de Dados EPI-INFO - DMAD/UFPR - ANO: 1996.
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TABELA 13 - VISÃO DE RESTINGA PELA POPULAÇÃO DA CIDADE DE PARANAGUÁ -1996
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BAIRRO

VISÃO DE RESTINGA PELA POPULAÇÃO

TOTALBREJO CAMPO CAPOEIRAO MATO ÁREAALAG. R sa b e /b r OUTROS

F % F % F % F % F % F % F % F %

Alboitt 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0
Alto São Sebastião 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0
Alvorada 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0
Bockmann 0 0,0 2 66,7 0 0,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0
Centro Histórico 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 66,7 1 33,3 0 0,0 3 100,0
Costeira 0 0,0 1 16,7 1 16,7 0 0,0 2 33,3 0 0,0 2 33,3 6 100,0
Eldorado 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0
Guadalupe 0 0,0 2 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 3 100,0
Jardim Guaraituba 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0
Jardim Nova Iguaçu 1 33,3 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 1 33,3 3 100,0
Jardim Samambaia 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0
Leblon 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0
Palmital 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0
Parque São João 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 4 66,7 1 16,7 6 100,0
Ponta do Caju 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0
Porto dos Padres 0 0,0 3 50,0 0 0,0 1 16,7 1 16,7 1 16,7 0 0,0 6 100,0
Raia 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0
Serraria do Rocha 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0
Tuiuti 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0
Vila 7 Set. (I. Valad.) 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0
Vila Bela (Ilha Valad.) 0 0,0 3 75,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0
Vila Cruzeiro 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0
Vila dos Comerciários 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 0 0,0 3 50,0 2 33,3 6 100,0
B. Itiberê Valadares 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0
Vila Portuária 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0
Vila Rute 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 2 100,0
Total 2 3,0 26 39,4 2 3,0 6 9,1 12 18,2 10 15,2 g 12,1 66 H 100,0
FONTE: Banco de Dados EPI-INFO - DMAD/UFPR 
ANO: 1996.
NOTA: Este total refere-se às 66 pessoas que responderam já ter ouvido falar no termo restinga. Ver TABELA 61.
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TABELA 14 - COMPREENSÃO DO USO DA RESTINGA PELA POPULAÇÃO E BAIRRO DA CIDADE DE 
PARANAGUÁ- 1996 ______  _____________________________

ANEXO 44 - TABELA 14

BAIRRO

COMPREENSÃO DO USO DA RESTINGA PELA POPULAÇÃO

TOTALEXT
MAD/LEN

N SABE/BRA PL.
ORN/MED

MORAR PESCAR PLANTAR VÁRIOS

F % F % F % F % F % F % F % F %

Alboitt 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0

Alto São Sebastião 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Alvorada 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 2 100,0

Bockmann 1 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 66,7 0 0,0 3 100,0

Centro Histórico 0 0,0 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0

Costeira 0 0,0 1 16,7 3 50,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0 1 16,7 6 100,0

Eldorado 0 0,0 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0

Guadalupe 1 33,3 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 1 33,3 0 0,0 3 100,0

Jardim Guaraituba 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Jardim Nova Iguaçu 0 0,0 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0

Jardim Samambaia 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 2 100,0

Leblon 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Palmital 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 2 100,0

Parque São João 0 0,0 4 66,7 0 0,0 0 0,0 1 16,7 0 0,0 1 16,7 6 100,0

Ponta do Caju 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Porto dos Padres 0 0,0 1 16,7 0 0,0 1 16,7 1 16,7 3 50,0 0 0,0 6 100,0

Raia 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Serraria do Rocha 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0

Tuiuti 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Vila 7 Set. (I Valad.) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 2 100,0

Vila Bela (Ilha Vai.) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 50,0 0 0,0 1 25,0 1 25,0 4 100,0

Vila Cruzeiro 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0

Vila dos Comerciários 0 0,0 3 50,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 33,3 6 100,0

Bair. Itiberê Valadares 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 2 100,0

Vila Portuária 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 2 100,0

Vila Rute 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0

Total 4 6,1 18 27,3 9 13,6 11 16,7 2 3,0 17 25,8 5 7,6 66 (*) 100,0

FONTE: Banco de Dados EPI-INFO - DMAD/UFPR 
ANO: 1996.
NOTA: Este total refere-se às 66 pessoas que responderam já ter ouvido falar do termo restinga. Ver também TABELA 61.



ANEXO 45 - TABELA 15

TABELA 15 - REFERENCIAL DE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E BAIRRO DA CIDADE DE PARANAGUÁ - 1996

BAIRRO

REFERENCIAIS DE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

TOTALALIM. CONFT ED/CUL EST. ESP. FAM. HAB. NS/BR SANE/POL SAU/HIG TB/DIN V. MOR. VAR

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F %

29 de Julho 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Aeroporto 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 3 100,0

Alboitt 0 0,0 1 16,7 0 0,0 2 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 0 0,0 2 33,3 0 0,0 0 0,0 6 100,0

Alto S. Sebast. 0 0,0 1 16,7 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 3 50,0 0 0,0 0 0,0 6 100,0

Alvorada 1 10,0 0 0,0 0 0,0 3 30,0 0 0,0 3 30,0 1 10,0 1 10,0 0 0,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 10 100,0

Asa Branca 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 75,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0

Bockmann 0 0,0 2 12,5 1 6,3 5 31,3 1 6,3 1 6,3 0 0,0 0 0,0 2 12,5 4 25,0 0 0,0 0 0,0 16 100,0

Cpo. Grande. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0

Cent. Histórico 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 14,3 1 14,3 1 14,3 2 28,6 2 28,6 0 0,0 0 0,0 7 100,0

Corr. Velho 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0

Costeira 1 3,7 0 0,0 1 3,7 5 18,5 1 3,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 22,2 11 40,7 0 0,0 2 7,4 27 100,0

Eldorado 1 5,0 1 5,0 2 10,0 2 10,0 0 0,0 2 10,0 0 0,0 2 10,0 4 20,0 5 25,0 1 5,0 0 0,0 20 100,0

Emboguaçu 1 7,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 38,5 6 46,2 0 0,0 1 7,7 13 100,0

Estradinha 2 7,7 0 0,0 0 0,0 2 7,7 0 0,0 0 0,0 2 7,7 0 0,0 7 26,9 12 46,2 0 0,0 1 3,8 26 100,0

Guadalupe 0 0,0 0 0,0 1 12,5 1 12,5 0 0,0 0 0,0 1 12,5 0 0,0 3 37,5 1 12,5 1 12,5 0 0,0 8 100,0

Industrial 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Itiberê 0 0,0 1 10,0 0 0,0 7 70,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 10 100,0

Jd. América 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 30,8 0 0,0 2 15,4 1 7,7 0 0,0 3 23,1 3 23,1 0 0,0 0 0,0 13 100,0

Jd. Araçá 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 60,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0 5 100,0

Jd. Guaraituba 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 34,5 3 10,3 0 0,0 1 3,4 1 3,4 7 24,1 6 20,7 0 0,0 1 3,4 29 100,0

Jd. N. Iguaçu 0 0,0 2 8,7 0 0,0 2 8,7 0 0,0 4 17,4 1 4,3 0 0,0 3 13,0 9 39,1 0 0,0 2 8,7 23 100,0

Jd. Samambaia 0 0,0 1 4,2 0 0,0 11 45,8 0 0,0 1 4,2 1 4,2 0 0,0 6 25,0 3 12,5 1 4,2 0 0,0 24 100,0

Leblon 0 0,0 0 0,0 2 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0

Oceania 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 33,3 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 2 33,3 0 0,0 0 0,0 6 100,0

Pe. Jackson 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,9 0 0,0 0 0,0 4 23,5 0 0,0 8 47,1 4 23,5 0 0,0 0 0,0 17 100,0

Palmital 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 20,0 1 6,7 1 6,7 0 0,0 1 6,7 5 33,3 3 20,0 0 0,0 1 6,7 15 100,0

FONTE: Banco de Dados EPI-INFO - DMAD/UFPR Continua.
ANO: 1996.
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ANEXO 45 - TABELA 15

TABELA 15 - REFERENCIAL DE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E BAIRRO DA CIDADE DE PARANAGUÁ - 1996
Continuação

BAIRRO

REFERENCIAIS DE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇAO

TOTALALIM. CONFT ED/CUL EST. ESP. FAM. HAB. NS/BR SANE/POL SAU/HIG TB/DIN V. MOR. VAR

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F %

Pq. Triagem 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0

Pq. S. João 1 2,7 1 2,7 0 0,0 12 32,4 0 0,0 1 2,7 2 5,4 0 0,0 10 27,0 6 16,2 1 2,7 3 8,1 37 100,0

Pta do Caju 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 12,5 1 12,5 0 0,0 2 25,0 0 0,0 0 0,0 3 37,5 1 12,5 0 0,0 8 100,0

Pto Padres 0 0,0 2 4,0 1 2,0 6 12,0 0 0,0 0 0,0 5 10,0 0 0,0 23 46,0 13 26,0 0 0,0 0 0,0 50 100,0

Raia 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 11,1 4 44,4 2 22,2 0 0,0 1 11,1 9 100,0

Rocio 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0

Stos. Dumont 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 29,4 2 11,8 0 0,0 4 23,5 0 0,0 0 0,0 4 23,5 0 0,0 2 11,8 17 100,0

São Vicente 0 0,0 0 0,0 2 18,2 I 9,1 2 18,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 27,3 0 0,0 0 0,0 3 27,3 11 100,0

Cunha-Porã 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 30,0 0 0,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 2 20,0 4 40,0 0 0,0 0 0,0 10 100,0

Serr. Rocha 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 14,3 0 0,0 0 0,0 1 14,3 0 0,0 3 42,9 2 28,6 0 0,0 0 0,0 7 100,0

Tuiuti 1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 80,0 0 0,0 0 0,0 5 100,0

V. 7 Set (I Vai) 0 0,0 1 5,6 0 0,0 8 44,4 0 0,0 1 5,6 0 0,0 1 5,6 6 33,3 0 0,0 1 5,6 0 0,0 18 100,0

V. Bela (I. Vai) 0 0,0 1 5,0 0 0,0 9 45,0 0 0,0 1 5,0 0 0,0 2 10,0 5 25,0 2 10,0 0 0,0 0 0,0 20 100,0

V. Cruzeiro 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,5 0 0,0 3 13,6 0 0,0 0 0,0 7 31,8 10 45,5 1 4,5 0 0,0 22 100,0

V. do Povo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 5 83,3 0 0,0 0 0,0 6 100,0

V. Comerciár. 0 0,0 2 6,1 0 0,0 6 18,2 0 0,0 5 15,2 2 6,1 0 0,0 6 18,2 11 33,3 1 3,0 0 0,0 33 100,0

V. Guarani 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,8 0 0,0 0 0,0 10 47,6 0 0,0 3 14,3 7 33,3 0 0,0 0 0,0 21 100,0

Itiberê Valad. 0 0,0 4 16,7 0 0,0 9 37,5 0 0,0 2 8,3 0 0,0 2 8,3 4 16,7 3 12,5 0 0,0 0 0,0 24 100,0

V. N. Primav. 1 12,5 0 0,0 0 0,0 2 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 37,5 2 25,0 0 0,0 0 0,0 8 100,0

V. Pnguá. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 44,4 2 22,2 0 0,0 0 0,0 9 100,0

V. Portuária 0 0,0 0 0,0 1 8,3 3 25,0 4 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 33,3 0 0,0 0 0,0 12 100,0

Vila Rute 0 0,0 0 0,0 1 16,7 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 50,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7 6 100,0

V. S. Carlos 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 50,0 0 0,0 0 0,0 4 100,0

Total 9 1,4 23 3,6 14 2,2 139 21,8 16 2,5 31 4,9 42 6,6 13 2,0 155 24,3 170 26,6 8 1,3 19 3,0 639 100,0

f o n t e : Banco de Dados EPI-INFO - DMAD/UFPR Conclusão.
ANO: 1996.
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ZONA UM - CENTRO URBANO - espaço coberto pelo Centro Histórico (núcleo inicial 
de expansão da cidade) e pela cidade dos anos 50 que concentra hoje uma área residencial 
com alto nível de vida e as funções administrativas, os serviços públicos e comércio da 
cidade, e a mais alta taxa de alfabetização. Apresenta igualmente uma pirâmide etária de 
base estreita, com estreitamento lento, o que demonstra baixa taxa de natalidade e uma 
tendência ao envelhecimento populacional (mais alta proporção de idosos da cidade); 
19,8% entre 0-14 anos e 9,5% com idade acima de 65 anos; 70,6% com idade entre 15 e 64 
anos (população ativa teórica). População = 24.415 habitantes. Densidade humana = alta. 
Saneamento satisfatório. Tamanho da amostra 138 famílias, 515 pessoas. Variáveis 
demográficas: taxa de masculinidade = 80,8; proporção de chefes de família migrantes = 
44,9%; estabilidade residencial = 26,1% sem mudança de domicílio. Variáveis sociais: 
Estrutura familiar, distribuição bi-polar: pessoas sozinhas e família monopar = 38,3%; 
famílias extensas = 21,0%; Relações familiares na vizinhança próxima reduzidas; nível de 
escolaridade dos maiores de 20 anos = analfabetismo e maiores de 5 anos = 34,4%; maiores 
de 9 anos = 30,0%. Variáveis econômicas: Proporção de empregos formais entre chefes 
famílias ativos = 85,9%. Variáveis do quadro de vida: condições de moradia = boas, espaço 
residencial disponível = 87,7% com D = 8 ha/100m2; destino do esgoto = 97,8% correto. 
Relações com a estratificação sócio-econômica : Superior = 52,9%; Médio = 37,7%; 
Inferior = 9,4%.

ZONA DOIS - CIDADE DA EXPANSÃO PORTUÁRIA - espaço coberto pela segunda 
extensão da cidade (a partir dos anos 60 ligada ao desenvolvimento do porto) no qual 
encontra-se uma área residencial ao noroeste da cidade formada por migrantes vindos 
trabalhar no porto, e pela extensão mais recente (a partir dos anos 80) ao sul da cidade, na 
qual encontra-se uma área quase exclusivamente residencial. Em ambas áreas residenciais o 
nível de vida é o mesmo (médio), sendo este critério determinante para a associação de 
ambas as áreas na zona dois, mesmo que algumas quadras, unicamente do ponto de vista 
cronológico pertencem à área mais recente da cidade. A taxa de alfabetização é de 87,0% e 
a pirâmide etária tem base intermediária (entre estreita e larga) porém mostra um 
estreitamento rápido a partir dos 30-34 anos, com uma pequena proporção de idosos e uma 
natalidade não muito alta, porém estável. A proporção de idosos também não é muito alta. 
População: 37.053 habitantes. Ocupação: entre 1953 e 1970. Serviços: pequena presença 
de comércios, administrações, serviços (saúde, escolas). Nível de moradia: heterogêneo, 
globalmente nível médio. Densidade humana: alta. Saneamento: globalmente satisfatório, 
mas heterogêneo. Tamanho da amostra: 205 famílias, 856 pessoas. Variáveis demográficas: 
taxa de masculinidade = 107,5; faixa etária = 25,0% da população com idade entre 0-14 
anos; 4,0% acima dos 65 anos; população ativa teórica (idade entre 15 e 64 anos) = 71,0%; 
Proporção de chefes de famílias migrantes = 48,3%, estabilidade residencial = 24,4% da 
população sem mudança de domicílio. Variáveis sociais: estrutura familiar, bi-polarização 
menos importante: pessoas sozinhas e família monopar = 28,3%; famílias extensas = 22,1%; 
nível de escolaridade = analfabetismo e maiores de 5 anos = 49,7%; com 9 anos = 25,9%. 
Variáveis econômicas: proporção de empregos formais entre chefes de família ativos = 
80,1%. Variáveis do quadro de vida: condições de moradia heterogêneas, mais marcada; 
espaço residencial disponível: 83,4% D = 8 ha/100m2; destino do esgoto = 93,2% correto. 
Relações com a estratificação sócio-econômica: Superior = 43,4%; Médio = 41,0%, 
Inferior = 15,6%.

ANEXO 46 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS ZONAS DA CIDADE DE
PARANAGUÁ E ILHA DOS VALADARES - 1996 - 1998
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ZONA TRÊS - CIDADE NOVA (Expansão recente) - População: 10.625 habitantes. 
Ocupação, posterior a 1970. Serviços: pequena infra-estrutura escolar, social e sanitária. 
Nível de moradia: muito heterogêneo, globalmente nível baixo. Densidade humana, variável. 
Saneamento: precário. Tamanho da amostra. 121 famílias, 473 pessoas. Variáveis 
demográficas: taxa de masculinidade = 808,4; faixa etária = 32,7% da população entre 0 e 
14 anos; 3,5% acima de 65 anos; população ativa teórica (entre 15-64 anos) = 63,8%; 
proporção de chefes de família migrantes = 56,2%; estabilidade residencial = 13,2% sem 
mudança de domicílio; 17,4% da população com três e mais mudanças. Variáveis sociais: 
estrutura familiar: família monopar = 5,8%; famílias nucleares = 58,7%. Nível de 
escolaridade dos maiores de 20 anos: analfabetismo e maiores de 5 anos = 43,1% (com 9 
anos = 23,0%. Variáveis econômicas: proporção de empregos formais entre chefes de 
família ativos = 73.6%. Variáveis do quadro de vida: condições de moradia, espaço 
residencial disponível = 54,5% com D = 8 ha/100m2; destino do esgoto = 65,3% correto. 
Relações com a estratificação sócio-econômica: Superior = 26,4%; Médio = 37,2%; 
Inferior = 36,4%.

ZONA QUATRO - FRANJAS INSALUBRES - População: 14.711 habitantes. 
Ocupação: em quase toda a extensão é posterior a 1985 e em certos lugares entre 1970 e 
1985. Serviços: nenhum serviço coletivo. Nível de moradia: globalmente muito precário. 
Densidade humana: variável. Saneamento: praticamente inexistente. Tamanho da amostra: 
113 famílias, 492 pessoas. Variáveis demográficas: taxa de masculinidade = 99,2; faixa 
etária = 39,4% com idade entre 0-14 anos; 1,0% acima dos 65 anos; população ativa teórica 
(entre 15-64 anos) = 59,5%; proporção de chefes de família migrantes = 38,0%; 
estabilidade residencial = 13,3% sem mudança de domicílio; 30,1% com três e mais 
mudanças. Variáveis sociais: estrutura familiar, família monopar = 9,7%; famílias nucleares 
= 58,4%. Nível de escolaridade dos maiores de 20 anos = analfabetismo e maiores de 5 anos 
= 32,0% (com 9 anos = 16,0%). Variáveis econômicas: proporção de empregos formais 
entre chefes de família ativos = 63,9%; todos os elementos do nível de vida. Variáveis do 
quadro de vida: condições de moradia, espaço residencial disponível = 46,9% com D = 8 
ha/100m2; destino do esgoto = 55,7% correto. Relações com a estratificação sócio- 
econômica. Superior = 17,7%; Médio = 31,0%; Inferior = 51,3%.

ZONA CINCO - ILHA DOS VALADARES. Apresenta características específicas. O 
espaço é unicamente residencial, ocupado por uma população vinda quase que 
exclusivamente de comunidades rurais e pesqueiras do interior da Baía de Paranaguá, o que 
muito contribui na identificação de situações de vida distintas das apresentadas nas zonas 
anteriores. Esta zona apresenta o mesmo comportamento demográfico, com exceção do 
afunilamento da pirâmide somente após a faixa de 40 a 44 anos. População: 7.619 
habitantes. Ocupação: em ondas sucessivas desde o início do século. Serviços, pequena 
infra-estrutura, mas em desenvolvimento. Nível de moradia: heterogêneo; maioria em nível 
médio, mas em certos lugares é muito precário e surgimento de moradias de qualidade. 
Densidade humana: baixa. Saneamento: variável. Tamanho da amostra: 62 famílias, 294 
pessoas.

ANEXO 46 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS ZONAS DA CIDADE DE
PARANAGUÁ E ILHA DOS VALADARES - 1996 - 1998
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ZONA CINCO - Variáveis demográficas: taxa de masculinidade = 93,4; faixa etária = 
37,7% da população entre 0-14 anos; 4,4% com 65 anos ou mais; população ativa teórica 
(entre 15-64 anos) = 57,8%; proporção de chefes de família migrantes = 38,0%; 
estabilidade residencial = 14,5% sem mudança de domicílio; 14,5% com três e mais 
mudanças. Variáveis sociais: estrutrutura familiar, família monopar = 8,1%; famílias 
nucleares = 56,4%. Nível de escolaridade dos maiores de 20 anos: analfabetismo e maiores 
de 5 anos = 53,6% (com 9 anos = 6,7%. Variáveis econômicas: proporção de empregos 
formais entre chefes famílias ativos = 57,8%. Variáveis do quadro de vida: condições de 
moradia, espaço residencial disponível = 48,3% com D = 8 ha/100m2; destino do esgoto = 
38,7% correto. Relações com a estratificação sócio-econômica: Superior = 12,9%, Médio = 
38,7%; Inferior = 48,4%.

ANEXO 46 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS ZONAS DA CIDADE DE
PARANAGUÁ E ILHA DOS VALADARES - 1996 - 1998

FONTE: GERHARDT et al.; CANEPARO et al.; anotações pessoais de oficinas 
interdisciplinares.

ANO: 1996 e 1998.
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ANEXO 47 - OFÍCIO DO CEDEA ENCAMINHADO AO SECRETÁRIO DE 
ESTADO DA SAÚDE, EM 01 DE JULHO DE 1997 - PROTOCOLO 
NÚMERO 3.110.838-1

CEDEA -
(V&ttna de Sttadoé 'Defetet, c Sducaçãa /ladiettfa i 

<%. -00. tt7,463l00út-3%. &um, ío i - (’«mso.-vK - esp: soootsze
Fone/Fax: (041) 2 :5-5184 

Curitiba, 01 de julho de 1997.

Exmo. Sr. Dr.
ARMANDO RAGGIO
Secretário Estadual de Saúde do Paraná e 
Presidente do Conselho Estadual de Saúde do Paraná- 
CUR1TIBA - PR .

Tendo em vista as inúmeras reclamações da 
população parnanguara, err especial a dos bairros Rocio, Guadalupe, Alboit, 
Vila Portuária e Vila Rute, de que é insuportável a poluição do ar nesses locais, 
de que essa poluição provoca irritação nos olhos, problemas respiratórios, dor 
de cabeça, vômito, mal ester, além do mau cheiro forte. Há pessoas, também, 
que vêm associando essa poluição com o término da gestação aos sete meses 
e abortos involuntários.

Com isso, vimos por meio desta solicitar que 
essa questão seia colocada como assunto de pauta para a próxima 
reunião do Conselho Estadual de Saúde a realizar-se em Curitiba e que 
seia convidada a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e/ou o Escritório 
Regional do IAP em Paranaguá para esclarecer junto aos Conselheiros as 
condições do ar em Paranaguá, bem como que seia estabelecido um 
sistema de monitoramento e fiscalização da gualidade do ar na cidade.

Certos de podermos contar com seu apoio 
agradecemos e apresentamos nossas cordiais saudações. >

LAURA JESUS DE MOURA E COSTA 
Conselheira pelo CEDEA.

SISTEMA INTEGRADO DE DOCUMENTOS 

SESA NUM. 3. 110. 8 3 8 -1

DATA- 0 ?  • JU'- W q ?raRA-__________
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ANEXO 48 - ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO
PARANÁ, REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 1997.

----------------------------------------------- 1 CONSELHO]
ESTADUAL 
DE SAÚDE 
DO PARANÁ

C E S / P R
ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ

Local: Grande Auditório do Edifício Castelo Branco - Centro Cívico
Data: 24-09-97
Horário: 14:00 às 18:00

Conselheiros presentes:

NOME Condição ENTIDADE
Usuários

ï ' “ Agenor Cheutchuk Titular Mov.Popular de Saúde
Amadeu Antônio Bonato Suplente Fed. Est. APAES/DESER
Antônio Pitol Suplente Mov.Def. Favelados /  Pastoral Saúde

2 Òercísio Rodrigues da Silva Titular Mov.Def.Favelados/Pastoral Saúde
Dionisio Soares Batista Suplente Mov. Popular de Saúde
Euclides Gonçalves Suplente FAMOPAR

3 Francisco R.da Silva Sobrinho Titular FT1EP
4 Justino Alves Pereira Titular Fed.Est APAES/DESER
5 Laura Jesus de Moura e Costa Titular CEDEA/RURECO
6 Manoel Rodrigues do Amaral Titular FAMOPAR
7 Márcio Rojânio P.Sales Titular Central Mov.Populares
8 Milton Preseziniuk Titular (S) FETAEP
9 Nelson Ams Neumann Titular Past.Criança/Mov.Nac.Men.Rua
10 Norton Rodrigues Titular (S) FAEP
11 Olga Estefânia D.G.Pereira Titular C.U.T.
12 Pelegrin Felipe Cavassem Titular Frat.Cristã PR
13 Selem R. Bark Titular (S) FIEP
14 Sérgio Santana Pequeno Titular Força Sindical
15 Toni Reis Titular G. Dignidade / G. Pela Vidda
16 Wilma Araújo Kaiel Titular Fórum Pop. Mulheres/Mov. Pop. Mulheres
17 Wilson Pedro Zanuncini

Profissionais de Saúde
Titular FEAPPAR

1 Benvenuto Juliano Gazzi Titular (S) CRF / Assoe. Paran. Farmacêutico
Elisete M. R. Pinto Suplente C.R. Psicologia / C.R. Serviço Social

2 Geraldo A . de Oliveira Titular CRM V/ABRASA
Lígia A. C. Mendonça Suplente SINDSAÚDE

3 Luiz Carlos Sobânia Titular (S) Assoe. Médica PR / CRM
4 Luzia Mayer Titular (S) ABEn / COREN-PR
5 Maria das Dores T. Santos Titular SINDSAÚDE
6 Maria O. das Chagas e Silva Titular C.R. Psicologia/C.R.Serv.Social

Marino de Oliveira Suplente C.R.M.V./ABRASA
7 Raquel Prestes de Mello Titular FETRASAP/FEESP

Romalina Uma Santos Suplente FETRASAP/FEESP
8 Sylvio Palermo Gevaerd

Prestadores e Gestores
Titular ABO / CRO

1 Conceição de Oliveira Rocha Titular (S) APMI
2 José F. Schiavon Titular FEHOSPAR

Maria Suely S. Leonart Suplente UFPR
3 Rosita Márcia Wilner Titular FEMIPA
4 Sérgio Z. Serafini Titular UFPR
5 Armando Raggio Titular SESA/PR
6 Hamilton Lima Wagner Titular (S) APASEMS
7 João Valentim Pavan Titular APASEMS
8 Mariângela Gatvão Simão Titular ISEP/PR
9 Mário Lobato da Costa Titular Ministério da Saúde

Mathens Chnmatas .SiinlantA IRFP/PR

(continua)
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Secretaria Executiva: Oliva Vasconcellos

1. EXPEDIENTE INTERNO
1.1 Ata da 19a Reunião Ordinária do CES/PR -  discussão e Aprovação
1.2 Ata da 1a Reunião Extraordinária do CES/PR -  discussão e aprovação 
1.3-III Conferência Estadual de Saúde
1.4 Informes das Comissões Técnicas Permanentes do CES/PR

- Comissão Temporária sobre a Maternidade da Lapa
- Comissão de Acompanhamento da Munidpalização e Consórcios
- Comissão Temporária sobre Redução de Leitos dos SUS em Hospitais de Maringá
- Seminário sobre Recursos Humanos
- Comissão Temporária para elíiboração da Cartilha de Direitos Humanos do Cidadão 
-CIST

1.5 Plenárias Regionais dos Trabalhadores de Saúde

2. ORDEM DO DIA
2.1 Condições do ar em Paranaguá, e estabelecimento de monitoramento do ar
2.2 Resolução proibindo Jato de Areia -  proposta
2.3 Organizações Sociais -  projeto da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério da Reforma 

Administrativa - MARE
2.4 Análise de Aquisição de medicamentos de Alto Custo
2.5 Conselhos regionais de Saúde
2.6 Municípios que não realizarão Conferência Municipal de Saúde em 1.997
2.7 Plenária Nacional de Saúde
2.8 Situação do Hospital Santa Terezinha do Itaipú
2.9 Informe sobre funcionários acampados em frente ao Palácio do Governo

3. ASSUNTOS DIVERSOS
3.1 Descredenciamento do Banco de Sangue Paraná em Foz do Iguaçu
3.2 Situação do Sarampo no Paraná

ANEXO 48 - ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO
PARANÁ, REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 1997.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO ,

1 Dr. Armando Raggio -  Presidente do CES deu início à reunião cumprimentando todos os presentes, e
2 passou para o Vice-presidente Dr. Luiz Carlos Sobânia presidir a mesa no Expediente Interno da pauta. Dr.
3 Sobânia cumprimentou todos, e iniciou solicitando se havia algum assunto a ser incluído na pauta, havendo
4 dois informes da Central de Movimento Popular de Saúde, um sobre um encontro de Movimentos Populares
5 e outro sobre Moção de Apoio aos Funcionários da área da saúde. A seguir passou para o ítem 1.1 Ata da
6 19a Reunião Ordinária do CES/PR, não havendo alteração, foi aprovada por todos. A seguir item 1.2 Ata
7 da 1* Reunião Extraordinária do CES/PR, Maria Sueli Leonart informou que estava presente na reunião,
8 mas não assinou a lista de presença, solicitando inclusão de seu nome na ata. Anotado por Oliva
9 Vasconcellos -  Secretária Executiva do CES/PR, e nada mais havendo a ata foi aprovada oor todos, item

10 1.3 Hl Conferência Estadual de Saúde, Oliva Vasconcellos, informou todos que os convidados já foram
11 contatados e a grande maioria já confirmou presença, estando então a programação já definida, e só
12 restando a confecção do folder. A seguir informou das plenárias regionais de trabalhadores de saúde que
13 estão acontecendo nas regionais de saúde, e que Sueli Coutinho -  SESA-ISEP passará informes mais tarde.
14 A seguir Dr. Sobânia passou para o ítem 1.4 Informe das Comissões Temáticas Permanentes e
15 Temporárias do CES/PR., passando para a Comissão Temporária sobre a Maternidade da Lapa, Marcello
16 Eduardo da Silva Xavier -  AJU-SESA/ISEP, apresentou documento com parecer e análise sobre as questões
17 surgidas na reunião realizada em 03.09.97 pela Comissão. Neste documento a Assessoria Jurídica da
18 SESA/ISEP dá o seu parecer sobre três questionamentos: 1. Pode um Hospital Público disponibilizar leitos
19 exclusivos para atendimentos de Convênio com medicina de Grupo ou Seguros de Saúde? 2. Pode o
20 Hospital público ser ressarcido de atendimento prestado a pacientes conveniados a Planos de Saúde? 3. Que
21 mecanismos legais existem para que isso ocorra? Com base na Lei e na Constituição, Marcello, colocou que
22 entende que não existe possibilidade jurídica de se disponibilizar leitos exclusivos para atendimento de

continua
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23 convênios com Medicina de Grupo ou Seguros de Saúde, uma vez que, tal medida configuraria uma distinção
24 a ser concedida ao usuário do SUS/ Cliente do Convênio que distinguiria o tratamento oferecido a este, do
25 tratamento oferecido aos demais. IV.esmo que, não argumentássemos que este tratamento corresponde a
26 privilégio ou vantagem, ainda assim, teríamos por certo que constitui, sem dúvida, um tratamento
27 diferenciado. Colocou que Planos e Seguros de Saúde prestam serviços que distinguem-se das demais
28 atividades de seguros, pois enquanto nos demais serviços de seguros há tão somente a indenização
29 monetária peio bem jurídico perdido, nos serviços prestados por planos e seguros de saúde, há inúmeras
30 outras atividades como credenciamento de médicos, hospitais, estabelecimentos de tabelas, codificação de
31 doenças e orientações de atendimento sobre consultas, cirurgias e exames laboratoriais. Ou seja, existem
32 muitas distinções no serviço ofertado e, entendo, não há como òomparar a realização de todas essas
33 operações com a mera restituição m inetária que envolve os demais tipos de seguro. Sendo assim, entende-
34 se que planos e seguros de saúde podem ser regulamentados como serviços de saúde. De qualquer modo e
35 considerando-se uma ou outra tese, a regulamentação federal solucionará o problema instituindo um
36 mecanismo legal para a exigência do ressarcimento ao SUS dos serviços prestados à beneficiários ou
37 segurados de Planos ou Seguros de Saúde. A seguir Mariângela Simão -  DVP/SESA/1SEP, colocou que a
38 Comissão apresentará na próxima reunião uma proposta de Resolução apara a aprovação do CES/PR. Dr.
39 Armando questionou a necessidade de uma Resolução, tendo em vista que o parecer apresentado foi bem
40 elaborado e é conclusivo. Mariângela explicou que este problema surgiu da Lapa, mas que é um problema
41 em muitos outros municípios, e que a Comissão procurou discutir no geral e não só o caso da Lapa
42 especificamente. A seguir a mesa deu o encaminhamento deste assunto ser pautado novamente na próxima
43 reunião para deliberação da plenária, sendo aprovado por todos. A seguir a Comissão de
44 Acompanhamento da Municipalização e Consórcios, Lenilda de Assis -  Sindsaúde, apresentou um
45 questionário, onde contempla dados dos Consórcios Intermunicipais de Saúde- CIS, em relação a oferta de
46 serviços, parte jurídica, Recursos Humanos, Recursos Financeiros e também uma pesquisa de satisfação do
47 usuário do CIS. Amadeu propôs que se faça entrevista com mais de dois usuários. Lígia Mendonça sugeriu
48 que haja desdobramento de informações para que na III Conferência já se tenha alguns dados, para trabalhar
49 no Curso pré-conferência. A Comissão acatou e ficou definido que os conselheiros da reaião dos
50 Consórcios poderio participar das visitas aos consócios. A seguir Dr. Sobânia passou a palavra para
51 Mário Lobato -  MS, apresentar o parecer da Comissão Temporária sobre Redução de leitos do SUS em
52 Hospitais de Maringá. Mário apresertou documento distribuído a todos, com parecer da Comissão sobre as
53 dúvidas do gestor de Maringá em aceitar ou não as alterações cadastrais solicitadas pelos hospitais Santa
54 Rita e Santa Casa de Maringá. Cem base na Lei e na Constituição, no caso específico de Maringá, a
55 comissão coloca que o gestor municipal tem todos os instrumentos legais em maõs para credenciar,
56 conveniar ou contratar serviços, negociando tetos, cotas ou ofertas de serviços, sempre visando o bem
57 comum. Para tal, tem o dever legal de valer-se do caráter deliberativo do seu Conselho Municipal de Saúde.
58 Vaie lembrar que, em nome interesse público, a administração tem o poder de alterar ou fixar cláusulas
59 contratuais unilateraimente, notadamente em matéria de relevância pública. Ao finalizar colocou que a
60 legislação vigente fornece ao gestor local do SUS os instrumentos necessários para resolver a questão. A
61 Comissão ressalta que o melhor carr inho para a resolução do impasse é a busca de uma solução negociada,
62 com o gestor do SUS reconhecendo as dificuldades por que passam os hospitais sem perder de vista no
63 entanto as necessidades da coletividade. A seguir Rosita Márcia Wilner -  FEMIPA, integrante da Comissão,
64 apresentou um documento com voto contrário de sua entidade ao parecer da Comissão. Elizete -  CRSS,
65 disse que a Comissão elaborou o documento no sentido de fortalecer o Conselho Municipal de Saúde de
66 Maringá, e não uma situação específica de um hospital. Dr. Armando Raggio colocou que deve-se ter cuidado
67 quando discutir estas questões, e sempre ter o esforço de achar uma solução. Colocou que particularmente a
68 cidade de Maringá é resistente a governabilidade, mas nesta gestão, com a ajuda da Fehcspar e Femipa esta
69 dificuldade amenizou, e quando urra comissão constituída, elabora um parecer, permitindo inclusive uma
70 negociação, a Femipa apresenta um voto contrário, com posição específica de protesto indo contra o bom
71 senso da Comissão em fortalecer o C.M.S. Propôs que a Femipa reconsidere, que se recomende a
72 negociação e também se faça uma manifestação apresentando a insatisfação com o financiamento. Rosita
73 colocou que a Femipa não é contra o consenso, e que o documento faz um resgate histórico das Santas
74 Casas justificando o voto contrário, mas não é contra a negociação. Após a intervenção de vários
75 conselheiros, Dr. Armando colocou que o último recurso que se deve usar é a intervenção tanto do gestor
76 local como estadual no prestador. É desejável que as partes progridam as negociações, não desrespeitando
77 o que é ético. Colocou que se a Ferr ipa resolver fazer este tratado com todas as Santas Casas o gestor está
78 disponível para conversar. Severo Alexandre -  Ministério Público, colocou que o melhor a fazer neste
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79 impasse é a negociação local, senão for possível recorrer ao Ministério Público. Ao final foi proposto que no
80 último parágrafo se altere a palavra "ressalta” por “recomenda", ficando: *A Comissão recomenda...’ . Posto
81 em votação, o parecer da Comissão, com a alteração foi aprovado por maioria, com três votos contrários.
82 A seguir sobre o Seminário sobre Recursos Humanos do SUS, Oliva Vasconcellos, informou que devido a
83 dificuldade de viabilizar local e ao fato de coincidir a data do protegendo a Vida talvez a data do Seminário,
84 que estava agendado para 28 e 29 de outubro, sofra alterações. Ficou de enviar correspondência a todos,
85 informando data e local. A seguir mesa passou para Comissão Temporária para elaboração da cartilha dos
86 direitos do cidadão, Oliva informou que a Comissão responsável pela elaboração não deu mais retomo dos
87 trabalhos. Lígia Mendonça colocou q ue é muito importante que esta cartilha seja elaborada, e solicitou ajuda
88 da SESA/ISEP para elaborar, e que de preferência já se tenha na ili Conferência. Maria das Dores -
89 Sindsaúde, colocou que o Sindsaúde não está com tempo de elaborar a cartilha, e que nas oficinas sobre
90 Controle Social sente que há falta de informações por parte dos usuários. Mariângela Simão, lembrou a todos
91 que faz quase seis meses que esta cartilha foi aprovada em plenária e até agora não foi realizada, e a
92 Secretaria Executiva, com todos os preparativos da III Conferência, não terá tempo hábil para viabilizar um
93 bom trabalho. Dr. Armando lembrou que das seis resoluções aprovadas pelo CES/PR, sobre as cobranças
94 indevidas no SUS, em uma delas está a confecção e um documento assim, então propôs que o prazo poderá
95 ser após a III Conferência, consideraado o resultado final da mesma, e que, por enquanto, todos que tenham
96 material pertinente, encaminhem à Secretaria Executiva do CES/PR para posterior confecção da cartilha.
97 Passando-se para a Comissão Intersatorial de Saúde do Trabalhador -  CIST, Armenes Junior informou que a
98 CIST havia se reunido na parte da manhã e aprovaram por unanimidade uma Tese Guia para a III
99 Conferência, com base na Tese Guie apresentada pela SESA/ISEP, com pequenas alterações. Informou que

100 foi eleito Coordenador da CIST, e que no próximo mês será realizado um pequeno Seminário sobre Saúde do
101 Trabalhador. A seguir a Comissão de Orçamento solicitou que a Secretaria Executiva convoque reunião da
102 Comissão para o dia 14/10 às 14:00 horas, na SESA/ISEP. Passando para o ítem 1.5 Plenárias Regionais
103 de Saúde, Sueii Coutinho apresentou o cronograma definido nas Regionais de Saúde, e as orientações que
104 foram repassadas aos técnicos indicados pelas Regionais de Saúde, os quais deverão facilitar o processo e
105 pegar a ata da Plenária, porém não será responsabilidade da Regional o processo eleitoral, ficando este a
106 cargo das entidades. A seguir Maria das Dores Tucunduvas -  Sindsaúde, solicitou tempo para informe sobre
107 os funcionários do quadro geral do estado, acampados em frente ao Palácio do Governo, os quais não
108 recebem reajuste salarial. Apresentou um documento elaborado pelo DIEESE sobre as repercussões
109 financeiras do reajuste de 42% aos servidores públicos -  nível operacional e médio, do quadro geral do
110 Estado, que representará 1,30%( média do 1° semestre) nas Receitas Correntes Líquida do Estado do
111 Paraná. Maria das Dores, colocou que o atual Governo está tratando esta questão com muito descaso, sem
112 dar a importância devida ao fato, e que a SESA também não se manifestou, sendo que a maioria dos
113 funcionários em questão são de nivel médio-elementar da área da saúde. Solicitou aos conselheiros apoio ao
114 movimento. Dr. Armando Raggio colocou que se sentia ofendido, e que a conselheira usou de má fé, quando
115 solicitou tempo para dar um informo, e na verdade usou o tempo para afrontar o Governo e sua pessoa
116 quando se referiu à SESA . Disse que não considera este o fórum para tratar desta questão, e deu por
117 encerrada a questão. A seguir Dr. Scbánia passou para o ítem 2. ORDEM DO DIA, 2.1 Condições do ar em
118 Paranaguá e estabelecimento de monitoramento do ar, passando a palavra para Mauro Lanzoni e
119 Luciana, do IAP. Luciana escalreceu que em Paranaguá não existe o estabelecimento de monrtaramento de
120 ar, e que foi solicitado ao Escritório Regional do IAP no litoral um estudo sobre a necessidade e a
121 possibilidade de se estabelecer o monitoramento do ar. Esclareceu sobre o problema de poluição no
122 município devido a cidade ser portuária e ter outras indústrias. Finalizou dizendo que gostaria que esta
123 questão fosse resolvida em Paranaguá, juntamente com o escritório Regional do IAP no litoral, que tem mais
124 condições de investigar os sintomas, e se colocou a disposição para participar das soluções. Laura -  CEDEA
125 colocou que este trabalho deve ser contínuo, e apresentou um mapa do município demonstrando as áreas
126 mais poluídas devido as indústrias e ao Porto de Paranaguá; que soltam gases e outros poluentes que
127 prejudicam a saúde da população. Esclareceu que a entidade solicita o controle do ar no município e
128 concorda que se deve procurar os sintomas; mas gostaria que fosse dado um prazo para este trabalho do
129 IAP. A seguir Dona Carbonário, moradora no bairro do Rocio em Paranaguá, disse que sofrem muito com
130 poluição, e que é importante que sejam tomadas as providências pelas autoridades. Pedro Guimarães,
131 Presidente do MEL -  Movimento Ecológico do Litoral, colocou que o Govemo está solicitando verbas para
132 saneamento, então poderia se tentar conseguir parte deste recurso para resolver a questão; e solicitou apoio
133 do CES/PR sobre o encaminhamento que está sendo dado ao Pólo de Fertilizantes. Dr. Armando Raggio, em
134 nome do Govemo do Estado, colocou que existe um Conselho Estadual de Meio Ambiente, e considera que
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135 esse assunto em questão afeta a saúde e compartilha com a preocupação de todos, mas considera que o
136 melhor encaminhamento é de a Regional de Saúde em Paranaguá juntamente com o IAP acompanhar esta
137 questão, e que o CES/PR deliberar sobre o assunto não é prudente, uma vez que não foi ainda deliberado no
138 Conselho Municipal de Saúde do município. Propôs que a questão seja encaminhada ao Conselho Municipal
139 e ao Conselho do Meio Ambiente. Laura solicitou o prazo de seis meses para se ter um retomo das
140 providencias tomadas pelo Escritório Regional do IAP. Luciana -  IAP, informou que nesta manhã já se tomou
141 a decisão de realizar a medição do ar. Posto em votação a proposta do Dr. Armando Raggio e o prazo
142 solicitado por Laura, foi aprovado por todos. A seguir a mesa passou para o ítem 2.2 Resolução proibindo
143 jato de Areia -  proposta, Armenes Junior, apresentou um estudo do CEMAST identificando mortes de
144 trabalhadores por silicose, explicando que esta é uma doença pulmonar do grupo das pneumoconiases,
145 causada pela inalação e retenção da r.ílica cristalina, com posterior reação pulmonar. Informou que na Região
146 Metropolitana de Curitiba, a frequência de casos de silicose e óbitos em empresas de jato de areia já
147 totalizam 12 casos. Enfatizou o trabalho do CEMAST em fazer um trabalho preventivo/curativo; e informou
148 que a CIST já aprovou a proposta de Resolução. A seguir leu a proposta de Resolução, já com algumas
149 alterações. Dr. Armando colocou que realmente uma pessoa afetada pela silicose tem poucas chances de
150 sobreviver ao dano causado no pulmão do indivíduo. Ressaltou a criação do CEMAST, nesta gestão, que foi
151 por acreditar no trabalho que é possível de realizar entre a causa/efeito, e elogiou o trabalho que vem sendo
152 feito neste sentido. Em relação a Resolução, solicitou que a Assessoria Jurídica da SESA ajude na redação
153 do artigo n° 2. A seguir a mesa colocou a proposta em votação, sendo aprovada por unanimidade. ítem
154 2.3 Organizações Sociais -  projeto da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério da Reforma
155 Administrativa -  MARE, Márcio Rojànio Sales -  CMP, informou que colocou em pauta esta questão para
156 que se tire uma posição do CES/PR sobre as Organizações Sociais, e gostaria que o gestor municipal viesse
157 ao CES apresentar a sua opinião. Esclareceu que o documento foi distribuído para todos. Informou também
158 que este assunto será discutido no Conselho Municipal de Saúde de Curitiba pára se tirar um
159 posicionamento. Dr. Armando Raggio propôs que se convide o gestor municipal para expor o Projeto ~ 'S
160 conselheiros. Agenor Cheutchuck -  MOPS, propôs que fosse dado mais prazo para discutir esta questão, e
161 que não fosse aprovado na Câmara antes de ter o posicionamento do CES/PR e CMS de Curitiba. Dr.
162 Armando colocou que esta é outra questão, e o CES pode se pronunciar, mas que ele não compartilha desta
163 posição, pois não acredita que a Secretaria Municipal de Saúde queira entregar os seus serviços ao setor
164 privado. Sueli Leonart disse que esta questão é preocupante, que é um projeto contra o SUS. Amadeu
165 Bonato -  DESER, colocou que esta questão merece um debate mais aprofundado, e declarou sua
166 preocupação corti relação ao caráter dos Conselhos de Saúde. Como que o executivo envia um Projeto
167 diretamente à Câmara sem passar pelos Conselho de Saúde? Até que ponto os Conselho estão sendo
168 deliberativos? Antônio Carlos Nascimento- Superintendente da Secretaria Municipal de Saúde, esclareceu
169 que não existe intenção nenhuma da Secretaria Municipal de Saúde entregar os serviços públicos ao setor
170 privado. Disse que este projeto é um reflexo de cobranças de usuários e prestadores de serviços, devido as
171 dificuldades financeiras, que o objetivo é a maior participação da sociedade. Convidou os conselheiros para
172 uma reunião extraorinária do CMS, cia 10.10 à 14:00 horas. A mesa esclareceu aos conselheiros as três
173 propostas: 1. Convidar o gestor municipal para reunião do CES/PR , 2. Prorogar o prazo de votação na
174 Câmara, 3. Participação dos conselheiros na Reunião do CMS. Dr. Armando Raggio disse que a 2a proposta
175 pode ser contemplada junto com a 1a fazendo um convite ao gestor com prazo suficiente para discussão do
176 assunto. Agenor disse que concorda. Colocada em votação, foi aprovado por todos. Definiu-se que os
177 conselheiros: Maria Suely Leonart -  UFPR, Matheos Chomatas -  SESA e Márcio Rojânio Sales -  CMP
178 fossem à reunião do CMS, como observadores, considerando que o CES ainda não tirou nenhuma posição
179 sobre a questão. A seguir devido ao fato da plenária estar esvaziada, Dr. Armando Raggio disse que
180 precisava colocar uma questão que necessitava de quórum. Tratava-se da Lei n.° 11,255, que trata do
181 pagamento de indenização aos presqs políticos do Paraná . Esclareceu que constituiu-se uma Comissão
182 Especial, da qual deverá fazer parte um conselheiro do Conselho Estadual de Saúde. A seguir abriu inscrição
183 para a plenária. Amadeu Bonato indicou o nome de Suely Leonart -  UFPR. Não havendo mais ninguém , Dr.
184 Armando Raggio colocou que se for necessário um suplente, elè indica o nome da Secretária Executiva Oliva
185 Vasconcellos, para acompanhar os trabalhos, sendo aprovado por todos. A seguir a mesa passou para o
186 item 2.4 Análise de Aquisição de Medicamentos de Alto Custo, Michele Caputo Neto • SESA, apresentou
187 um relato da situação dos medicamentos de alto custo no Estado do Paraná, o qual foi distribuído a todos os
188 conselheiros. Ressaltou que esta exposição objetiva posicionar a situação acerca dos medicamentos de Alto
189 Custo, pois, a escalada de pedidos provenientes do aumento de elenco pode comprometer totalmente nossa
J90 Política de Medicamentos, penalizando que se organizou e definiu com visibilidade seus compromissos,
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191 inviabilizando a Farmácia -  Básica Paranaense entre outros programas assistenciais. Dr. Armando Raggio
192 esclareceu que esta questão não consegue ser vencida na Comissão Intergestores Tripartite. Amadeu
193 Bonato colocou que como usuário se sente angustiado, pois quando uma pessoa precisa realmente do
194 medicamento, se entrar na justiça conseguirá, mas se for uma pessoa esclarecida e com informação, pois do
195 contrário poderá padecer. Acha importante se elaborar um documento sobre o 'Financiamento do SUS’ ,
196 inclusive na Tripartite será votado c teto financeiro dos Estados, e informou que no Conselho Nacional de
197 Saúde será discutido a implantação da NOB/SUS-O/96. Dr. Aimando Raggio, colocou que, como gestor, está
198 trabalhando para aumentar os recursos da área de saúde, e que nestes dois últimos dois anos conseguiu
199 alguma coisa, mas nem sempre se consegue vencer os entraves políticos. Disse que é inadimissível o Estado
200 entrar com mais recursos para pagar AIH. Dr. Armando informou que nos dias 02 à 04/10 haverá um
201 seminário, onde será discutido o financiamento com o Ministro da Fazenda, e disse que seria importante a
202 presença de um conselheiro. Dr. Sobânia disse que estaria em Brasília nestes dias, e talvez pudesse
203 participar. Amadeu disse que também poderia. A seguir fo i aprovado que este assunto seia pautado
204 novamente em reunião do CES/PR. Necessitando de quórum a mesa passou para o Item 2.8 Situação do
205 Hospital Santa Terezinha do Itaipú, Maria da Graça Lima -  Secretária Executiva da Comissão Intergestores
206 Bipartite -  C1B/PR, informou que este assunto foi discutido no dia anterior na CIB/PR, e que deliberou-se uma
207 auditoria no Hospital, e que seria imfKirtante a participação de um conselheiro nesta Comissão. Informou que
208 a auditoria será no dia 29.09. A plenária indicou o nome do Sr. Euclides Gonçalves -  Famopar. A seguir
209 devido ao fato de não haver mais quórum na plenária, e não poder ser votado nenhum assunto, Dr. Armando
210 colocou que o ítem 2.5 Conselhos Regionais de Saúde ficaria para a próxima reunião. Em relação ao ítem
211 2.6 Municípios que não realizaram Conferência Municipal de Saúde, Dr. Armando Raggio solicitou à
212 Juliano Benvenuto se havia preparado algum material para apresentar, sendo esclarecido que não, Dr.
213 Armando solicitou ao conselheiro que prepare uma discussão sobre a questão para a próxima reunião. Sobre
214 o ítem 2.7 Plenária Nacional de Saúde, definiu-se que na próxima Plenária que houver, a delegação do
215 CES/PR seja a mesma que foi na passada. A seguir Laura de Jesus -  CEDEA, solicitou a indicação de seu
216 nome para representar o CES/PR na Conferência Municipal de Saúde de Paranaguá. Dr. Armando colocou
217 que considera que todos os conselheiros podem e devem participar nas Conferências Municipais, mas não
218 como representante do CES/PR, pois em alguma situação pode não representar a opinião do CES/PR e sim
219 sua pessoal ou de sua entidade, no que todos os presentes concordaram. A seguir Mariângela informou a
_220 todos que nos envelopes havia um informe sobre a situação do Sarampo no Paraná. Arnadeu colocou que
221 deve ser trazido para discussão no Conselho as deliberações da Comissão Intergestores Bipartite, que
222 muitas vezes são também assuntos de debate do Conselho. A seguir Dr. Armando propôs que os assuntos
223 pendentes desta reunião sejam debatidos na próxima, e que não haveria indusáo de nenhum outro assunto,
224 a não ser que fosse de relevância inadiável. A seguir Dr. Armando coiocou aos conselheiras que
225 respeitassem os prazos para pautarem assuntos em reunião do CES/PR, e respaldou a Secretária Executiva
226 no sentido de restringir assuntos para pauta, considerando que a pauta fica muito extensa sem tempo hábil
227 para se esgotar a discussão. Colocou o exemplo desta reunião em que os conselheiros começam a se retirar
228 antes do término da reunião e não se pode deliberar por falta de quórum e também prejudica a discussão.
229 Disse que entende a angústia de todos, mas pediu a compreensão no sentido de se priorizar os assuntos
230 para pauta. Nada mais havendo, cumprimentou todos e deu por encerrada a reunião.

Ofiva Vasconcellos 
Secretária Executiva
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ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO PARANÁ, EM 28 DE 
JANEIRO DE 1998 - PROTOCOLO NÚMERO 3.492.579-8.
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Curitiba, 28 de janeiro de 1998.

Exm°. Sr. Dr.
HITOSHI NAKAM URA  
Secretário de Estado do Meio Ambiente e 
Presidente do Conselho Estadual de Meio Ambiente 
CURITIBA - PR

Tendo em vista que, em 1997, protocolamos ofício 
no IAP solicitando monitoramento da qualidade do ar em Paranaguá, levamos a discussão 
para o Conselho Estadual de Saúde (24/09/97) e definimos o prazo de seis meses (a contar 
de 24 de setembro/97) para rediscussão do assunto no Conselho Estadual de Saúde e 
avaliação das providenciai tomadas até então, vimos por meio deste levar ao 
conhecimento da SEMA-PR e do CEMA-PR e também solicitar providências no 
sentido de que seia monitorada a qualidade do ar e ruídos em Paranaeuá, 
principalmente nos bairros: Guadalupe. Rocio. Vila Portuária. Vila Rute. Alboitt« 
Vila Cruzeiro. Vila Guarani. Serraria do Rocha e Vila Itiberê. uma vez que a poluição 
do ar gerada pelas indústrias, empresas e armazéns ali localizados e o excesso de ruídos 
provocados pelos mesmos e por caminhões que se dirigem ao Porto D. Pedro II, estão 
acarretando muito incômodo à população local e reduzindo suas qualidades de saúde e 
vida, além do que, há anos vêem reclamando ao Escritório Regional do LAP em Paranaguá 
e pouca melhora têm obtido

Confiantes de que seremos atendidos, agradecemos e 
apresentamos nossas cordiai > saudações.

Va .

Laura Jesus de Moura e Costa. 
Coordenadora Geral do CEDEA.

SISTEMA INTEGRADO DE DOCUMENTOS 

SEMA NUM. 3. 492. 579-0

DATA- 28 JAN HORA-
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ANEXO 50- OFÍCIO DO CEDEA ENCAMINHADO AO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANAGUÁ, EM 06 DE JULHO DE 
1998 - ENTREGUE EM MÃOS NO DIA 15 DE JULHO DE 1998.

CEDEA - ffiísJ®
dc Svfadot. 'Defa#, c Sducaçãa /índienfal

c  Ç. &. -00.117.46310001-3S. 501 -  CS7> • 80001-970
Fone/Fax: (041) 333-3864 

Curitiba, 06 de julho de 1998.

llm°. Sr.
WOLNEI MATIAS BONOTTO
Secretário Municipal de Saúde de Paranaguá

Conforme contato pessoal realizado em Curitiba, 
durante a reunião ordinária mensal do Conselho Estadual de Saúde do Paraná, em 
01/07/98, informo-lhe que segue em anexo a esta umà fotocópia de todas as iniciativas 
tomadas pelo CEDEA - Centro de Estudos, Defesa e Educação Ambiental, no sentido de 
solicitar providências da administração pública estadual, via Conselhos Estaduais de Saúde 
e de Meio Ambiente, para a redução da poluição do ar em Paranaguá, principalmente na 
área dos bairros: Vila Guadalupe, Bairro do Rocio, Vila Portuária e Becker, Vila Alboitt e 
proximidades.

Embora sejam muitas as reclamações da população 
afetada, faltam-nos dados da qualidade de saúde da mesma, principalmente em relação às 
doenças pulmonares e respiratórias, além de outras. Sabemos, no entanto, que as doenças
respiratórias foram a segunda maior causa de internamentos pelo SUS em Paranaguá, 
em 1992.

Solicitamos seu apoio no sentido de obtermos
dados que comprovem os danos que esta poluição do ar causa à saúde da ponulacão;
bem como, no sentido de exinir dos órgãos competentes e das empresas poiuidoras
medidas definitivas e eficientes que reduzam a referida poluição e solucionem o
problema.

Certos de podermos contar com seu apoio, 
agradecemos e apresentamos nossas cordiais saudações.

LAURÍAWSOSDE MOURA E COSTA 
Coordenadora Geral do CEDEA 
Fone: 333-3864 ou 968-2032 

,, e-mail: laurajmc@netpar.com.br
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