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Há cerca de um mês, mo-
radores e comerciantes
do Bigorrilho, em Curitiba,
convivem com um bura-
co que surgiu na calçada,
na esquina da Alameda
Augusto Stellfeld com a
Rua Angelo Sampaio, no
bairro Bigorrilho. Um rio
canalizado passa sob ca-
sas e comércios e, volta e
meia, é comum aparece-
rem buracos – de tama-
nhos variados – nas re-
dondezas. “A terra afun-
da nas quatro esquinas.
Só falta abrir no meio da
rua”, diz publicitário João
José Werzbitzki, que mo-
ra na região. Segundo ele,
a região vive em obras,
mas que são apenas pa-
liativas, já que o proble-
ma sempre volta. Em ju-
lho de 2013, o trânsito no
local chegou a ser par-
cialmente bloqueado por
causa da erosão. A pre-
feitura reconheceu que
o afundamento do terre-
no é recorrente na região.
Uma equipe da Secretaria
de Obras Públicas vai ao
local hoje. A prefeitura vai
analisar se é o caso de fa-
zer uma obra estrutural.

Buraconacalçada
preocupamoradores

>> O Núcleo Paranaense
de Decoração reúne ho-
je, às 14 h, o primeiro de
dois grupos de arqui-
tetos e designers con-
vidados para uma vi-
sita guiada à exposi-
ção “Tupi or not Tupi”,
em cartaz no Museu
Oscar Niemeyer.

>> A loja Yellowart Casa se-
rá inaugurada hoje, com
coquetel a partir das 19 h
para clientes e profissio-
nais de arquitetura e de-
coração, na Rua Rocha
Pombo, 81, Juvevê.

>> A banda Bossa Urbana
se apresenta hoje, par-
tir das 22 h, no Bar +55,
tendo como convidados
os músicos Mc Cabes,
Lívia Lakomy e Hudson
Muller.

Zapeando

Lerner em campanha
O arquiteto e urbanista Jaime Lerner é a estrela de um
dos vídeos promocionais da candidatura da cidade do Rio
de Janeiro para sediar o 27º Congresso Mundial da União
Internacional de Arquitetos (UIA) em 2020. Produzido pe-
lo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), o filme será exibi-
do no Congresso da entidade em Durban, na África do Sul,
que ocorre de 3 a 7 de agosto e no qual será eleita a próxi-
ma cidade-sede do evento.

■ ■■

Ex-presidente da UIA, Lerner diz no vídeo que se há uma
cidade no mundo que merece recepcionar o evento é o
Rio de Janeiro.

Depois da FanFest...
Os festeiros de Curitiba já podem comemorar. No próximo
sábado a cidade recebe pela quarta vez a festa itineran-
te FunFarra, produzida pelo ator e diretor de teatro Pedro
Neschling, também um dos DJs. A edição, em parceria
com o Festival de Teatro de Curitiba, começa às 23h59 no
Espaço Cult, no Largo da Ordem. A festa, e já consagra-
da no Rio de Janeiro e São Paulo, terá no comando das pi-
capes, além de Neschling, Matheus Puertas e Beto Artista
com clássicos dos anos 90, indie, rock e black, além de
lançamentos do pop.

■ ■■

O convite, que custa entre R$ 35 e R$ 70, pode ser com-
prado antecipadamente no site www.bilhetedigital.com.
br ou na loja Be Ray (Shopping Palladium) e no Exprèx
Caffè da Praça Santos Andrade.

Está valendo
A paranaense Cinesystem Cinemas passa a aceitar a par-
tir desta semana os créditos do Vale-Cultura na compra de
ingressos nos 19 multiplex da rede em todo o país. O bene-
fício, no valor de R$ 50, instituído pelo Ministério da Cultura,
é concedido a funcionários com carteira assinada que re-
cebem até cinco salários mínimos. Na capital a rede opera
salas nos shoppings Total, Cidade e Curitiba.

■ ■■

A decisão decorre do levantamento feito pelo Ministério,
segundo o qual o cinema ocupa a segunda colocação na
preferência dos que recebem o Vale-Cultura, atrás apenas
da compra de livros.

Gisele Koprowski

Octávio Nassur (de chapéu), idealizador e coordenador-geral do FIH2, Festival Internacional de Hip
Hop de Curitiba, prestigiou a abertura do evento no Teatro Positivo – Grande Auditório na última
sexta-feira. Com ele na foto, gerente de Estratégia e Experiência de marca de O Boticário, Bruno
Montejorge. O FIH2, encerrado no domingo, foi patrocinado pelo programa O Boticário na Dança.

Luto
Morreu ontem no início da
noite, em Curitiba, Pedro
Stenghel Guimarães. Ele
estava com 97 anos e ha-
via sofrido uma queda em
casa, na última sexta-fei-
ra, que lhe causou uma fra-
tura no fêmur. Operado no
sábado, não resistiu. Pai da
joalheira Norma Camargo,
Pedrinho, como era conhe-
cido, foi assessor do ex-
-governador Jayme Canet
Júnior. Na juventude foi lo-
cutor esportivo e o au-
tor do apelido Furacão
ao Atlético Paranaense.
Também chegou a narrar
jogos da Copa do Mundo
realizada em Curitiba em
1950.

■ ■■

O velório ocorre no
Cemitério Municipal.

Priscila Fiedler

Reparem no tamanho do caneco de
chope que Sergio Tonatto empunhava
no domingo durante a final da Copa do
Mundo entre Alemanha x Argentina, no
Bar do Alemão.

Mônica Gulin está na Espanha
acompanhando a filha Geórgia, que
representará o Paraná na Copa das
Federações de Tênis Infanto-Juvenil
Brasileira, no final do mês.
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