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Prefácio

c

om o tema “Minha cidade tem história e minha rua identidade”, os
alunos dos 8º anos voltaram os olhares aos Campos Gerais, a fim de
resgatar histórias desconhecidas e, muitas vezes, esquecidas.

A ideia apresentada aos discentes consistiu em pesquisar personalidades que
dão nome para ruas, praças, pontos turísticos ou avenidas da nossa cidade.
Eles deveriam pesquisar sobre este lugar e sua importância para sociedade
ponta-grossense ou para o próprio aluno. O resultado foi a produção de uma
crônica na qual se entrelaçaram a pesquisa e o olhar do aluno diante desse
lugar e o nome dado a ele.

Ao produzirem suas crônicas, muitos estudantes revisitaram o passado a partir
das memórias do que viveram em lugares de sua infância. Outros conheceram
um pouco mais de suas raízes ao escolherem ruas que homenageiam um
familiar. Alguns se mantiveram no momento em que a vida acontece, o presente,
ao escreverem sobre os locais que fazem parte de seu cotidiano.
Nesse resgate histórico e pessoal, nossos alunos se encantaram e, até mesmo,
se identificaram com a história de vida das personalidades sobre as quais
pesquisaram. Dessa maneira, conhecer mais da nossa cidade e das pessoas
que contribuíram para o desenvolvimento dela, fortaleceu a própria identidade
e subjetividade dos discentes, a partir do momento em que puderam lapidar
o seu olhar diante do outro.
Por fim, convidamos vocês, queridos leitores, para um passeio literário pela
nossa amada cidade e região.
Boa leitura!

Ana Paula de Moura Delezuk e
Marcela Marabeli Pagano de Oliveira
Professoras de Produção de Texto

Joaquim Diretor Xavier

D

esde que me mudei para Ponta Grossa, a rua Joaquim de Paula
Xavier já era parte da minha vida, pois para ir para quase todos
os lugares era necessário passarmos por ela. Fora que, por ser bem
calma, nós andamos muito de bicicleta e caminhamos por lá.
E agora é ainda mais importante porque, desde de que me mudei para o
condomínio onde moro há 1 ano, já que ele está localizado exatamente bem
no final dessa rua, ela é ainda mais silenciosa e calma do que já era, o que
é muito bom.
O que me surpreende é que a pessoa que dá nome a essa rua fez realizações
importantes na cidade de Ponta Grossa e principalmente para a UEPG,
um dos seus feitos que eu acho que é um dos mais importantes para essa
universidade foi que ele ajudou a criar a Faculdade Estadual de Filosofia,
Ciências e Letras de Ponta Grossa. Por causa disso, na cerimônia de
instalação da faculdade, foi nomeado diretor.
Fico impressionado que não foi só isso que ele fez, Joaquim também ajudou
a fundar mais outra coisa importante, que foi o Centro Cultural Euclides da
Cunha e, por causa disso, hoje uma rua tão importante tem seu nome.
Um fato que eu considero muito triste de sua vida foi que seu pai morreu no
mesmo ano em que ele nasceu e, por isso, ele nunca conseguiu conhecê-lo. A
rua Joaquim de Paula Xavier é uma rua gigante que corta o Bairro da Vila
Estrela inteiro e é muito importante para a cidade. Quase todos os dias fico
pensando quantas ruas tem o nome de tantas pessoas e que cada uma fez
algo importante. Isso me faz refletir que qualquer um pode ser ou fazer algo
importante.

Alex Gutknecht Baba
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Uma rua, mil histórias

F

iquei por muito tempo pensando em qual rua escolheria para um
trabalho, no qual teríamos que falar sobre o personagem do nome
de uma rua marcante nas nossas vidas. Então, escolhi nada mais
nada menos que a rua da minha casa, pois moro aqui desde que nasci,
exatamente 13 anos atrás, então acompanhei várias mudanças nela e
a amo demais.
O nome da minha rua é Prudente de Morais. Na verdade, este personagem
se chamava Prudente José de Morais Barros. A história conta que ele foi
advogado, político brasileiro e, olha que legal, foi o 3° Presidente do
Brasil entre 1894 a 1898. Em 1866 casou-se com a senhora Adelaide
Benvinda e o casal teve 9 filhos. Prudente de Morais faleceu em 1902
com 61 anos. Durante seu governo ele resolveu questões diplomáticas
com a Inglaterra, França, Portugal, Suíça, Japão e também propôs um
plano econômico para combater a inflação, mas infelizmente seu governo
elevou a dívida externa do país.
Assim como na vida e história do ex-Presidente Prudente de Morais,
muitos acontecimentos ocorreram na minha rua também: vizinhos
novos, prédios construídos, casas reformadas, amigos que vem e amigos
que vão, enfim, mil histórias para contar.
Gostei muito de pesquisar sobre Prudente de Morais, pois sempre que
via a placa da rua tinha curiosidade de saber quem era ele e o que fez
para colocarem o nome dele em uma rua.

Ana Beatriz Braido de Oliveira
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Rua Augusto Ribas

A

ugusto Lustosa de Andrade Ribas foi um político pontagrossense que nasceu em 27 de agosto de 1847 e participou da
organização e recepção de D. Pedro II em Ponta Grossa.

Ajudou a realizar a mudança do traçado da Estrada de Ferro do Paraná,
cujo trecho afastava-se muitos quilômetros do então centro da cidade, o
que na época foi um grande feito para a cidade.
Com seu esforço conseguiu que fosse construído o Cemitério São José,
inaugurado em 12 de outubro de 1890.
Foi incentivador da prática do hipismo em Ponta Grossa e região e
faleceu em 20 de julho de 1897.
A rua Augusto Ribas liga a zona sul com a zona norte da cidade,
cruzando o centro comercial local; era conhecida como “rua das tropas”
em virtude do tropeirismo entre os séculos XVIII e XIX.
Foi nessa rua que meus pais moravam quando em 24/01/2008 eu nasci.

Ana Clara Bendix Nascimento
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A velha rua

D

esde nova passava por uma rua para ir a vários lugares da
cidade. Se me lembro bem, o nome era Silva Jardim, que fica
no Centro de Ponta Grossa. Outro dia, estava almoçando com
minha família e tocaram no nome Antônio da Silva Jardim, logo me
lembrei da rua.
Pesquisando mais sobre ele, eu descobri que nasceu no dia 18 de agosto
de 1860. Também que sempre gostou de estudar e desde os seis anos
passava horas lendo. Em 1871 terminou os estudos primários e com
14 se mudou. Agora, ele morava em uma república no Rio de Janeiro e
entrou no Colégio São Bento, acredito que deve ter sido muito difícil e ele
estudou bastante. Aprendeu 3 línguas, fato que chamou minha atenção,
sendo elas: Português, Francês e Latim. Com apenas 15 anos, postou um
artigo sobre Tiradentes.
Acabei me empolgando e pesquisando bastante sobre ele. Assim,
também descobri que, por sua causa, realizaram o primeiro comício
republicano do país e que foi importante na libertação dos escravos,
mas não ‘’louvou’’ a Princesa Isabel. Ele espalhou a notícia, porém, foi
expulso porque era muito radical, apoiando a violência, o que na minha
visão é errado. Morreu jovem, com apenas 30 anos, visitando um vulcão
com amigos, que foram pegos em uma erupção.
Agora, sempre que passo pela rua Silva Jardim, lembro-me dele e me
sinto satisfeita com a minha pesquisa.

Ana Clara Bonfanti
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A praça da minha infância

P

raça Barão do Rio Branco, Barão do Rio Branco, Barão do Rio
Branco... Ah! Brincava lá quase todos os dias com a minha família
e nunca tinha me dado conta de que uma praça que, para mim,
era considerada uma diversão tinha uma personalidade forte escondida
em seu nome.
José da Silva Paranhos Júnior ou, como o conhecemos, Barão do Rio Branco
foi um diplomata, geógrafo, político e historiador. Uau! Quase fiquei sem
fôlego! Nasceu em 20 de abril de 1845 no Rio de Janeiro e faleceu no
mesmo lugar em 10 de fevereiro de 1912. Ele fez muitas coisas, mas o
que mais achei legal foi ele ter conseguido incorporar mais de 900 mil
quilômetros ao Brasil sem a necessidade de nenhuma guerra. Demais,
né? O carioca da gema também regeu a cadeira de Corografia e História
do Brasil do Imperial Colégio Pedro II. O título de Barão foi concedido a ele
em 1888 pelo próprio Imperador D. Pedro II.
Essa personalidade é importante até os dias de hoje, pois a praça é um
ponto importante da cidade para realização de eventos culturais. Nela
tem a concha acústica, além de ser uma das áreas mais arborizadas do
centro da cidade. Localizada no antigo Largo do Rosário, hoje está entre
as ruas do Rosário, Bonifácio Vilela, Saldanha Marinho e Augusto Ribas.
Às vezes, ainda passo por lá, claro que agora não mais para brincar no
balanço. Algumas vezes só para matar as saudades, outras para cortar
caminho para a Igreja que tem o gostoso bolo de Santo Antônio. Todo
ano, minha mãe compra para ver quem tem a sorte de achar a pequena
imagem do santo escondida no bolo. Geralmente eu encontro, para
desgosto da minha irmã. Barão do Rio Branco, Barão do Rio Branco, Barão
do Rio Branco… Agora conheço sua história!

Ana Esther de Barros Falco
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Visconde de Mauá,
minha querida avenida

A

Avenida Visconde de Mauá, localizada em Oficinas, na cidade de
Ponta Grossa é uma famosa e movimentada Avenida de nossa
cidade. Esta rua é muito importante para mim, pois é onde
resido. Há uma grande variedade de bancos, lanchonetes, farmácias,
padarias, academias e restaurantes disponíveis nela.
Descobri que o nome da avenida foi uma homenagem prestada a Irineu
Evangelista de Sousa, gaúcho, nascido em 28 de dezembro de 1813.
Comerciante, armador industrial e banqueiro, o qual contribuiu no
processo de industrialização do Brasil no período do Império, por tal
ação, recebeu dois títulos: Barão e Visconde de Mauá, o último usado em
nossa cidade para nomear a Avenida e exaltar os grandes feitos desse
homem. Dei-me conta de que a principal relação do nome da avenida e
de Irineu Evangelista de Sousa é o fato do mesmo ter uma carreira como
comerciante e banqueiro, o que coincide com os locais presentes nessa
avenida.
Esta avenida sempre fez parte do meu cotidiano, pois sempre frequentei
vários lugares nela localizados. Porém, não esperava morar nela, a qual
hoje faz parte do meu dia a dia. Durante o dia, no vai e vem da vida,
posso admirar as árvores nela presentes, as pessoas indo e vindo, os
carros passando e os sons da vida urbana acontecendo.

Ana Julia Stasievski Nunes
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O maior dos Enfermeiros

A

Rua Enfermeiro Paulino é importante para mim, pois é onde
cresci e vivo até hoje. Tenho muitas lembranças boas! Nos
últimos dias, a minha escola pediu para eu pesquisar sobre a
personalidade da minha rua e eu pensei: “Como eu moro aqui há tantos
anos e nunca quis saber quem foi a pessoa que deu nome ao lugar
onde vivo?” Pesquisando, descobri que o nome completo do “Enfermeiro
Paulino” é João Paulino da Silva Filho e que ele foi um grande enfermeiro
para a cidade de Londrina.
Na história de João, conta-se que ele nasceu em Cândido Mota, interior
de São Paulo e mudou-se para Londrina logo após a morte de seu pai.
Em seguida, ele decidiu graduar-se em enfermagem com a ajuda de
suas irmãs que já trabalhavam nessa área. João conseguiu uma vaga
no recém-inaugurado Hospital Universitário da UEL, que ainda ficava
na rua Pernambuco, no centro da cidade. “Comecei a trabalhar no dia 20
de agosto à uma hora da tarde. Lá era bem pequenininho, tinha muita
dificuldade. Eram poucos funcionários, poucas enfermarias, não tinha
quase nada”, recorda.
Percebi que a rua da minha casa merece ter o nome de João Paulino, pois
ele foi um grande enfermeiro e tinha um grande amor à sua profissão.
Só se afastou duas vezes do emprego por razões de saúde, até que ele
finalmente percebeu que não aguentaria mais e decidiu se aposentar.

Ana Livia Schimanski
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O lugar mais especial para mim

P

ouquíssimas árvores, perto do centro e de vários pontos de
referência, assim posso descrever a rua Bento Ribeiro, a rua em
que eu moro. Faz exatamente 7 anos que vivo aqui, passei minha
infância e agora estou passando minha adolescência. Para mim, aqui é
muito especial, pois mesmo morando em apartamento eu dava e dou um
jeito de me divertir.
Bento Manuel Ribeiro Carneiro Monteiro foi o prefeito de Ponta Grossa
que teve essa rua em sua homenagem. Bento, logo quando pegou o cargo
de político, tentou estabilizar as finanças municipais com um programa
rigoroso. Ele sempre foi um cara que pensava no melhor para a cidade,
mas, infelizmente, morreu dia 19 de agosto de 1921 com apenas 65 anos
de idade, e então, fizeram essa rua em sua homenagem.
Com toda essa história fiquei com mais orgulho de morar nessa rua.
Infelizmente, ela está em um estado um pouco crítico, com alguns buracos,
mas ainda continua sendo especial e não só para mim. Tenho certeza de
que muitos moradores aqui sentem orgulho de morar nesse local que foi
uma homenagem a uma pessoa tão importante no passado.

Ana Luiza Eirin Cancela
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A história do tal homem

E

ssa rua representa o lugar em que meus avós maternos
moravam quando eu era pequena. Rua Joaquim de Paula Xavier,
onde minha família costumava me levar para olhar as árvores
em frente ao prédio em que viviam.
Um dia, meu avô, um homem muito conhecido e requisitado, resolveu
me contar a história do homem que dava nome à essa rua.
O espaço foi nomeado em homenagem a um cara que nasceu em
Ponta Grossa, no dia 03 de outubro de 1903. Joaquim foi um médico
e professor, formado em odontologia e otorrinolaringologia. Faleceu em
23 de maio de 1956, com 52 anos. O que me surpreendeu muito, foi que
ele era super conhecido e importante, mas eu nunca tinha parado para
pesquisar.
Quando eu tinha mais ou menos 6 anos, eles se mudaram dali. Depois
do ocorrido, fiquei com as lembranças do que vivi por lá e por todos
os bons momentos ouvindo minha família contar sobre a história de
Joaquim.

Ana Luiza Kalluf Pereira
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O homem que dá o nome a
uma rua importante

D

esde pequena eu sempre fui na casa da minha avó, que ficava
na rua Balduíno Taques. Certo dia, eu resolvi perguntar para ela
sobre a história de Balduíno Taques, que era quem dava o nome
à rua. Então, ela me contou que Balduino de Almeida Taques nasceu em
Tibagi, sua primeira profissão foi a de tropeiro e me contou que Taques foi
um importante prefeito e parlamentar.
Sua história despertou minha curiosidade e, pesquisando, eu descobri
que Balduino de Almeida Taques se casou com Maria Antônia Borges
de Macedo, que lhe deu 12 filhos. Ele também representou Ponta Grossa
na Assembleia Legislativa e, graças a uma de suas iniciativas, a cidade
teve o território aumentado para 6 mil hectares. Na prefeitura, governou
entre 1895 e 1896. Quando prefeito, Balduíno abriu concessões para
a exploração de carvão, de pedra e outros minerais, com a condição de
que fossem preservados os rios da região. E o que mais me chamou a
atenção foi que ainda quando prefeito, contratou o engenheiro João Koch,
de Curitiba, para a confecção da primeira planta da cidade.
Enfim, eu descobri tudo sobre a história de Balduino Taques, um homem
importante que dá o nome a uma das ruas mais importantes para mim,
pois era nesta rua que eu ia quase todos os finais de semana brincar com
a minha avó.
Ana Sofia Pereira Mazer
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Lembranças

A

Rua Augusto Ribas me traz várias lembranças, pois quando eu
tinha 7 ou 8 anos eu fazia balé e quando tinha apresentações
eu me apresentava no Teatro Ópera que fica na esquina da rua.

Então, sempre que passo por lá, lembro-me de como aquela época era
legal porque não precisava usar máscara, de distanciamento, mas eu
espero que volte tudo ao normal, pois agora está difícil, porque os casos
estão aumentando cada vez mais. Eu ainda passo por lá às vezes, afinal
a minha mãe tem que fazer algumas coisas dela.
Eu até agora não sabia que os nomes das ruas são nomes de pessoas
importantes. Então, fui pesquisar sobre Augusto Ribas, nome dessa rua
muito conhecida em Ponta Grossa.
Descobri que ele nasceu dia 27 de agosto de 1847, foi homenageado por
ser um cidadão com militância ativa na vida pública da cidade de Ponta
Grossa. Ele também participou da organização e recepção do Imperador
D. Pedro II, fez várias lideranças locais, entre elas, realizou a mudança
do Tratado da Estrada de Ferro do Paraná.

Anna Clara Garcia de Oliveira
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Constant

D

esde pequena eu sempre passei pela rua Benjamin Constant que
fica no Centro de Ponta Grossa e um tempo atrás me mudei para
essa rua. Então, já que eu sou bem curiosa, decidi pesquisar um
pouco mais sobre Benjamin Constant.
Descobri que ele foi um engenheiro civil, um militar, um professor e um
político, achei interessante a quantidade de profissões que ele seguiu.
Soube também que ele participou da Guerra do Paraguai, que era carioca
e também apoiou a construção de novas escolas e, com isso, contribuiu
bastante para o ensino no Brasil. Como valorizo muito a educação, eu
achei isso fantástico.
Gostei de fazer essa pesquisa, pois agora eu sei um pouco mais sobre
a pessoa que dá nome à rua que eu moro e sei também que ele foi bem
importante para a história do Brasil.

Anna Luiza Ribeiro Gelinski
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Um grande líder brasileiro

D

esde que eu nasci, moro em uma rua chamada Couto de Magalhães
no bairro Nova Rússia, então tive curiosidade de saber quem foi
este homem.

Eu descobri que José Vieira Couto de Magalhães foi um político, militar,
escritor e folclorista Brasileiro. Nasceu no Estado de Minas Gerais na
fazenda Gavião, na cidade de Diamantina. Seus pais eram Antônio
Carlos de Magalhães, capitão e comerciante de pedras preciosas, e Tereza
Antônio do Prado Couto Vieira, dona de casa.
O que eu achei muito interessante é que Couto de Magalhães conhecia
bem o interior do Brasil e foi o iniciador da navegação a vapor no planalto
central. Foi conselheiro do Estado e deputado por Goiás e Mato Grosso.
Foi presidente das províncias de Goiás, Pará, Mato Grosso e São Paulo.
Quanta coisa ele fez!
Assim, conheci a história de um grande líder brasileiro chamado José
Vieira Couto de Magalhães e tenho orgulho em dizer que moro numa rua
com o seu nome.
Arthur Fernandes Schiffer
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Germano e seu estádio

O

estádio do Operário Ferroviário é muito importante na minha
vida, pois já vi várias conquistas do time e o nome dado a ele é
de um parente meu: Germano Krüger. Eu fiquei surpreso quando
meu avô me contou que ele fazia parte da família e foi o idealizador do
estádio. Quanto orgulho eu senti!
Germano Ewaldo Krüger foi homenageado com seu nome no estádio
porque foi o seu idealizador e um dos presidentes do time. Nasceu no
dia 5 de fevereiro de 1900 e morreu em 1967, morou em Ponta Grossa
a vida inteira. O estádio fica localizado na Vila Oficinas e foi construído
em outubro de 1941. Germano teve seu nome batizado no estádio em
1960. Uma merecida homenagem! Achei incrível que a partida com
mais público foi Operário x Curitiba em 13 de abril de 1975 com 18.562
pessoas, mas não gostei que o resultado foi 3 x 2 com a derrota do
Operário.
Não me lembro da primeira vez que fui ao estádio, mas lembro de ver
o Operário conquistando muitas coisas como a série D e C, por isso
o estádio é muito importante para mim, assim como o meu avô foi
importante para ele.

Arthur Henrique Krüger Geronimo
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Meu passado com Tiradentes

P

osso dizer que foi nessa rua que passei os melhores momentos
da minha vida, pois morei nela até os meus 12 anos. Triste foi
a lembrança de quando o último caminhão de mudança saiu da
rua Tiradentes e eu sabia que, no dia seguinte, seríamos minha mãe e eu
deixando o local que um dia eu já chamei de casa.
Desde pequena sempre tive uma curiosidade insaciável de saber um
pouquinho mais sobre a história do patrono da minha rua. Conforme fui
crescendo, decidi pesquisar sobre ele e descobri que seu nome era Joaquim
José da Silva Xavier, foi o líder da Inconfidência Mineira. Nasceu em Minas
Gerais no dia 12 de Novembro de 1746. Esse cara sofreu desde pequeno,
pois seus pais morreram muito cedo, com isso ele precisou trabalhar em
várias atividades, uma delas foi como dentista amador e isso lhe deu o
apelido de Tiradentes.
Aquela rua representou muito para mim, assim como o seu patrono para
a história do Brasil e ela mesma para a cidade de Ponta Grossa, sendo que
foi uma das primeiras estradas do município. Às vezes me pego pensando
se o seu formato era proposital, uma vez que faz uma relação direta
de como é a vida: cheia de altos e baixos e com alguns obstáculos que,
mesmo atrapalhando o tráfego, não impossibilitam a passagem de carros.

Bárbara Ajaime Carneiro

21

A vida de uma guerreira

A

Mudei-me para um condomínio na Avenida Anita Garibaldi há
aproximadamente 3 anos. Sempre quis me mudar para cá, pois
sempre levei para minha vida esta história, uma lição com a
qual temos muito a aprender.
Anita Garibaldi nasceu dia 30 de agosto de 1821, ela foi uma pessoa
muito importante, como uma ponte para dois mundos, tanto que hoje
ela é como uma heroína. Lembro-me de que, quando eu era pequena,
imaginava que heróis só existiam em filmes, mas hoje vejo que não.
Anita lutou na revolução Farroupilha e no processo de unificação da
Itália, mas infelizmente faleceu em 4 de agosto de 1849 durante o parto
de um de seus filhos que também acabou não sobrevivendo.
O que mais me surpreendeu foi a dualidade dela, saber se controlar
perante sentimentos não é uma tarefa fácil, ser doce quando precisa,
mas ao mesmo tempo forte. Ao pensar sobre isso, dei-me conta de que
morar aqui é uma verdadeira honra, sua coragem para passar por
tantas dificuldades é admirável.
Aprendi muito com ela, espero um dia ser reconhecida como eu a
reconheço hoje: forte, corajosa e, acima de tudo, alguém muito especial.
Quando percebi que nem tudo é tão simples assim, dei mais valor à sua
luta, pois correu atrás de tudo que estava a seu alcance para salvar
quem amava e isso é impressionante.

Brenda Nunes de Freitas Muhlenbruch
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Rua Joao Ribeiro da Fonseca

E

la é uma das ruas mais populares da cidade, pois é localizada
no centro de Ipiranga. João Ribeiro da Fonseca foi um homem
muito importante na nossa localidade, pois construiu uma das
principais ruas do nosso município e também é muito reconhecido por ter
construído a praça principal da cidade, onde se encontra a nossa Igreja
Matriz. Sendo, portanto, uma das principais pessoas para a evolução de
Ipiranga, naquela época.
Gostei muito do seu ponto de vista para a retirada de um morro de terra,
com ajuda dos populares e suas carroças para a construção da Praça
Central.
Eu reconheço a importância de João Ribeiro da Fonseca e o aclamo, pois
adoro a praça que ele construiu e a rua que ele fundou, afinal é onde parte
da minha família mora.
Bruno Alessandro Saueressig
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Minha rua, minha infância

E

u me mudei para essa rua faz muito tempo. A minha rua é “bem
legal”, principalmente porque é perto de um parque muito bonito
o qual tem o nome de: Monteiro Lobato. Na primeira vez que fui
para o parque, fui pela minha rua que, na verdade, é uma avenida, a
avenida também se chama Monteiro Lobato.
Monteiro Lobato foi um grande nome para o Brasil, escritor de uma obra
literária que fez parte da minha infância “O Sítio do Pica Pau Amarelo”,
este livro é incrível e faz parte da minha vida. O nome completo desse
escritor tão importante é José Bento Renato Monteiro Lobato, ele foi um
escritor, ativista, diretor e produtor brasileiro. Foi um importante editor
de livros inéditos e autor de importantes traduções, nasceu em 18 de
abril de 1882, em Taubaté, São Paulo e faleceu em 4 de julho de 1948,
em São Paulo, São Paulo.
Nossa! Voltando para o assunto da minha rua, ela me fez lembrar de
tanta coisa boa, momentos bons. Pelo menos uma vez por semana eu
saio com uma lembrança nova. Essa rua, além de bonita e muito bem
iluminada, é planejada. Adoro andar de bicicleta por ela e sentir o vento
batendo no rosto.

Bruno Ruth Lopes
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A rua da minha família

A

casa dos meus avós sempre foi muito importante para mim.
Lembro de me contarem histórias sobre a família da minha
avó, mas a que mais me interessava era justamente a de Carlos
Osternack (meu tataravô), que logo depois descobri que é o nome da rua
da casa deles, que fica no bairro Estrela, em Ponta Grossa.
Quando descobri que Carlos era nome de rua, eu tive de pesquisar sobre
ele. Descobri que Karl (Carlos) Osternack nasceu em Curitiba, em 20 de
agosto de 1863. Cresceu nesta cidade, casou-se com Anna Popini e logo
depois foi para Campo Largo. O casal montou uma padaria na cidade.
Mais tarde, depois da inauguração da Estrada de Ferro do Paraná, eles
vieram para Ponta Grossa e montaram um negócio dedicado ao ramo
secos e molhados. Com o decorrer dos anos, a loja se especializou em
artigos de louças, ferragens e tintas. Como a cidade ainda estava dando
seus primeiros passos, a loja teve um grande sucesso econômico. Achei
muito interessante essa história, o fato dele ter feito uma loja numa
cidade que ainda estava na fase de construção foi algo muito ousado.
Agora, todas as vezes que passo nessa rua, percebo que ela tem um
grande significado tanto para mim, quanto para Ponta Grossa, pois
nela há lugares muito importantes para a cidade, como o Hospital Geral
UNIMED e a Delegacia da Polícia Federal. Essa foi a minha relação com a
história de Carlos Osternack.

Caio Malucelli Straiotto
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Marco da minha rua

R

ua General Carneiro, a qual tem a inspiração do nome em
Antônio Ernesto Gomes Carneiro, que foi um militar brasileiro
conhecido pelo Paraná. Esses dias me peguei pensando sobre
minha vida nessa rua e surgiu a curiosidade de saber quem foi esse tal
de “General Carneiro”.
Nunca tinha ouvido falar sobre ele, pesquisei bastante e encontrei que
seu nome é Antônio Ernesto Gomes Carneiro, um militar brasileiro, que
participou da Guerra do Paraguai e da Revolução Federalista. Pelo visto,
ele teve uma vida bem cansativa! Antônio nasceu em 28 de novembro
de 1846 em Minas Gerais e morreu em 9 de fevereiro de 1894 no Paraná.
Em 1881, acompanhou o Imperador D. Pedro II em sua viagem a Minas
Gerais. Imagine só o quanto ele viajava! E foi convocado pela Região
Sul durante a Revolução Federalista, sendo nomeado comandante do 5º
Distrito Militar.
Quando volto da escola e vou para casa é uma das melhores sensações,
pois me sinto confortável neste lugar e dentro do prédio que é bem
quentinho, então amamos ficar dentro de casa quando está frio. Fico
feliz que alguém muito importante para a cidade tenha se tornado o
nome da minha rua. Esqueci de contar que também minha irmã se
sente confortável quando vem para casa porque ela pode brincar com
os brinquedos dela, ver TV e se divertir bastante aqui. Então, não pude
deixar de contar a ela quem foi este grande homem: o General Carneiro.

Cecília Dias França
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O militar, político e professor

Q

uando eu e meus pais nos mudamos para a casa onde moramos
agora, eu estava muito animada, pois era perto do meu colégio
que fica a uma quadra da minha casa, então eu poderia ir a pé e,
para mim, isso era muito legal.
Quando eu soube o nome da rua fiquei muito curiosa para saber quem era
Benjamin Constant, pesquisei e soube que ele foi um militar, engenheiro,
professor e político brasileiro e também que ele participou da Guerra do
Paraguai e fundou a República. Eu achei isso muito interessante. Ele
nasceu em 1836, no Rio de Janeiro, em Niterói e, morreu em 1891, ou
seja, ele faleceu com 57 anos.
Eu acho que ele era uma pessoa muito importante para a história do
Brasil, por conta de todas as suas ações feitas para ajudar o nosso país.
Com toda essa pesquisa, aprendi mais sobre ele e também mais sobre
a minha rua.

Clara Patrizia Chemim
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A rua onde nasceram
várias lembranças

A

professora pediu que escolhêssemos uma rua e fizéssemos um
texto sobre a personalidade que nomeia esse lugar. Eu escolhi a
R. Rodrigues Alves porque é a rua da minha antiga escola, onde
eu estudei, diverti-me e conheci pessoas maravilhosas, meus amigos. Ela
fica no bairro Órfãs em Ponta Grossa e é importante para mim pois, por
ser a rua da minha antiga escola, muitos amigos ainda estão lá. Assim,
além de eu ter muitas lembranças daquele colégio, automaticamente
tenho lembranças daquela rua.
O que mais me interessou na vida de Francisco de Paula Rodrigues Alves
é que ele foi um advogado, político brasileiro, conselheiro do Império,
presidente da Província de São Paulo, presidente do Estado de São Paulo,
ministro da fazenda e quinto presidente do Brasil. Morreu em 16 de
janeiro de 1919 no Rio de Janeiro. O que mais me impressionou é que ele
conseguiu fazer tudo isso em aproximadamente 60 anos.
Sua vida não deve ter sido nada fácil e, assim como a rua, deve ter sido
muito movimentada, pois para chegar aonde ele chegou e fazer o que ele
fez é preciso de muito esforço e é por isso que ele merece ter seu nome
nesta rua que é e sempre será tão especial para mim.

Clara Zimmermann Lemes Nadolny
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Histórias de família

R

Eu me lembro que em 2017, quando eu me mudei para Ponta
Grossa, fiquei animadíssima! Principalmente por estar mais
próxima da minha família. Então, meus avós começaram a me
contar histórias sobre nossa família e sobre a cidade, uma das que ouvi
foi sobre Bortolo Moro, meu tataravô (tio avô do meu avô para ser mais
específica). E foi esses dias que descobri que ele até dá nome a uma rua.
Descobri que Bortolo Moro nasceu em quinze de outubro de 1883 e tinha
uma grande chácara, onde atualmente é localizado o bairro Vila Estrela.
Nessa chácara, ele produzia vinho de laranja para a cidade inteira!
A sede da chácara, onde a minha bisavó Yolanda nasceu, é agora a
Paróquia Nossa Senhora da Saúde, por coincidência, lugar em que meus
pais se casaram e onde eu fiz a minha primeira Comunhão. Isso não é
incrível!?
Quando eu era pequena (mais ou menos uns cinco anos) e vínhamos
para Ponta Grossa passar um fim de semana ou um feriado, meus avós
me levavam naquela rua, onde eles diziam ficar a antiga casa dos meus
bisavôs. Outra boa lembrança que tenho desse lugar é que sempre
encontrávamos com um cachorrinho muito bonitinho! Quase todas
as vezes levávamos petiscos para ele. A forma como tudo se conecta,
fazendo ligação até com as famílias é incrível! É muito bom descobrir
mais sobre a sua própria história!

Clarissa Tozetto Arruda
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Um herói nacional,
Tiradentes

E

studo no Colégio Sepam na cidade de Ponta Grossa, situado entre
as ruas General Carneiro e Tiradentes, no centro da cidade. Por
isso, interessei-me em pesquisar e assim conhecer melhor quem
foi Tiradentes. Já havia estudado na disciplina de História sobre o homem
considerado um herói nacional que se chamava Joaquim José da Silva
Xavier, nascido em 12 de novembro de 1746, na Fazenda do Pombal,
Capitania de Minas Gerais. Aprendi também que foi um dentista amador,
tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político brasileiro.
Tiradentes continua conhecido por ser o personagem principal da
Inconfidência Mineira, movimento que queria a independência total do
poder colonial português e a criação de uma República Brasileira. Através
de pesquisas, deparei-me com uma informação interessante: durante
o advento da Inconfidência Mineira, Tiradentes foi um grande opositor
ao governador da Capitania de Minas Gerais, porém, como conseguiu
convencer a população a ficar contra este tipo de governo, foi sentenciado
à morte por enforcamento.
Esse grande homem será para sempre lembrado, tanto que o dia de sua
execução, 21 de abril, é feriado nacional.
Assim, cada vez que venho estudar, observo o nome da rua que circunda
o colégio e me lembro desse homem que fez muito pelo Brasil.

Davi Teixeira de Camargo
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c

A rua da minha vida: rua
Colombo

olombo é a rua da casa que moro hoje e sabia que já tinha visto
este nome em algum lugar muito importante. Christophorus
Columbus foi navegador, explorador e um cartógrafo brilhante,
nasceu em 1451 na Itália e conseguiu descobrir a América. Por isso, ele
teve seu nome homenageado nesta rua, no bairro Vila Estrela.
Ele era marinheiro desde criança e seu primeiro ofício foi como tecelão
aos 14 anos. Isso me surpreendeu muito, pois, conseguiu um cargo
tão importante muito novo. Colombo começou a navegar e, vendo
que Portugal tinha os melhores marinheiros, teve a ideia de viajar ao
ocidente. O projeto era atravessar o Oceano Atlântico chegando na Ásia
e assim monopolizar o comércio da época.
Nessa rua fiz novas amizades, pena que um dos amigos teve que mudar.
Mesmo assim, continuo muito feliz morando aqui. Gostaria que viessem
mais pessoas da minha idade morar nessa rua para fazer amizade. A
Rua Colombo fica perto do Clube Guarani onde já fiz futebol, mas não
faço mais, gosto muito dessa rua e ela é muito importante para mim.
Realmente a Rua Colombo é muito legal.

Eduardo Stadler Tozin
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Os bons tempos em
Ernesto Vilela

U

m lugar incrível e aconchegante, Avenida Ernesto Vilela, localizada
no bairro Nova Rússia. Mas esse lugar não foi somente uma
Avenida ou somente um nome. Para mim, foi onde tive muitos
momentos bons, foi onde eu vivi e onde eu cresci, foi onde ganhei meu
primeiro bichinho de estimação e onde me diverti de montão.
Decidi pesquisar sobre ele, porque nessa rua foi onde eu mais adorei viver
e me senti muito interessado pela história de Vilelão. Vilela foi um prefeito
de Ponta Grossa de 1896 a 1908, governando a cidade por 12 anos,
mudou os nomes de várias ruas do município, como a Rua do Imperador
que mudou para 7 de Setembro ou também a Rua da Imperatriz a qual
virou Rua Mal. Deodoro.
Por sua história, acredito que o Vilela queria ajudar os outros e mudar
algumas coisas erradas com as quais ele não concordava, isto é, fazer a
diferença na vida das pessoas, o mesmo que eu, Emanuel, quero. É por
isso que o nome dessa rua é tão importante para mim, que me inspira a
sempre ajudar os que necessitam de ajuda.

Emanuel Silveira Bertoncini
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A rua do meu Bisavô

A

sfalto, calçada, árvores, casas e muros. À primeira vista não
há nada de especial em mais esse trecho que compõe um bairro
antigo da nossa cidade, rua Ítalo Moro no bairro Estrela, mas o
que vocês não sabem é que essa rua é a rua do meu Bisavô.
Ítalo Moro era um moço muito conhecido na cidade, alegre, feliz,
bonzinho que só ele, atleta apaixonado pelo time de futebol da cidade
e pela enorme família. Ele devia ser bem velhinho, já que quando eu
nasci, ele não estava mais aqui. Mas uma coisa é certa, ele deixou seu
nome não só na placa pendurada na esquina dessa rua, mas também
em mim.
Nascido em 1922, filho de Bortolo e Ida, teve oito filhos com a Dona
Iracema. Sonhador e confiante no crescimento da nossa cidade, meu
biso, junto com o irmão dele, Orestes, doaram um loteamento, hoje,
núcleo Luiz Gonzaga.
E nada mais justo para um homem sonhador, que deixou tantas marcas
em nossa cidade, ganhar uma placa com seu nome em cada esquina
daquela rua, que parece comum, como qualquer outra. Aposto que estão
curiosos para saber como eu sei tudo isso sobre aquele velhinho que fez
muito em uma época em que não havia tantos registros. As marcas
deixadas não ficaram apenas nas placas que contém o seu nome,
ficaram nas fotos antigas do álbum de família, nas histórias contadas
no almoço de domingo, no sobrenome que carrego em minha certidão, no
sangue que corre em meu corpo e no coração.

Emilly Regina Araujo Machado Moro
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Importância de
Francisco Burzio

U

ma personalidade interessante: Francisco Burzio. O que me
motivou a pesquisar sobre ele não foi somente pelo que fez para
medicina, mas também a sua importância para minha vida. Ele
dá nome à rua pela qual fui a primeira vez ao Sepam, a primeira vez
que comecei a jogar futebol e também onde meu cachorro tratava de
doenças. Essa rua se localiza no bairro centro, em Ponta Grossa, na
lateral do colégio Sepam, onde estudo até hoje.
O Dr. Francisco Burzio nasceu em Poerino, província de Turim, na Itália,
no dia 20 de setembro de 1878, porém em 1907 chegou na cidade de
Ponta Grossa, procedente de Laguna, Santa Catarina. Fiquei surpreso ao
saber que foi o fundador da primeira Casa de Saúde em Ponta Grossa,
na qual funcionava o Hotel Avenida, assim como também descobri que
foi um dos primeiros médicos da Santa Casa, onde tem um pavilhão
com o seu nome. Trouxe o primeiro aparelho de raio-X para nossa cidade
e fiquei maravilhado ao saber que ficou conhecido como “médico dos
pobres”. Sem dúvidas, um homem muito generoso. Infelizmente, faleceu
em São Paulo, em 1961, mas foi sepultado em Ponta Grossa.
Essa pesquisa me fez ver que Francisco Burzio foi um grande batalhador
da medicina em Ponta Grossa e região, e, eu me inspiro muito nele, pois
foi ele quem ajudou a cidade a ter os conhecimentos medicinais que
conhecemos hoje. Por isso, finalizo falando da importância dele para
meu cotidiano e para a própria cidade, pois sem ele pode ter certeza de
que a medicina de nosso município não estaria onde está hoje.

Enrico Donadello Gava de Mello
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Representante ilustre
de Ponta Grossa

T

udo começou quando estava passando na rua Augusto Ribas
para ir à escola e tive curiosidade de saber quem era ele. Assim,
fui pesquisar e descobri que ele foi o primeiro líder da câmara de
Ponta Grossa, esse cargo na época era como se fosse o prefeito.
Para mim, Augusto Ribas foi um dos homens mais importantes da
cidade de Ponta Grossa. Ele nasceu e foi criado aqui em nossa cidade.
Quando era prefeito, teve a honra de receber a visita do imperador Dom
Pedro II e sua amada esposa, dona Tereza Cristina. Junto com outros
grandes líderes dos Campos Gerais realizou o novo traçado da Estrada
de Ferro do Paraná, cujo trecho ficava a muitos quilômetros do centro da
cidade. Também ajudou muito a prática de hipismo na região.
A rua que foi denominada com seu nome liga a zona sul com a zona
norte, cruzando o centro comercial da cidade. Esta rua também já foi
conhecida como “rua das tropas” por causa do tropeirismo entre os
séculos XVIII e XIX. Na época, muitos fazendeiros da região reclamavam
da passagem dessas tropas por suas fazendas. Então, por necessidade,
surgiu novo trajeto. Atualmente é uma das ruas mais importantes da
nossa cidade e agora eu sei a incrível história de Augusto Ribas.

Felipe Schiller Gomes Weirich
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Ernesto, o menino da vila

A

Avenida Ernesto Vilela é uma rua por onde sempre passo e
acho muito bonita porque tem uma praça e muitas lojas em
que adoro ir.

A história de Vilela em Ponta Grossa começa com a chegada de seu pai
ao Brasil, no século XVII. Ernesto é homenageado como um dos maiores
nomes de Ponta Grossa, já que foi prefeito da cidade durante os anos
de 1896 a 1908. Logo após, foi substituído por seu irmão José Bonifácio
Guimarães Vilela, que governou de 1908 a 1912. Ele era um republicano
convicto. Por isso, durante sua gestão, mudou o nome de várias ruas da
cidade, homenageando personalidades republicanas.
Está explicado porque essa linda Avenida que faz parte da minha cidade
e é muito importante para a região comercial de Ponta Grossa, leva o
nome desta grande figura da nossa história. Além de tudo, a Avenida
Ernesto Vilela também é um dos principais cruzamentos que ligam o
bairro de Nova Rússia com as regiões do centro da cidade.

Gabriel Pohl Natal
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Caro Benjamin Constant

A

primeira vez que pisei na rua Benjamin Constant, que fica em
sua maior parte no bairro Centro, em Ponta Grossa, Paraná, já
sabendo que iria morar lá, lembro-me que senti um misto de
emoções. Fiquei feliz, triste, animada, porém me dei conta de que aquela
seria minha nova casa e me confortei.
Há alguns dias, percebi que não sabia nada sobre a pessoa que deu
nome à minha rua e decidi pesquisar sobre ela. Descobri que Benjamin
Constant Botelho de Magalhães foi um militar, engenheiro, professor e
político carioca, que contribuiu para a instituição da República no Brasil
ao criar o Clube Militar. Quando vi o tanto de coisas que ele fez, fiquei
surpresa, pois, falando a verdade, eu nunca conseguiria ter feito tudo
isso em poucos anos de vida, como ele fez entre 1836 e 1891.
Claro que ele realizou muitos outros feitos, como quando participava
ativamente do exército, mas o que mais me surpreendeu e acredito
que é por isso que recebe tantas homenagens, é o fato de ter ajudado
a estabelecer a República e ser o Terceiro Diretor, do atual Instituto
Benjamin Constant.
Às vezes, torna-se tão automático colocar o nome da rua, em algum
pedido, por exemplo, que não prestamos atenção na pessoa que recebeu
esta homenagem. Por isso, agora vou sempre me lembrar de quem foi
Benjamin Constant.

Gabriela Collett
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"Pai da Pobreza"

F

az pouco tempo que meus avós se mudaram para um apartamento
e, mesmo assim, já sinto falta da antiga casa deles. Lembro
que passei boa parte da minha infância visitando meus avós e
criando boas memórias neste lugar. A rua dessa casa é a Rua Dr Paula
Xavier, localizada no bairro Placidina. Esta via é de muita importância
para Ponta Grossa, pois se localiza perto do centro da cidade e liga
outras ruas com o centro, o qual possui muito comércio. Assim, ajuda
na economia do município.
Por isso, fiquei curiosa sobre a história desta personalidade e resolvi
pesquisar um pouco sobre Joaquim de Paula Xavier. Descobri que ele
nasceu no dia 01/12/1857 na Lapa/PR, e formou-se na Faculdade de
Medicina no Rio de Janeiro. E além de ter sido médico, foi também um
político brasileiro, vindo a falecer no dia 27/05/1903 em Ponta Grossa.
Sobre sua carreira de medicina há muitos marcos importantes, incluindo
durante a Revolução Federalista, quando forças rebeldes vindas do Rio
Grande do Sul e as tropas legalistas se enfrentaram em uma batalha
que passou para a história com o nome de Cerco da Lapa. O que mais
me surpreendeu foi que o Dr. Paula Xavier improvisou um hospital onde
atendiam os feridos dos dois lados do combate.
Compreendi que o principal motivo pelo qual a rua em questão foi
batizada com este nome, foram os mais de 20 anos em que Joaquim
de Paula Xavier atendeu com a mesma dedicação os ricos e os pobres.
Percebi que ele realmente mereceu essa homenagem, pois tratava todos
com igualdade no atendimento médico. Dessa forma, ficou conhecido
popularmente como "Pai da Pobreza".

Gabriela Zammar Taques
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O antigo Ponto Azul

M

inha relação com a Praça Barão do Rio Branco começou quando
descobri que minha bisavó mora lá, eu adorava ir e jogar bola
na quadra do prédio dela. Anos depois minha mãe se casou lá,
eu fui a daminha. Entrei com as alianças que estavam amarradas em
uma boneca, que até hoje está comigo. Por tudo isso, fiquei curiosa e fui
pesquisar mais um pouco sobre este local.
Localiza-se no Centro de Ponta Grossa e, por anos, foi conhecida como
Ponto Azul, era um local de embarque e desembarque dos ônibus
urbanos. Havia uma construção de dois pavimentos ali, onde também
funcionavam restaurantes, bomboniere, engraxataria, entre outros. Em
volta do prédio, uma marquise abrigava as pessoas que esperavam ou
desciam dos coletivos. Mas a cidade cresceu e houve a necessidade de
novas linhas. Assim, na década de 1970 o local foi demolido.
Barão do Rio Branco (José Maria da Silva Paranhos Júnior), diplomata
e historiador, filho de José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio
Branco, um dos maiores estadistas da história brasileira, também foi
professor, político, jornalista, diplomata, historiador e biógrafo brasileiro.
Foi Ministro das Relações Exteriores do Brasil de 1902-1912. Passou para
a história brasileira por ter resolvido importantes questões de fronteiras
com a Argentina, França e Bolívia. Quanta coisa importante, não é?!
Eu era pequena, por isso não me lembro muito, mas as lembranças que
tenho de lá são ótimas. Como estamos em uma pandemia, não vamos
mais lá com tanta frequência, porém ainda amo passar por aquela praça
e adorei descobrir um pouco mais sobre o local.

Gabrielli Vitória Dal Col Almeida
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Coincidências que formam
uma ligação

n

ão faz muito tempo que mudei para uma nova casa e,
consequentemente, de rua e ela pareceu ter uma ligação
comigo depois de eu ter aprendido mais sobre ela, vou explicar
o porquê. Ela se chama Rua Frei Veloso e descobri que o nome dela é
de um importante naturalista e botânico de sua época, José Mariano
da Conceição Veloso. O que me chamou mais atenção foi que meu avô
também era botânico, então resolvi pesquisar mais sobre ele.
Veloso nasceu em 14/10/1742 em Minas Gerais, descobri que ele
também foi professor, missionário e estudou Filosofia e Teologia. E
vejam que interessante: ele liderou uma expedição no Rio de Janeiro
para enviar materiais da fauna e flora para o Real Museu e Jardim
Botânico da Ajuda, a pedido do vice-rei Luís de Vasconcelos e Sousa,
essa expedição também o ajudou a escrever o livro ‘‘Flora Fluminensis’’.
Ele faleceu em 14/07/1811. Uma coisa “da hora” é que meu avô tem o
livro que Veloso escreveu e, quem sabe um dia, eu peça emprestado para
dar uma olhadinha.
Todo dia olho, passo ou caminho por essa rua e vejo muitos lugares com
vegetação, isso me faz lembrar da coincidência da rua ter o nome de um
botânico e naturalista. Fiquei sabendo de outras coincidências como que
minha mãe também foi professora como ele ou que ele nasceu e faleceu
no dia 14 e foi num dia 14 que me mudei para essa rua. Se relacionarmos
as informações, vamos perceber que há muitas coincidências entre mim,
minha família e ele. Por isso, a Rua Frei Veloso parece mesmo ter uma
ligação com minha vida.

Giovana Rios Lima
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Minha rua e eu

M

oro na rua Freire Alemão, na cidade de Ponta Grossa, rua que
homenageia Francisco Freire Alemão e ele foi o meu escolhido
para realizar uma interessante pesquisa. Ele foi um médico
e um botânico ao mesmo tempo e nisso já somos parecidos porque
eu também quero ter mais de uma profissão. Moro nessa rua desde
pequena, ela faz parte da minha infância, cresci aqui pegando limão
do pé na casa do vizinho e brincando de pega-pega na rua com as
outras crianças.
Francisco nasceu no Rio de Janeiro e seus pais eram lavradores. Estudou
no seminário, mas não sentia vocação, resolveu então cursar medicina
e fez aperfeiçoamento em Paris. O que mais me surpreendeu é que sua
vida profissional era curar homens e tratar de plantas, isso era o que
ele dizia sempre ao ser questionado sobre o que fazia da vida. Fiquei
encantada também com o fato dele, com muito orgulho, contar que era
médico de D. Pedro II e que tinha registrado mais de 20 mil plantas e
isso só na região Nordeste do Brasil.
Conhecer sobre esse médico, que é homenageado com o nome da minha
rua, foi muito interessante. Confesso que não sabia nada sobre ele e
agora sinto que somos até um pouco próximos e com gostos parecidos.
Além do mais, eu também adoraria ter conhecido bem de perto D.
Pedro II.

Giovanna Messa Landioso
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O bravo dentista

D

esde o início desse bimestre, o meu professor de história
mostrou a história de vida de uma pessoa que me interessou
muito, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele foi um
bravo dentista que lutou e morreu pela independência do Brasil. Aqui na
cidade em que moro existe uma rua com esse nome, que fica no centro.
Quando eu era pequeno, eu brincava lá e fiquei feliz ao saber que a rua
tem o nome de alguém muito importante para o Brasil de hoje. A morte
de Tiradentes foi em 21 de Abril de 1792 na cidade de Rio de Janeiro e
quando nasceu foi em 12 de novembro de 1746 na cidade de Ritápolis
em Minas Gerais.
Por causa dessa história, eu acho interessante que o Brasil faça essa
homenagem a ele. A minha motivação para escrever esse texto é porque
eu gosto muito das histórias de outras pessoas e ainda mais pessoas
importantes para a história.

Gregory Franchesco Szulha
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A rua principal do bairro Estrela

E

u moro nessa rua há oito anos, eu a conheço de cabo a rabo,
desde o Hospital da Criança, indo para o Guarani até o meu
condomínio. Essa é a Rua Joaquim de Paula Xavier, a rua que
passa pelo bairro Estrela inteiro.
Joaquim de Paula Xavier era órfão, seu pai faleceu poucos meses antes
de seu nascimento, então ele tem o nome de seu pai. Ele se dedicou
à carreira de médico, formou-se na Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro, com especialização em oftalmologia e otorrinolaringologia.
Em 1949, ajudou a fundar a Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e
Letras de Ponta Grossa e foi nomeado o primeiro diretor da instituição
na cerimônia de inauguração da faculdade, em novembro de 1949. Ele
também ajudou a estabelecer o Centro Cultural Euclides da Cunha.
Sempre tive curiosidade de saber quem era Joaquim de Paula Xavier e
agora eu sei que ele foi alguém muito importante para Ponta Grossa.
Essa rua é a que eu mais conheço, eu sei de cor cada caminho que é
preciso seguir e, agora que sei a história de seu patrono, ela se tornou
ainda mais especial.

Guilherme Portela Lorencet
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Quem foi Getúlio Vargas?

P

ara essa crônica escolhi uma praça chamada Getúlio Vargas que
se localiza na Rua Ernesto Vilela, no bairro Nova Rússia, em Ponta
Grossa. Eu escolhi essa praça, pois era um local que eu ia muito
quando eu era criança, sempre íamos brincar eu e meus primos.
Mas quem foi Getúlio Dornelles Vargas? Ele foi um advogado, político,
líder da revolução de 1930 que colocou um fim na República Velha. Getúlio
Vargas nasceu em 19 de abril de 1882 e faleceu em 24 de agosto de 1954,
a causa da morte foi suicídio.
Também me lembro que a praça, antigamente, era um zoológico. Nunca
fui nesse zoológico, mas meu pai já foi e me contou que tinha macacos,
leões, etc. Eu passo pela praça toda semana porque meu pai trabalha lá
perto e quase sempre estou com ele no trabalho. Ela ainda faz parte da
minha vida e foi incrível conhecer a sua história.

Gustavo Dias Garbuio
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Um empreendedor do passado

O

dia da feira de ciências estava se aproximando e a professora decidiu
que o tema seria: “personalidades históricas de grande relevância
para a nossa cidade”. Toda turma estava fazendo suas pesquisas,
buscando dados para desenvolver seus trabalhos.
Então, junto com meus colegas, fui a um museu da cidade para aprender
mais sobre o assunto. Foi “top”. Lá, descobri a história do Conde Francesco
Matarazzo e fiquei muito interessado. Soube que ele nasceu em nove de
março de 1854, na Itália e que morreu em São Paulo, em 1937. Grande
parte de sua vida viveu no Brasil o então denominado Conde Francesco
Matarazzo, grande comerciante, banqueiro industrial e filantropo. Achei
legal que Francesco era filantropo. Um cara humilde, não é?
Ele foi fundador das Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, o maior
complexo industrial da América Latina, tornando-se um homem de grande
importância no cenário econômico do Brasil. Vocês devem concordar que ele
realmente foi um mito. Além de tudo isso, escolheu Jaguariaíva, a cidade
onde eu moro, para ser sua residência de passagem, onde construiu um
palacete, que hoje abriga o museu que visitamos. Vejam que interessante!
Certo dia, voltando da escola para casa, olhei pela janela do carro e vi a
placa: Avenida Conde Francesco Matarazzo. Foi quando descobri que
aquele meu trajeto de todos os dias tem uma importante ligação com a
história da minha cidade: Jaguariaíva. Pela sua importância, recebeu
como homenagem o nome dessa grande avenida. Realmente, um cara
revolucionário!

Heitor Stalhschmidt
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A calmaria de Laurindo

U

m local especial e agradável, o qual chamo de rua Laurindo Rabelo
que se encontra no bairro Jardim Carvalho. Sendo importante
para a cidade pelo fato de conter moradias e pequenos comércios,
recebeu o nome de um médico, professor e escritor, considerado um
exemplo de superação, por conta de suas origens humildes, mas mesmo
assim conseguiu ascender socialmente.
Para mim, essa rua é um local especial, não sendo apenas um simples
lugar, mas sim onde cresci, desenvolvi amizades e tive várias memórias.
Sempre me surpreendo com a calma e a segurança que eu tenho aqui.
Fiquei impressionado quando pesquisei sobre Laurindo, pois escreveu
um livro que foi conhecido popularmente por “Poesias” e que retrata as
diversas formações e superações que teve em sua vida.
Enquanto pesquisava, percebi a grande coincidência que era eu, Henrique,
morar em uma rua com o nome de um médico, pois um dos meus sonhos
é e sempre será o de ser um profissional da saúde e ajudar as pessoas.
Agora tenho mais um motivo para agradecer pela paz e pelo tempo que
passei e passo morando nela.

Henrique Heichuk de Oliveira
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Boas lembranças

B

om dia! Hoje eu acordei, me arrumei e fui para aula como
qualquer dia, porém, quando eu estava saindo da escola, passei
pela Avenida Anita Garibaldi que sempre me faz lembrar
muitas coisas, mas você sabe quem foi a Anita Garibaldi?
Descobri que esta Avenida fica em vários bairros de Ponta Grossa, no
Paraná. Anita Garibaldi, na verdade, é Ana Maria de Jesus Ribeiro,
que foi uma revolucionária por seu envolvimento direto na Revolução
Farroupilha e no processo de unificação da Itália, junto de seu marido
Giuseppe Garibaldi. Esta avenida é importante devido a sua grande
extensão, é uma via rápida que liga vários bairros, dentre eles: Nova
Rússia, Órfãs, Vila Liane, finalizando nas proximidades do bairro Vila
Margarida e o Parque Nossa Senhora das Graças.
Enfim, agora vocês já sabem como ela foi uma pessoa importante, tanto
que virou até o nome de uma Avenida. Sempre que eu passo por lá,
eu me lembro de todos os caminhos que eu já fiz para ir para a casa
das minhas amigas ou voltar de uma viagem. Penso também sobre
quantos caminhos Anita percorreu em sua vida, sempre com muita
determinação. Então, se você tem uma rua por onde sempre passa, que
tal pesquisar sobre quem foi a pessoa que dá nome a ela? Garanto que
você vai se surpreender assim como eu.

Isabela dos Santos Reis
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Cyro Martins

c

idade com campos verdes, Princesa dos Campos, aqui eu nasci,
aqui eu cresci, muitos bairros e muitas ruas se formaram, alguns
prefeitos a governaram, dentre eles Cyro Martins, homenageado
como nome da praça onde costumo brincar e passear com meus amigos.
Cyro Martins, engenheiro, professor e prefeito, responsável pela retomada
do desenvolvimento da nossa cidade em 1969. Quando tomou posse, tinha
como objetivo instalar novas indústrias, para isso conseguiu um contrato
por 50 anos com a Prada, companhia elétrica, para aumentar a produção
nas indústrias, criando, então, o Distrito Industrial Cyro Martins.
Foi assim que o prefeito Cyro conseguiu que grandes empresas nacionais
e multinacionais se instalassem aqui, trazendo o crescimento para nossa
bela Ponta Grossa.

João Marcello Marcatto Costa

51

Júlio de Castilhos
e minha infância

E

u saí dessa rua muito pequeno, eu tinha entre 2 e 4 anos, mas
às vezes ainda passo por lá. Quando era pequeno, não fazia
a mínima ideia de quem seria esse tal de Júlio de Castilhos, o
homem que dava nome à minha rua.
Júlio de Castilhos foi político e jornalista, considerado um dos mais
avançados de todos os tempos, o que é bem legal, pois é bem difícil
conseguir chegar a esse reconhecimento. Foi governador do Rio Grande
do Sul. Nasceu em 29 de julho de 1860 e faleceu dia 24 de outubro de
1903. Ele também disseminou o ideário positivista no Brasil.
Era realmente estudioso, inteligente e se formou na faculdade de
Direito de São Paulo, eu achei isso impressionante e fiquei bem curioso
sobre a vida dele. Ele se tornou uma voz ativa por muitos anos, mas,
infelizmente, faleceu aos 43 anos com câncer na garganta.
Conhecer a história de Castilhos me fez lembrar dessa rua que marcou
muito a minha infância e eu até lembro de brincar de carrinho rolimã
com os meus pais. Foram bons tempos!

João Pedro Daniel Pereira Santos
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A morte do suposto herói

U

ma rua onde há diversidade e boa gastronomia, localizada no
centro de Ponta Grossa é chamada de rua Barão do Cerro Azul,
uma homenagem a Ildefonso Pereira. O nome recebido vem do
maior exportador de erva mate do Paraná e o maior produtor de erva
mate do mundo, o qual participou da revolução Federalista.
Particularmente adoro aquela rua, afinal a diversidade de lojas, comidas e
vendas faz dela um lugar popular e muito prática e divertida de se visitar,
pois rapidamente você consegue achar o que procura.
Barão do Cerro Azul foi um homem muito conhecido e respeitado
pelo plantio de erva mate. Durante a revolução, ele foi convocado pela
população para fazer um acordo para não ocorrer violência, saques e
estupros contra a população. Ele apenas queria esse acordo para evitar
roubos e desordem em suas exportações.
Mas seus atos o comprometeram juntamente com outros colaboradores
do movimento rebelde e foram presos. Na madrugada de 20 de maio
de 1894, os seis prisioneiros (outros vendedores considerados rebeldes)
foram levados à estação ferroviária de Curitiba. Depois, foram a um
penhasco e Ildefonso Pereira foi assassinado com um tiro na testa.
Mesmo antes de descobrir a história do Barão do Cerro Azul eu já adorava
ir àquela rua, mas agora, depois de pesquisar e descobrir sua fascinante
história, eu acho que vai ser mais legal ainda porque sei que existe uma
história por trás do local. Aliás, não acho que vá demorar muito para eu ir
de novo, pois já deu vontade de degustar uma boa comida por lá.
João Pedro Granato
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Minha ruazinha

R

ua Luiz Nadal Motti foi a rua que eu escolhi morar dentre as
muitas existentes no Jardim Carvalho. Eu e minha família
tivemos muitos momentos bons e lembranças dela, mas em
2015 começamos a encaixotar as coisas, pois iríamos nos mudar. Já
fiquei triste por saber que iria embora de um lugar tão bom e amigável,
mas o que mais me surpreendeu foi que me mudaria para outra casa...
na mesma rua. Que sorte a minha!
Como sou muito curiosa fui pesquisar sobre quem era a pessoa que foi
homenageada com o nome da minha rua. Esse homem foi Luiz Felipe De
Nadal, nasceu em Guaporé dia 01/05/1916. Seu pai era Francisco De
Nadal e sua mãe Teresa Dendena. Quando era mais novo, entrou para
um Seminário Central de São Leopoldo com apenas 11 anos de idade,
onde fez seus estudos de humanidade, filosofia e teologia. Foi ordenado
sacerdote e nomeado bispo dezesseis anos depois. Agora entendi porque
ele foi homenageado, mas, infelizmente, aos 47 morreu em um acidente
de avião.
Eu acho essa rua muito calma e tranquila, fica longe do centro da cidade,
por isso que não víamos muitos carros passando por ela. Isso me faz
pensar que eu gostaria que o Luiz ainda estivesse aqui, seria muito bom
ver as novas conquistas dele e conhecer essa pessoa tão maravilhosa.
Uma pena ter partido tão cedo!

Julia Da Lozzo Duarte
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A relação de Balduíno Taques
e as ferrovias

U

ma rua importante para mim?...... ah sim, a rua Balduíno
Taques, aqui em Ponta Grossa, uma rua bem conhecida e parte
da minha vida cotidiana. Na história do Tenente Coronel Balduino
de Almeida Taques, chamou muito a minha atenção a sua inteligência,
criatividade e mente aberta sobre seus projetos envolvendo a cidade
de Ponta Grossa. Foi o Tenente Balduíno Taques que teve a iniciativa
de projetos de confecção da primeira planta da cidade, envolvendo os
trilhos da Ferrovia São Paulo/Rio Grande, que mais tarde serviriam
como escritórios, alojamento e oficinas.
Ele representou a nossa cidade na Assembleia Legislativa e, graças a
uma de suas iniciativas, o território de Ponta Grossa foi aumentado em 6
mil hectares. Foi eleito prefeito, assim governando nos anos 1895 e 1896.
Foi eleito quando a cidade iniciava uma nova fase de desenvolvimento
com a recém inaugurada Ferrovia Curitiba/Ponta Grossa. Graças a ele,
hoje em dia a nossa cidade é o maior entroncamento rodoferroviário do
Sul do Brasil.
O Tenente nasceu em Tibagi no dia 27 de julho do ano de 1815,
casou-se com Maria Antônia Borges de Macedo, que lhe deu 12 filhos,
infelizmente morreu no dia 23 de julho de 1885, com 69 anos. Hoje em
dia, foi homenageado com o nome de uma rua.
Uma grande parte da minha vida aconteceu na rua que tem o nome dele,
a minha mãe teve uma selaria que hoje é do meu padrinho, por estar
no centro. Ainda hoje, sempre vou lá com a minha vó, normalmente
tomamos açaí e passeamos, mas nesses tempos não tenho ido muito
visitar a rua, por conta da pandemia.

Júlia Tatsch Lendzion
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Lembrança triste na Ermelino

Q

uando eu era pequena e não tinha minhas irmãzinhas, meus
pais, minha avó e eu fomos para os “brinquedões” do Shopping
Palladium que fica na rua Ermelino de Leão, no bairro de Olarias.

Eu estava brincando na cama elástica com meu pai, mas de repente
comecei a convulsionar e desmaiei, fiquei desacordada, meu pai saiu
correndo descalço comigo no colo para pedir ajuda, foi um tempo difícil
que passamos. E é por isso que essa rua ficou tão marcada em nossas
vidas.
Passados alguns dias, fiquei curiosa em saber mais sobre aquela rua.
Minha mãe contou que ficaram duas ambulâncias atravessadas e ela
chorando em volta. E lá fui eu pesquisar sobre quem era o tal de Ermelino
de Leão e descobri que ele foi advogado, historiador, escritor, diretor do
Museu Paranaense, Agente do arquivo Público Nacional e muitos outros
cargos. Também teve várias de suas obras publicadas. Uau! Quantas
coisas ele fez, não é mesmo?!
O Ermelino merece ser homenageado, pois ele foi muito importante
na história do Paraná. E realmente ele foi incrível não só no passado,
mas na minha vida também, porque foi lá na Ermelino de Leão que
Deus restaurou a minha saúde, a força e me fez vitoriosa, assim como
Ermelino também foi.

Júlia Vieira Terra
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Germano Krüger

A

personalidade escolhida é Germano Krüger, o técnico alemão
amante de esportes que chegou ao Brasil por volta de 1920,
tornou-se líder ferroviário local e treinador do time Operário
Ferroviário. Sendo assim, tomou iniciativa e entrou na linha de frente
de muitos projetos públicos, entre os quais o de um estádio de futebol.
Krüger estava olhando o cenário de uma de suas obras, onde atualmente
é o Cine Teatro Pax, percebeu que havia um terreno distante e vazio,
logo veio a ideia da construção de um estádio de futebol, conseguiu
aprovação dos seus superiores, dando início ao projeto em questão,
porém como a guerra ocorreu, o nome do estádio foi substituído por
Dr.Bento Munhoz da Rocha Neto. Tempos depois, agora em 1970, o
Dr.Gerson Meister liderou um grupo de ferroviários em busca de justiça,
felizmente alcançada, nomeando corretamente o estádio como Estádio
Germano Krüger em homenagem ao seu idealizador e é preservado
como sede oficial do time até os dias de hoje.
Sua homenagem foi justa, já que estabeleceu um papel importante
e significativo na economia e na arquitetura municipal, além de
desenvolver economicamente a cidade, pois traz turistas e interessados
em futebol para assistir aos jogos que acontecem aqui.

Lara Barbosa Oberg da Cruz
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Quem era Taumaturgo?

T

aumaturgo foi um político nascido em 1853, no dia 17 de novembro
que se chamava Gregório e entrou para o exército aos 15 anos de
idade. Para mim, é uma pessoa que nomeia a rua de alguém de
quem gosto muito: minha avó. Por isso, tive curiosidade de saber mais
sobre ele.						
Taumaturgo nasceu em Barras, no Rio de Janeiro e ingressou na
Cavalaria do Exército como cadete do 1° Regimento. Com sua saída
do exército, foi para o Piauí e se tornou governador de lá, no dia 26
de dezembro de 1889. Também governou o Amazonas e é o fundador
de um dos municípios do Acre. Além de tudo isso, foi nomeado como
secretário da Comissão de Limites do Brasil e da Venezuela. Para falar a
verdade, não imaginei que alguém poderia fazer tantas coisas em uma
única vida.
Taumaturgo faleceu em 1921 de causa natural, mas sempre será
alguém especial na minha vida e na vida da minha avó, que sempre
morou nesta rua.

Leonardo Braz de Oliveira
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A rua Santos Dumont para mim

U

ma das relações entre mim e Santos Dumont é que a primeira
casa que eu morei ficava localizada nesta rua, em Ponta Grossa,
no Paraná. Além do mais, esta é a rua que dá acesso ao ginásio
da minha escola.
Alberto Santos Dumont nasceu em 20 de julho de 1873 e morreu em
23 de julho de 1932, com 59 anos. Ele foi um dos maiores inventores
brasileiros. Foi Dumont quem inventou o avião chamado de 14-bis. Eu
acho que essa é a sua invenção mais famosa, mas não parou por aí
não, o avião foi apenas uma de suas invenções, ele também inventou o
dirigível, o hangar e deu incentivo à criação do relógio de pulso, entre
outras invenções. Eu o considero o maior inventor brasileiro, não é à toa
que ele tem o nome de uma rua em Ponta Grossa e talvez também seja
nome de rua em várias outras cidades espalhadas pelo Brasil.
Santos Dumont era aeronauta. Uma das coisas que mais chamou minha
atenção na história da sua vida é que para chegar onde chegou, ele teve
que morar em várias cidades para se aprofundar nos estudos e inventar
o segundo meio de transporte mais seguro de todos, o avião, perdendo
apenas para o elevador.
A primeira casa que eu morei hoje é uma cafeteria, mas estará sempre
nas minhas lembranças, assim como a história do grande Santos
Dumont.

Leonardo Luiz Chaves Domingues
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O herói General Carneiro

D

escobri que tem uma rua em minha cidade chamada General
Carneiro e ela é importante para mim por três motivos: o
primeiro motivo é que ele foi um importante general brasileiro,
morto no Cerco da Lapa (Paraná), por isso é chamado de herói da Lapa.
O segundo motivo é que eu e meu irmão estudamos no colégio Sepam
que fica nessa rua. E o terceiro motivo é porque meus pais trabalham na
Advocacia Broglio, também localizada nesta rua.
Por tudo isso, quis saber mais sobre Antônio Ernesto Gomes Carneiro.
Ele era general e participou da guerra do Paraguai e da Revolução
Federalista. Morreu no Paraná e por isso existe uma cidade chamada
General Carneiro. Em Ponta Grossa, também há uma rua com esse
nome que é bem grande e corta quase por inteiro o centro da cidade.
O que mais me surpreendeu foi que, em 1872, matriculou-se na Escola
Militar. Foi logo promovido a tenente (1875), capitão (1877), major
(1887), tenente-coronel (1890) e coronel (1892). Anos depois, criou no
Rio de Janeiro um Colégio Militar para os filhos órfãos dos combatentes
da Guerra do Paraguai. Essa sua generosidade me inspirou!
Dei-me conta de que passo por esse lugar quase todos os dias da semana,
apenas no domingo que não, pois não vou para a escola. Sábado passo
por lá para ver se está tudo bem com a Advocacia, para pegar comida e
outras coisas. E agora que sei a história de seu patrono me sinto ainda
mais conectado a este lugar.

Leonardo Schafranski Broglio
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Um lugar para se guardar
no coração

Q

uando soube que teria que pesquisar sobre uma personalidade para
um trabalho de português, pensei logo em Dom Antônio Mazzarotto,
cujo nome foi dado a uma pracinha incrível que fica no bairro Jardim
Carvalho, em Ponta Grossa. Essa pracinha é muito especial para mim porque
fica perto da minha antiga casa, onde eu morei até os meus doze anos.
Como a pracinha ficava a apenas duas quadras da minha casa, eu sempre ia
brincar com as minhas amigas, mas eu comecei a ir toda semana por conta
do adestramento da minha cachorra. Eu a amava demais, pois ia com ela e
o adestrador junto. Enfim, tive vários momentos marcantes ali, foi ali que a
minha cachorra salvou minha irmã e eu de um possível sequestro e foi ali
que eu percebi o quanto eu amava essa pracinha. Uma coisa muito especial
também é que, desde pequenininha, o meu pai levava eu e os meus irmãos
na feirinha para comer churros ou pastel e essa feira mudou agora para essa
pracinha. Todas essas memórias explicam porque eu quis saber mais sobre o
homem que dá nome a esse lugar.

Descobri que Dom Antônio Mazzarotto foi um sacerdote católico brasileiro,
bispo de Ponta Grossa. Acredito que ele tenha feito coisas boas, pois criou
novas igrejas, incentivou as obras vicentinas, fundou o Seminário e o colégio
Josefino, e o que mais me surpreendeu foi que ele se revelou o maior orador
sacro do Paraná, além de ser professor catedrático de latim do Ginásio
Paranaense.
Lembro-me de, no caminho de volta da escola, ver o fundinho do pôr do sol
junto com as crianças brincando e se divertindo, por isso eu amo essa praça
e as memórias que eu tenho nela. E saber que alguém tão importante e
bondoso dá nome a essa pracinha me fez muito, muito feliz.

Luana Medeiros Ferreira
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“Heroína de dois mundos”

Q

uando eu era criança morei em muitas casas e uma delas
ficava na avenida Anita Garibaldi. Devido sua importância na
história brasileira, ela nomeou várias ruas, avenidas e escolas
por todo o Brasil.
Ana Maria de Jesus Ribeiro era seu nome, mas ficou conhecida como
Anita Garibaldi. Foi uma mulher revolucionária para sua época, pois
lutou na Revolução Farroupilha e participou do processo de unificação
da Itália, sendo assim recebeu o apelido carinhoso de “Heroína dos
dois mundos”. Podemos, portanto, relacionar sua vida agitada, com a
agitação e o movimento desta importante avenida da nossa cidade, pois
ela liga um grande bairro com o centro. Se você já passou por ela sabe
bem do que eu estou falando.
Toda essa agitação da avenida e da vida de Anita também apareceu
na minha vida, pois vivi nesta casa momentos importantes da minha
infância, como a primeira vez que fui para a escola e os grandes amigos
que fiz.
Esses momentos de mudanças que vivi também se parecem com as
decisões de Anita, pois ela trocou a vida de forno e fogão por uma vida
de batalhas. Assim, posso dizer que nessa vida não existe sucesso sem
escolhas e não existe vitória sem luta. E você? Concorda com isso?

Lucas Pasqualini Propst
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Perdido em Ponta Grossa

E

u sempre admirei mulheres batalhadoras e poderosas. Anita
Garibaldi foi uma delas, além de ser soldada, lutou pela
independência do Brasil e pela união da Itália. Não é à toa que
tem uma rua com seu nome e uma das mais importantes de Ponta
Grossa, ligando o bairro Órfãs com o Nova Rússia.
Rua que inclusive me ajudou muito em situações nas quais eu estava
perdido, como, por exemplo, uma vez que minha mãe falou que era
pra eu ir a pé do colégio pra casa da minha avó. No começo eu estava
indo bem, mas aí fui entrando em umas ruas muito diferentes das
que conhecia, até que me lembrei que a casa da minha avó era perto
da rua Anita Garibaldi, tive que refazer todo o caminho até o colégio
e ir pelo caminho que eu conhecia, fui andando, andando, andando e
finalmente cheguei na esquina da casa da minha vó. Chegando lá, ela
me perguntou o porquê de eu ter demorado tanto, eu apenas respondi “é
uma longa história”.
Aprendi que sempre devo prestar atenção nos caminhos onde passo,
pois nunca se sabe quando vou precisar passar por lá de novo.

Lucas Tonon Alves
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O grande e velho Monteiro

D

esde que nasci morei perto do Parque Monteiro Lobato, uma
homenagem ao escritor José Bento Renato Monteiro Lobato.
Gosto muito desse parque, pois lá aprendi a andar de bike e me
diverti muito.

Como sempre ia até lá, fiquei imaginando por que alguém tem um
parque com seu nome? Por que ele foi tão importante? Pesquisei no
Google e vi que Monteiro Lobato foi uma importante pessoa para a
literatura brasileira escrevendo vários livros como Sítio do Pica-Pau
Amarelo, Jeca Tatu e Urupês e alguns desses livros ainda fazem sucesso,
como o Sítio do Pica-Pau Amarelo que marca várias crianças e adultos
até hoje.
Descobri também que Lobato nasceu em 1882 e, infelizmente, morreu
aos 66 anos de idade, mas deixou muita cultura para o nosso querido
Brasil. Desde pequeno, eu acompanho todas as obras e pedia muitas
vezes para minha mãe ler antes de eu dormir. Sonhava com o grande
Pedrinho e com a bagunceira da Emília.
Agora na quarentena, não estou visitando muito o parque, mas tenho
muita vontade de relembrar muitos momentos que vivi lá. Ainda mais
agora que conheço a história do grande Monteiro Lobato.

Lucas van Santen Senchechem
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O tão importante tenente

R

ua Balduíno Taques! Essa é a rua onde moro. Resolvi pesquisar
sobre o nome desse lugar, pois é um homem muito conhecido.
Ele é conhecido como Tenente Coronel Balduíno de Almeida
Taques. Tenho uma relação forte com essa rua, pois além de morar
nela, as outras coisas que faço, como escola de inglês, ficam muito
próximas. A única coisa terrível aqui é ter que atravessar a rua.
Constatei que o Tenente Coronel Balduíno de Almeida Taques nasceu
em Tibagi no dia 27 de julho de 1815. Ele já trabalhou como tropeiro e
teve 12 filhos, o que deve ter dado trabalho. Representou Ponta Grossa
na Assembleia Legislativa, junto a isso teve uma ótima iniciativa e
a cidade teve seu território aumentado em 6 mil hectares. Governou
entre 1895 e 1896 e, depois de um tempo, abriu concessões para a
exploração de carvão de pedra e outros minerais. Taques morreu no dia
23 de julho de 1885, com 69 anos.
Percebi que Balduíno de Almeida Taques foi um grande homem,
que fez diversas coisas importantes, conseguindo ter uma das mais
importantes ruas de Ponta Grossa com seu nome. Nada mais justo!
Além de tudo, a Avenida Balduíno Taques tem importância para a
população porque atravessa o centro, onde tem maior concentração de
pessoas.

Luis Eduardo Guasque Klaime
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A rua da minha família

M

inha família inteira morou na mesma rua desde que minha bisavó
e meu bisavô vieram da Alemanha em busca de uma melhor
condição de vida e, desde então, todos moramos lá até meus pais se
separarem. Por isso, a rua Couto Magalhães é importante na minha vida.
Couto de Magalhães foi escritor e folclorista brasileiro. Foi ele quem iniciou os
estudos folclóricos no Brasil. Nasceu em Diamantina, Minas Gerais. Era filho
de Antônio Carlos de Magalhães, militar, comerciante de pedras preciosas,
e de Tereza do Prado Couto Vieira, os dois descendentes de portugueses. Em
1847, ingressou no Seminário de Mariana, Minas Gerais. Além do mais,
foi aluno da Academia Militar do Rio de Janeiro e do curso de Artilharia
de Campanha de Londres, Inglaterra. Também se formou em Direito pela
Faculdade de Direito de São Paulo.
Mas, o que mais me surpreendeu em sua história, foi saber que falava
inglês, francês, alemão, italiano e diversos dialetos indígenas. O fato de ter
estudado os costumes, a etnologia, o folclore e a língua dos indígenas me
deixou impressionado.
Meus parentes falam que essa é a melhor e a mais segura rua para morar.
Confesso que quando vim para cá, eu pensei que era horrível, mas me
surpreendi, pois é a melhor rua que já morei, de todas as ruas essa é a que
eu realmente recomendo às pessoas.
Foi muito legal saber sobre a vida de Couto Magalhães, pois esse fim de
semana fui na casa dos meus avós e contei tudo para eles, que gostaram muito
de conhecer um pouco mais sobre quem dá nome à rua de nossa família.

Luiz Henrique Dzioba Horn
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Minha infância em uma rua

D

esde quando cheguei aqui em Ponta Grossa, sempre vivi na Rua
Coronel Cláudio, sempre brinquei na rua com a vizinhança por
causa do trabalho dos meus pais. Eu amava a rua, pois ficava
perambulando por sem preocupações.
Pesquisei um pouco sobre a origem do nome dela e descobri que Coronel
Cláudio é um ex-tropeiro nascido em Castro que veio para Ponta Grossa
ser prefeito e ficou no cargo até 1889. Também era o presidente da
câmara durante o governo provisório de Marechal Deodoro Fonseca.
Atualmente, a rua é uma das mais movimentadas da cidade recebendo
o nome de "Calçadão", sendo o centro popular de comércio e contendo
uma grande diversidade de lojas e com vários setores diferentes. É um
dos pontos turísticos da cidade também, recebendo diversos visitantes
por ano.
O lugar é um máximo, vale super a pena a conhecer e fazer compras.
Eu amo lá, pois fez parte da minha infância da qual tenho muitas
memórias boas, como meus aniversários e datas comemorativas que
passava com meus amigos.

Lusa Chen
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Rua do Samba

E

u vivo na mesma rua desde que nasci, Rua Ataulfo Alves. Eu a amo
porque tenho muitas lembranças nela, além de ser muito bonita.
A rua não é exatamente perfeita, mas tem seus detalhes, plantas,
lembranças e pessoas que a fazem ser linda.
Falando a verdade, eu nunca pesquisei sobre o nome da minha rua antes,
mas hoje decidi pesquisar sobre Ataulfo Alves. Descobri que ele nasceu em
1943 e era um cantor de samba. Alves nasceu em Minas Gerais e, ainda
criança, começou a ajudar em casa, fazendo alguns trabalhos como moleque
de recados, engraxate e plantador de café, arroz e milho.
Com dezoito anos foi para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades de
trabalho e seguir sua carreira como cantor, o que queria fazer desde criança,
por causa de seu pai, já falecido, que também era cantor conhecido no
lugar que ele e sua família viviam. O que eu mais gostei em sua história
foi sua determinação, porque Ataulfo ficou trabalhando como assistente no
consultório do Dr. Afrânio de dia e de noite ele fazia trabalhos domésticos na
casa dele, mas nunca parou de tentar uma carreira como cantor de samba.
Depois de um tempo no Rio, Alves formou uma banda que tocava em festas
da região e, com o tempo, foi convidado a gravar suas músicas em estúdios,
começando a ter sucesso com algumas.
Eu fiquei curiosa e pesquisei algumas músicas dele para ouvir e reconheci
uma que meu pai escuta, geralmente em churrascos ou jantares em família.
O nome da música é "Leva meu samba". Percebi que muitos detalhes do dia
a dia que eu nem percebo, podem estar ligados de algum jeito.
Depois de descobrir sobre a minha rua, tenho mais orgulho de morar aqui,
mesmo com muitas coisas que podem ser melhoradas, gosto muito de viver
nela e fiquei feliz em conhecer essa história.
Manuela Fürstenberger Chibinski
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Uma mulher forte e corajosa

G

eralmente, ruas, avenidas ou praças importantes possuem
nomes de personalidades históricas, ou datas comemorativas. E
descobri que a cidade de Ponta Grossa prestou uma homenagem
a uma das minhas trisavós. Por isso, achei que deveria contar essa
história. A rua Lilita Nunes Rocha não é uma rua conhecida na cidade.
Além de seus moradores, poucos sabem da sua existência. Mas, por ter
o nome de alguém da minha família, se tornou especial para mim.
Eu me dei conta de que essa homenagem deveria ter algum propósito.
E aí eu percebi que precisava entender os motivos pelos quais minha
trisavó Lilita foi lembrada. O que mais me surpreendeu foi saber que
ela se casou jovem e, mesmo sendo esposa e mãe de mais de dez filhos,
ainda arrumou tempo para se dedicar ao próximo e à comunidade em
que escolheu viver.
Eu fiquei encantada ao saber o tanto que ela se envolveu em atividades
assistenciais. Hoje, consigo imaginar que não deve ter sido fácil com
tantos afazeres domésticos. E, por isso, eu fico feliz em saber que a
Câmara de Vereadores, ao fazer essa homenagem, destacou a doação
do tempo e colaboração financeira de minha trisavó na construção do
Hospital Evangélico de Ponta Grossa e na campanha Ouro do Paraná
na década de 60.

Maria Eduarda Mikowski
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A grande avenida

D

esde que me entendo por gente via muitos carros passando pela
minha rua, aliás, nunca havia prestado atenção no seu nome, até
um dia que meu avô viu um assunto sobre Balduíno Taques no
jornal e começou a me contar que ele era o seu bisavô! Então, fui perguntar e
pesquisar mais sobre o homem que havia dado nome à rua da minha casa.
Depois de perguntar ao meu avô e de algumas pesquisas, descobri que José
Borges de Almeida Taques, nascido em Tibagi no ano de 1815 e falecido
em 1885, com 69 anos, atuou como fazendeiro, coronel e, o que mais me
surpreendeu e fez de seu nome uma rua, governador. Percebi que Taques
trouxe bons feitos à nossa cidade, como por exemplo, aumentar nosso
território em 6 mil hectares.
Casou com Maria Antônia Borges de Macedo e, juntos, tiveram 12 filhos.
Assim, dei-me conta de que meu avô disse que Balduíno tentou ao máximo
fazer o melhor para o desenvolvimento de Ponta Grossa e de Tibagi, outra
cidade que também governou.
Eu gostei muito de escrever sobre essa rua, pois descobri mais sobre a história
genealógica da minha família e também mais sobre a grande avenida que
vive cheia de barulhos, pessoas, automóveis, etc. Agora, sempre que ouvir o
nome ou passar por essa rua, lembrarei do ótimo governador que Balduíno
Taques foi..

Maria Eduarda Taques Ferreira
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23 de maio de 1956

A

única rua que eu morei desde de quando cheguei aqui em Ponta
Grossa é a rua Dr. Paula Xavier, também minha avó morou
nessa mesma rua e no mesmo apartamento. Curioso, não é?!
Além do mais, meus parentes já haviam falado dessa rua e de que era a
melhor que eles já tinham morado. Comentei que também gosto muito
dela porque foi onde eu e a minha prima nos encontramos pela primeira
vez.
Essa rua está localizada no centro da cidade de Ponta Grossa, perto da
igreja (Catedral). Além de fazer parte da minha vida, eu me interessei
por essa rua, pois meu pai falou que ela tinha uma grande importância
para Ponta Grossa. Ao pesquisar, descobri que o Dr. Paula Xavier nasceu
em Apucarana/PR, em 03 de outubro de 1903, suas formações e suas
profissões foram médico e professor. Morreu dia 23 de maio de 1956 (52
anos), em Ponta Grossa/PR.
Interessante saber que existiram dois Dr. Paula Xavier, o pai e o filho.
Paula Xavier pai também era médico e um dos fatos mais marcantes
e relevantes da sua vida foi quando Roberto Ferreira, comandante da
guarnição militar de Curitiba, derrubou o presidente Generoso Marques
e fechou a Assembleia. Decepcionado, Paula Xavier pai deixou a política
e voltou às atividades de Médico na Lapa.
Agora, toda a vez que passo nessa rua, eu percebo que ela tem um
grande significado tanto para mim, quanto para Ponta Grossa, pois nela
há lugares muito importantes para a cidade, como a igreja e a farmácia
(Droga Raia). Essa foi a minha relação com a história de Paula Xavier.

Maria Fernanda Miskinin Borba
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A rua que envolve sentimentos

D

esde que nasci, moro na Rua Theodoro Rosas. Mas quem foi ele?
Seu nome completo é Theodoro Batista Rosas, ele foi prefeito de
Ponta Grossa e fez a diferença na nossa cidade.

Essa rua é muito importante para mim, pois é onde vivo desde que nasci,
fiz amizades, estudo em um colégio próximo e posso ir até andando para
a casa dos meus avós. Então, os lugares que frequento ficam próximos à
minha residência.
Theodoro Rosas nasceu em Passo Fundo (RS) e veio parar aqui por meio
do tropeirismo e, com muita insistência dos amigos, entrou para a política.
Achei muito legal, pois os amigos dele viram seu potencial e por causa
deles se tornou uma pessoa tão importante para a cidade. Em 1912, foi
eleito prefeito e durante seu mandato fez com que buscassem materiais da
Europa para a instalação da primeira rede de água e de esgoto da cidade.
Quando descobri isso fiquei chocada, nunca tinha parado para pesquisar
quem foi ele e saber que eu moro em uma rua que o nome foi dado em
homenagem a uma pessoa tão importante é muito gratificante. Além de
melhorar o fornecimento de água, ele também melhorou o fornecimento de
energia elétrica na cidade com a substituição de usinas tocadas a lenha ou
carvão por usinas hidrelétricas.
Essa rua é importante para mim, afinal foi onde cresci, brinquei e foi aqui
que eu aprendi o que sei hoje. Amo olhar pela janela e lembrar do meu
passado ou de como as coisas mudaram. Essa rua também é importante
para a cidade, pois vários órgãos importantes para Ponta Grossa estão
localizados nessa rua, como por exemplo a 3ª delegacia da Receita Estadual
do Paraná, entre outros locais. Amo minha vida nessa rua e quero no
futuro olhar para ela e lembrar de todas as brincadeiras e momentos bons
que tive aqui.
Maria Vitória Rickli Pereira de Lima
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Lembranças

L

embro-me das tardes que passava na casa de minha avó,
alegremente me divertindo com seus animais de cristal. Eu não
podia perguntar muitas coisas para ela, já que nem lembrar como
se falava ela lembrava direito. As pessoas não são infinitas e ela foi
embora, mas deixou diversos livros que foram para as prateleiras de
minha casa. Eu era pequena demais para entender do que se tratava.
Um dos livros deixados pela minha avó era sobre os alemães que
imigraram ao Brasil. Perguntei para minha mãe e minha tia que
explicaram a história da família e, com isso, descobri que uma das ruas
de Ponta Grossa homenageou os irmãos de minha bisavó, que foram
os engenheiros responsáveis pelo sistema de esgoto da cidade. Essa
rua fica no centro da cidade, o nome dela é Rua Engenheiro Schamber.
Minha visita não é muito frequente a essa rua, mas sei que algo de
minha família está marcado lá.
Imagino quantas coisas essas pessoas passaram para estar aqui
hoje, fome, frio, doenças, roubos e várias outras coisas, deixando seus
descendentes em terras que seriam melhores para viver. Essas pessoas
que hoje já não estão mais aqui, deixaram grandes e maravilhosas
lembranças e seus nomes espalhados pelas ruas de nossa cidade.

Mariana Casimiro Oba
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Quem foi Augusto Ribas?

A

venida Augusto Ribas, a loja da minha mãe fica lá e sei da
importância que tem para ela, como ela se realiza quando vai
trabalhar.

Por isso, comecei a pensar: Quem foi Augusto Ribas? Foi um nome dado
em referência a Augusto Lustosa de Andrade Ribas, nascido em 1847 e
que trabalhou ativamente na vida política aqui de nossa cidade.
Em minhas pesquisas sobre esse nobre político ponta-grossense que dá
nome a uma importante avenida aqui em Ponta Grossa, fiquei surpresa
em saber que teve grande participação na organização da vinda do
Imperador D. Pedro ll, à nossa cidade.
Outro feito importante de Augusto Ribas foi a construção do Cemitério
São José, que até hoje é referência em nossa cidade. Impressionei-me ao
saber que lá tem pessoas ilustres enterradas.
Em sua breve história, pois faleceu com seus 49 anos, foi vereador,
deputado e grande incentivador da prática do hipismo.
Não temos muitas fontes para pesquisar sua história, mas em uma
breve busca na internet encontrei um resumo no site da nossa prefeitura
e algumas novas informações em um blog, do escritor Hamilton Junior.
Descobri que Augusto Ribas era pai de Manoel Ribas, outra rua de
grande importância em nossa Cidade.
Fiquei muito feliz em conhecer um pouco da história dele.

Mariana Gomes de Toledo
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Boas lembranças

A

minha ligação com a Rua Domingos Tozetto é, além de
parentesca, bem divertida e memorável. Com mais ou menos
cinco anos de idade, eu, minha irmã e meus pais morávamos
em Curitiba e vínhamos para Ponta Grossa quase todo final de semana
e nos feriados para visitar nossos avós. Nos Natais, íamos passear pela
cidade para ver os enfeites das casas e toda vez que passávamos por
essa rua, na frente de uma casa verde, pegávamos jabuticaba de uma
árvore baixinha que ficava ali.
O que mais me surpreendeu foi que Domingos Tozetto foi o fundador
do Supermercado Tozetto, que no começo era armazém. Nascido no
dia 27 de abril de 1905, conseguiu administrar, criar e estruturar um
estabelecimento que virou uma importante rede de comércio para Ponta
Grossa e é isso que eu admiro muito em sua vida. Foi um processo
bem difícil e trabalhoso até a empresa chegar onde está agora, afinal,
naquela época não tinham muitos dos recursos que temos hoje em dia
para começar uma nova vida.
Pesquisando sobre essa rua, eu consegui saber muito mais do que
eu sabia antes sobre a minha família e também lembrar de algumas
histórias e momentos bons que às vezes eu acabo esquecendo, mas dos
quais me fez muito bem recordar.

Marina Tozetto Arruda
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A rua que tem o nome
do meu avô

F

iquei surpresa ao descobrir que tem uma rua com o nome do meu
falecido avô. Eu não o conheci, mas pelas histórias que me contaram
já dava para saber que era um homem muito querido por todos. O
nome da rua é Estanislau Jorge Czech, fica no município de Teixeira Soares,
no bairro Distrito Industrial.
Estanislau Jorge Czech era filho de Sofia Wanda Czech e Ladislau Valentim
Czech, viviam na localidade denominada Cruzeiro, hoje Catanduvas, no
estado de Santa Catarina, em uma propriedade chamada “Fazendinha”,
onde produziam milho, feijão e industrializavam erva-mate. Meu avô
nasceu dia 8 de maio de 1939, ele viveu na “Fazendinha” até os seus 16
anos, quando o seu pai morreu. Então, Estanislau, sua mãe e sua irmã foram
morar em Curitiba, onde ele terminou seus estudos básicos. Com 18 anos,
ele serviu ao exército, coisa que eu achei muito legal. Aos 19, iniciou o Curso
Superior de Engenharia Agronômica na Universidade Federal do Paraná.
Lembro-me que meu pai disse que meu avô trabalhava como desenhista
na Rede Ferroviária do Paraná (RFFSA). Em 1963, fez sua colação de grau
ganhando o título de Engenheiro Agrônomo. No ano de 1966, casou-se com
Eladyr Rocha Czech, com 24 anos. O casal teve 4 filhos, um deles é o Jorge
Rocha Czech, meu pai. Em 1975, veio para o Município de Teixeira Soares,
onde adquiriu a Fazenda do Banhado. Infelizmente, aos 64 anos de idade,
acometido por um infarto cardíaco, faleceu enquanto dormia em sua casa.
Essa história me fez perceber que meu avô era uma pessoa muito honesta,
trabalhadora e uma respeitada na cidade, pelo respeito com que tratava
a todos, por isso foi homenageado com o nome dessa rua que terá, para
sempre, um significado especial na minha vida.

Maryane Roth Czech
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Rua Senador Albuquerque
Maranhão

A

Na minha rua, que se chama Senador Albuquerque Maranhão,
não tem muitas casas grandes. É uma rua não muito
movimentada, pois não fica no centro da cidade. Me mudei para
esse lugar aos meus 5 anos de idade e, desde que cheguei, nunca fui
muito de falar com os meus vizinhos.

O senador Luiz Albuquerque Maranhão foi um advogado, promotor,
magistrado e político brasileiro, além de ter sido vice-governador do
Paraná. Resolvi pesquisar sobre ele, pois gostaria de saber quem era
essa pessoa que mereceu ganhar o nome de uma rua.
Politicamente, foi chefe de polícia, foi eleito senador, tendo renunciado
ao mandato, para ser eleito vice-presidente do Paraná na chapa do
Dr. Affonso Alves de Camargo, até ser deposto em 1930. Faleceu em
Curitiba, no dia 6 de janeiro de 1949.
Essa pesquisa foi muito interessante para mim, pois agora quando
falam o nome da minha rua eu sei quem foi o dono desse nome. Mas,
sinceramente, minha pesquisa me fez pensar que ele não fez nada tão
grandioso assim para receber o nome de uma rua.

Matheus Pohl Natal
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21 de abril de 1792

D

esde que descobri a rua Tiradentes gosto muito de lá, pois tem
vários estabelecimentos que frequento como o dentista que eu vou,
cabeleireiro, advocacia, imóveis etc…

Eu gosto muito dessa rua porque eu tinha parentes que já haviam morado
lá e, assim, comecei a me apegar a ela. Agora, toda vez que passo por lá
lembro-me deles e isso me traz muita felicidade.
Essa rua está localizada no centro da cidade de Ponta Grossa. Ela é
importante para Ponta Grossa porque fica no centro, onde tem vários locais
importantes.
Achei incrível o fato de que a rua Tiradentes tem 51 empresas e
estabelecimentos comerciais e vários ramos de atividades. Me interessei
bastante por essa rua, pois várias pessoas da minha família haviam me
falado que era muito legal morar lá, afinal há muitos comércios por perto
e que ficavam abertos até tarde. Então, fui pesquisar um pouco mais sobre
Tiradentes. Ele nasceu em 12 de novembro de 1746, em Ritápolis, Minas
Gerais, e morreu em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro.
O que mais me chamou atenção foi que ele nem participou direito da
Inconfidência Mineira, mesmo assim foi o único condenado à morte e virou
um “herói” por isso, fiquei impressionada ao ver como as coisas eram
violentas naquela época.
Me dei conta que de tanto meus familiares me falarem dessa rua,
conseguiram fazer a minha cabeça, agora estou tendo a ideia de me mudar
para lá, ainda mais depois de saber a incrível história de Tiradentes.

Milena Eduarda de Rosso Branco
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Uma bela história
em apenas uma rua

P

onta Grossa é uma cidade linda, com vários lugares incríveis
para trabalhar, passar o tempo, gastar muito dinheiro, comer, ou
apenas passear. Eu amo essa cidade e um dos lugares que mais
gosto, sem dúvida, é a rua Bonifácio Vilela ou Avenida Munchen, para
os mais chegados. No centro da cidade, com uma linda universidade que
sempre frequentei com meus pais, restaurantes que eu adoro e ainda
podemos ir para vários lugares a partir dela, tem como ser melhor?
José Bonifácio Guimarães Vilela, ou apenas Bonifácio Vilela, foi prefeito
de Ponta Grossa durante os anos de 1908 a 1912 logo após o mandato
de seu irmão Ernesto Vilela, outro prefeito que tem uma história bem
interessante com o município, olhem só que coincidência!
Bonifácio Vilela trouxe para a cidade o automóvel e implantou o seu
primeiro serviço telefônico, além da primeira grande escola, cinema e as
primeiras ruas asfaltadas. Eu não imaginava que ele tinha feito tanta
coisa assim!
Volta e meia eu passo pela rua Bonifácio Vilela, ainda mais que meus
pais são professores na universidade, além dos bons restaurantes e o
fato de que é por ali que todo dia passo para ir à escola, são mais motivos
para que eu goste tanto dessa bela e famosa rua de Ponta Grossa.

Murilo Guimarães Caires
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Quem é esse?

R

omário Martins nasceu em Curitiba em 1874 sendo filho único,
vou admitir que não conheço muito da história dele, mas admiro
seu trabalho sendo jornalista e prefeito.

Várias cidades (como Ponta Grossa) têm o nome de rua Dr. Romário
Martins, mas a que eu conheço, fica no centro de Castro, perto do Condor,
do parque Lacustre, e na rua onde minha cabeleireira trabalha.
Mesmo sendo pouco conhecido, Alfredo Romário Martins teve uma
vida bem corrida, ele começou o jornalismo bem cedo, foi pesquisador,
publicou História do Paraná, criou a bandeira e brasão do estado, foi pai
de oito filhos, criou leis, foi deputado, vereador e prefeito da Câmara. Ele
faleceu no dia 10 de setembro de 1948.
O que mais me surpreendeu foi como ele teve tanto tempo para fazer
tantas coisas e ainda o fazer o seu melhor e mais do que deveria fazer.
Enfim, percebi o quanto esse homem foi inspirador e importante. Só
acho estranho ele não ser tão comentado. Por isso, quero começar a
entender mais sobre essa personalidade super curiosa, e todos os seus
atos pelo Paraná.

Olivia de Geus Kiers
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Se a Lapa caiu, Gomes
Carneiro morreu!

A

o ver o nome da minha rua, onde eu moro há quase 5 anos,
General Carneiro, localizada no bairro Centro, fiquei realmente
curiosa sobre quem era a personalidade homenageada.

Antônio Ernesto Gomes Carneiro nasceu no município mineiro Serro
em 28 de novembro de 1846. Os acontecimentos de sua história que
mais me surpreenderam foram que ele fez curso de humanidades no
Rio de Janeiro, porém se alistou como soldado e participou da Guerra do
Paraguai e na Revolução Federalista. Após o fim da guerra, matriculouse na Escola Militar e felizmente foi promovido para Tenente, Capitão,
Major, Tenente-coronel e Coronel.
Desafortunadamente, morreu no Cerco da Lapa, em 9 de fevereiro de
1894 com 47 anos, tornando-se um herói na cidade da Lapa.
Uma coincidência que notei enquanto pesquisava sobre ele, foi o fato de
que ele morreu na cidade onde eu passei toda minha infância e na qual
eu criei muitas memórias felizes com família e amigos.
Sou muito grata pelo homem cheio de bravura que lutou pela cidade tão
importante e amada por mim, ele com certeza mereceu as homenagens
destinadas a ele.
Olivia Maria Costa Oles dos Santos
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O momento em que descobri
o porquê do nome das ruas

Q

uando eu era pequeno, achava que morava na Rua Francisco Ribas
porque meu nome é Otávio Berger Ribas, e pensava que todas as
pessoas moravam em ruas que tinham o seu sobrenome. Até que,
com o passar do tempo, fui percebendo que não era nada disso.
Agora, consigo entender que as ruas recebem nomes diferentes para ajudar
na localização de quem as procura e não por representar quem mora nelas.
Percebi também que nem toda rua tem nome de pessoas. As ruas podem
ter nome de árvores, países, estados, datas etc. Essa minha curiosidade
pelos nomes das ruas me fez pesquisar o porquê que a rua onde eu morava
se chamava Francisco Ribas, mas não consegui encontrar muita coisa a
respeito.
Fiquei um pouco chateado, porém descobri muita coisa bacana que eu não
sabia. Agora eu sei que no Brasil é muito comum que ruas e avenidas
recebam nomes em homenagem a pessoas muito conhecidas, que fizeram
parte do cenário político, religioso, científico e artístico de nosso país e que
cada cidade tem um órgão, na prefeitura, responsável por isso. Cheguei a
conclusão de que Francisco Ribas foi alguém muito importante.
Estes dias, andando pela rua que morava, percebi na placa que o nome correto
é Coronel Francisco Ribas, foi aí que me dei conta da importância do nome.
Francisco foi um coronel, ou seja, um oficial superior do exército. O militar
do exército no cargo de coronel deve ter uma grande responsabilidade com
a sociedade e, certamente, umas das características mais necessárias para
realizar esse trabalho é o próprio patriotismo. Sendo assim, a necessidade
e vontade de servir o seu país é algo essencial para o profissional que quer
se tornar um coronel. Portanto, é bem comum encontrar ruas com nome de
Coronel, como por exemplo - Coronel Dulcídio, Coronel Bittencourt, Coronel
Theodoro Rosas.
Otávio Berger Ribas
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Pequenos detalhes
irrelevantes

A

rua Augusto Ribas foi muito importante para mim, nela eu
tive a primeira aula aqui em Ponta Grossa. O ano era 2013,
eu ainda não morava em Ponta Grossa, minha casa estava
sendo construída, então meus pais decidiram me colocar no colégio
Girassol para eu fazer uma semana experimental. Foi uma experiência
totalmente diferente para mim, não sei se foi pelo fato de eu estar tendo
aula em outra cidade ou pelo método de ensino deles ser diferente.
Infelizmente, hoje o colégio Girassol não existe mais, mas na frente
dele está a sede da empresa da minha mãe! Lá é meio que o ponto de
encontro da família, pois fica perto da minha casa, perto do meu colégio,
perto da minha escola de inglês e perto do clube em que eu faço os
meus treinos semanais. É assim que a rua Augusto Ribas permanece
na minha vida até hoje.
Eu nunca tinha pensado sobre quem foi Augusto Ribas, esse nome que
sempre está no meu cotidiano, afinal quem foi este homem?
Depois dessa dúvida que surgiu em minha cabeça, fui pesquisar quem
era essa pessoa e o que ela fez para ter seu nome gravado em uma rua.
Descobri que ele foi um grande político ponta-grossense que nasceu em
27 de agosto de 1847. Ele também participou da organização e recepção
do imperador D. Pedro ll e de sua comitiva em Ponta Grossa, no século
XIX.
Pensar que são pequenos detalhes do dia a dia para os quais não
ligamos...

Pedro Alves Nabozni
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Uma parte de mim

R

aimundo Teixeira Mendes foi um filósofo e matemático
brasileiro, autor do dístico da bandeira brasileira. Ele dá o
nome para uma das ruas que foram importantes na minha
vida. Nela está localizada uma praça chamada Praça do Bom Jesus,
um lugar que me remete a muitas coisas boas, pois eu morava muito
próximo dessa praça e sempre que podia gostava de ir lá para me
divertir sozinha ou com minhas amigas.
A importância de Teixeira Mendes é por conta da sua intensa atuação
política, filosófica, social e religiosa inspirada no que foi proposto pelo
filósofo francês Augusto Comte, o qual tinha ideias do Positivismo.
Nasceu no dia 5 de janeiro de 1855, em Caxias, MA. Uma coisa que
me deixou surpresa foi que ele concluiu seu curso de engenharia em
Paris, devido a uma divergência com o diretor da Escola Nacional de
Engenharia.
Posso dizer que vivi momentos incríveis nesta rua e sinto eternas
saudades. Sempre uma parte de mim irá pertencer àquele lugar, por
conta das minhas incríveis lembranças.
A rua Teixeira Mendes está localizada no bairro de Uvaranas e creio
que ela tenha importância para a cidade por conta do seu nome.
Aprendi que lugares podem ser tão especiais quanto as pessoas e as
memórias que criamos lá, de alguma forma, vão ser para sempre um
pedaço de nós.

Raíra Ogatta Maia
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Memórias

S

empre que passeio pela cidade, acabo passando por um lugar
especial: a Praça Simón Bolívar. Mas não é uma praça qualquer,
é a praça que me traz memórias de muitas brincadeiras, risadas
e conquistas.
Como a boa curiosa que sou, descobri que Simón Bolívar foi um militar
venezuelano que lutou pela independência de países sul-americanos.
Além disso, ele também participou das guerras contra os espanhóis. Ele
morreu de tuberculose, aos seus 47 anos. A Praça Simón Bolívar ganhou
esse nome para homenageá-lo. Um marco para quem tinha apenas 47
anos, não é?
Na Praça Simón Bolívar, aprendi a andar de bicicleta e de patins. Brinquei
de pega-pega, esconde-esconde, joguei jogos, entre outras brincadeiras
inventadas com as amizades que fazia. E, assim como Simón Bolívar
viveu muitas aventuras em sua vida, eu também vivi muitas aventuras
nessa praça. Primeiro, imaginava que a casinha de brinquedo era um
castelo de princesa. Outrora, o castelo se tornava um navio pirata, entre
várias outras loucuras criadas pela minha imaginação. Aquele lugar
era meu, o meu mundinho.
Sempre na hora de ir embora, eu pedia “só mais cinco minutinhos” para
poder finalizar minhas brincadeiras. Eu saía triste por ter acabado,
mas feliz por saber que voltaria lá novamente. Hoje em dia, quando
mencionam “infância”, a praça Simón Bolívar vem à minha mente.
Ela me proporcionou memórias maravilhosas, que estão marcadas na
minha história.

Sofia Cunha Rabuske
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A volta de Vicente

E

u sempre voltava das férias por aquela rua. Algumas vezes, eu
ia pro shopping passando por lá, em pleno Centro. Mas eu nunca
pensei sobre o valor do maluco chamado Vicente Machado Silva
Lima, vulgo Vicente... Machado.
Nascido em 1860, em Castro, seus pais eram aristocratas que o
mandaram a São Paulo só pra estudar Direito. Mal poderiam imaginar
que sua vida só ficaria mais louca ainda.
Ele já começara polêmico. Republicano e abolicionista, ele causou em
Ponta Grossa e Curitiba, onde era advogado e deputado inicialmente.
Ele, de forma resumida, subiu na política e se tornou o governador
(Presidente de Estado). O problema é que assumiu o poder em uma
época caótica, quando os maragatos invadiram Curitiba e ele teve que
fugir. Seu amigão, Barão do Cerro Azul, pagou “alguns tostões” pros
maragatos, salvando todos do ataque.
Porém, foi aí que a coisa complicou. O Barão e outros 5 foram presos por
colaborarem com maragatos e foram enviados em um paquete pro Rio.
Mas nem a pau que seriam presos! No meio do caminho, eles foram
fuzilados. Alguns acusaram Vicente de ser o mandante; e, sim, ele era
inocente. Ele morreu em 1907 e segue em limbo político. Fico imaginando
que ele, com certeza, anseia pelo dia de voltar pra política, como eu
voltava das férias, numa avenida tão agitada quanto sua vida.

Uriel Benetti do Prado Goetz
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Realizações

Q

uerida Rua Afonso Celso... Foi desta maneira que me marcou no
primeiro de muitos dias de aula. Era um dos primeiros dias de
fevereiro. O nervosismo e a ansiedade eram as únicas emoções
daquele momento, sendo o meu primeiro dia de aula no meu novo
colégio. Minha volta, passando por ela, foi uma das experiências mais
marcantes, como a passagem da infância para a adolescência. A alegria
de ter uma oportunidade grande daquelas pulsava no meu coração,
vibrando como nunca antes.
Imaginava como seria minha grande jornada através daquela rua:
Meus longos anos de estudo do Fundamental e do Médio, a formatura,
a grande faculdade, meu primeiro emprego.... Tudo isso parecia
inalcançável. Mas, mais inalcançável ainda foram as realizações da
vida de Afonso Celso. Minha curiosidade me impulsionou e pesquisei
sobre ele. Era político, professor, historiador, escritor e tinha formação
em direito. Muito, mesmo para alguém que viveu 78 anos. Penso que
mesmo se eu vivesse cem, não conseguiria! Ironicamente, esta rua
termina exatamente no ponto que começou. Na rua 31 de março, o dia
do nascimento de Afonso Celso.
Espero que, no futuro, possa passar por esta rua e reviver memórias,
histórias, passatempos, minha infância, como era antes de passar pela
experiência colegial... que possa me tornar uma pessoa com diversas
realizações, assim como Afonso Celso

Vanessa Ribeiro dos Santos
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Quem foi Joaquim de
Paula Xavier?

Q

uando eu estava voltando da escola, vi o nome da minha rua:
Joaquim de Paula Xavier. Então, por que não pesquisar quem
foi ele?

Joaquim de Paula Xavier foi filho de Joaquim de Paula Xavier e Josepha
Maria da Luz Xavier. Seus primeiros estudos foram realizados em sua
terra natal e aos 10 anos de idade seu pai faleceu. Depois disso, se mudou
para a cidade do Rio de Janeiro para concluir os estudos preparatórios e
iniciar o curso superior na Faculdade de Medicina. Se tornou médico em
4 de janeiro de 1882. Retornou ao Paraná e se dedicou aos Hospitais nas
cidades de Castro, Lapa e Ponta Grossa.
Descobri também que, durante a Revolução Federalista, ele prestou seus
serviços médicos no Cerco da Lapa nos dois lados. É impressionante o
fato de que se esqueceu da guerra e salvou vidas. Após o cerco, foi morar
em Ponta Grossa. Foi realmente incrível tudo o que fez em sua vida
ajudando as pessoas nos hospitais. Joaquim de Paula Xavier morreu no
dia 27 de maio de 1903.
O que eu achei mais impressionante foi a sua participação no cerco da
Lapa, em que ele ajudou como médico e por ele escolher justamente Ponta
Grossa para se viver, pois havia outras cidades bem mais desenvolvidas
na época, mas vai entender, não é mesmo? Pelo menos, ele foi uma boa
pessoa.

Vicente Czepula Neme
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A rua da minha família

Q

uando eu descobri que minha bisavó deu o nome a uma rua,
fiquei encantado. Então, meu avô falou que me levaria nesta
rua, que fica em Ponta Grossa, no dia seguinte. Dito e feito, ele
levou todos os seus netos até a rua Sebastiana Martins Messias.
Ele contou sua história, ficou até emocionado, pois era muito bonita. Meu
pai foi junto e falou que Sebastiana foi a melhor avó que ele poderia ter,
pois, além de ser muito carinhosa, fazia um pão delicioso. Disse também
que amava ir à sua casa. Eu e meus primos brincamos muito na rua, foi
uma das melhores tardes da minha vida! Meu avô nos levou comer um
lanche em uma padaria ali perto, a qual frequentava quando sua mãe
ainda estava viva! Estava maravilhoso.
Depois disso, todos foram para suas casas depois de um dia longo e
cansativo, mas tudo valeu a pena, pois conhecer a história da minha
família não tem preço. Ouvimos várias histórias da minha avó e de toda
a família Messias. Entendi que somos uma família bem unida.

Vitor Emanuel Messias
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De produtor para herói

Q

Um lugar onde a convivência é pacífica e agradável, denominada
“Rua Barão do Cerro Azul”. Este, a quem a rua se refere, foi um
produtor de erva-mate, porém, não um produtor qualquer e sim
o maior do mundo. Cativa-me e me deixa impressionado, o nosso estado
ter dado origem a várias pessoas importantes e celebridades.
O Barão, além de um simples produtor, foi o principal responsável por
salvar a sua cidade dos ataques dos maragatos durante a Revolução
Federalista. Para não saquear Curitiba, os federalistas exigiam
“empréstimos de guerra”. Em troca da paz, o Barão decidiu negociar, com
o apoio de alguns comerciantes. Ele não via necessidade em derramar
mais sangue. Tal feito foi tratado como traição pelos defensores de
Floriano e ele foi fuzilado e morto. Ao ler sua história, só pude pensar no
quão covarde e errado foi este ato, por colocarem o ego e o orgulho acima
da vida das pessoas.
É incrível o fato de que uma simples rua tenha uma história tão
profunda e inspiradora como essa. Hoje eu o vejo como referência, como
comerciante, produtor e, mais do que isso, como pessoa. Ildefonso Pereira
Correia, também conhecido como o Barão do Cerro Azul, é imortalizado
por mim e por muitos outros como o único herói nacional do Paraná.

Vitor Gabriel Fernandes da Silva
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PROJETO LÍTERÁRIO

COLETÂNEAS SEPAM
O Projeto Literário Coletâneas Sepam faz parte dos projetos
pedagógicos do Colégio Pontagrossense - Sepam desde 2017,
tendo como principal objetivo estimular os alunos à prática da
escrita, mostrando-lhes que cada um possui sua habilidade e
identidade discursiva por meio do texto escrito, e que não podemos
nos prender nas premissas: “eu não sei escrever” ou “o professor
é o único leitor do meu texto”.
Integrante da disciplina de Produção Textual, esse projeto permeia
o Ensino Fundamental – Anos Finais, com a finalidade processual
do desenvolvimento da escrita.
Não buscamos materiais perfeitos, mas textos com as peculiaridades
dos nossos alunos escritores, assim como com a exposição do
conhecimento de mundo e das experiências de cada um deles.
O Projeto em si vislumbra dar asas às palavras tecidas na sala de
aula, invadindo outros espaços e encantando desconhecidos leitores.

