
AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO. 

O Vereador infra-assinado, ÊNIO RUARO - PR, no uso de suas prerrogativas 
legais e regimentais apresenta para a apreciação do douto Plenário desta Casa 
Legislativa e solicita o apoio dos nobres pares, para a aprovação do seguinte 
Projeto de Lei: 

PROJETO DE LEI. N° ~/2016 

Súmula: Denomina 
Biblioteca localizada no CEU das artes de 
"Joana Pagliosa Coro na". 

Art. 1 o Fica denominada de "Joana Pagliosa Coro na", Biblioteca localizada 
no CEU das Artes, Pato Branco, Paraná. 

Parágrafo único. O Executivo Municipal emplacará a referida biblioteca 
contendo a denominação consignada neste artigo, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, contados da data da publicação da presente Lei. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Sala das Sessões, 02 de março de 2016. 

. . I 
/ 

'----<i?~ 
Enio Ruaro - Vereador PR 

PROPONENTE 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85.501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com .br- site: www.camarapatobranco.com .br 



JUSTIFICATIVA. 

O Projeto de Lei ora apresentado tem por objetivo denominar Biblioteca 
localizada no CEU das Artes, Pato Branco- Paraná de Joana Pagliosa Coro na. 

Busca-se com o presente projeto atender a um pedido da família e da 
comunidade em agraciar com o nome a referida biblioteca. 

Natural de Pato Branco, Joana Carona era filha de Luiz Antônio Carona 
e Hieda Maria Pagliosa Carona. Cursou doutorado em Teoria Literária pela 
Universidade Federal de Santa Catarina. Em Curitiba, coordenou, ao lado de 
Eliana Borges, o espaço de arte "Tardanza". Entre suas principais exposições 
individuais estão: 

-"Rastros" (2013)- no Museu Municipal de Arte; 
- MuMA, (,dónde está el sol? (2011 - Espacio de Arte Contemporáneo, 

Montevidéu - Uruguai); 
- VERSO (201 O - Museu da Gravura Cidade de Curitiba, resultado da 

Bolsa Produção para Artes Visu~is IV, da FCC), e 
- n'outro (2008 - 2009 no Sesc da Esquina, em Curitiba). 
A artista também acumulou ·participações em diversas coletivas no 

Brasil, Uruguai e Espanha, sendo destaques as exposições portáteis Coleção e 
Loja (2009 e 201 O), de impressos de artistas, organizadas por Regina Melim, 
que circularam por várias cidades brasi'leiras. 

Joana levou o nome de nosso município para todo o Brasil e países 
vizinhos. Filha desta terra nos deixou . muito cedo com apenas 31 anos de 
idade. 

Desta forma contamos com. o apoio dos nobres colegas vereadores e do. 
Poder Executivo para concretizar esta justa homenagem. 

Pato Branco, 02 de março de 2016 

!l 
t I 
! í 
I 

Ruaro 

Vereador PR 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85.501-262 Pato Branco Paraná 
.e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br 
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Para.na pettia1r;a~,a.r:tista 

visual Joan:a.. eorcJma. 
-~-- também poeta e 
editora morreu no 
último domingo, 
aos 31 anos. Ela 
teve uma parada 
cardíaca súbita, 
~urante viagem a 
Florianópolis 

Isadora Rupp 

f~ Morreu no último domingo, 
aos 31 anos, a artista visual, · 
poeta e editora Joana Corona. 

· tural de Pato Branco,· ela 
vivia em Curitiba e era uma 
das artistas jovens mais atu
antes da cena local de artes · 
plásticas. Joana teve uma pa
rada cardíaça ~úbita durante 
uma viagem a Florianópolis. · 
O corpo foi velado na sua ci
dade natal ontem, e será cre
mado hoje, às 9 horas, no 
Crematório Perpétuo Socorro, 
em Curitiba, em cerimônia · 
para a família. Ont~JU à tar
de, amigos e artistas sé reuni
ram nos arredores do Museu 
Oscar Niemeyer (MON) para 
uma homenagem. · 

As obras de Joana tinham 
como característica o uso. da 
fotografia e o trabalho com 
instalações. Ela também era 
muito influenciada pela pa-
. . - - ~ 

Artista era uma das mais .atuantes na cena local. 

o tio, Ricardo Carona, e coma 
artista (e também tia), Eliana 
Borges. Com Eliana, dirigia o 
espaço de arte "tardartza", on
de realizava curadorias de ex
posições e produção cultural. 
"Estavámos sempre juntas, fa
zendo e pensando em proje
tos", contou Eliana., 

al; Dónde Está el Sol, pélra_ fora 
do país, no Espada de Arte 
Contemporáneo (EAC), tam-

, · bém na capital do Uru.guai. 
Sua última mostra in

dividual foi rastros, expos
ta no Museu Municipal· de 
.Àrte (Muma), em fevereiro 
do ano passado. Em entre
vista para a Gazeta do Povo 
sobre a exposição, Joana de
clarou que sua paixão pelo 
amarelado- das páginas· dos 
livros - ela não passava ile-

· ·~É algo muito t#ste : ·_ 
·.-:'para() Muse\lda. 

Gravura e para todos.
A Joana abriu os seus 

. J.lorizóntes para-as :artes 
·_. yisuais e desenvoJveu e 
~.~E~.nteve uma·· . 
·:.linguiígem h.íbrida que 
i:Jevóu até o fim." 

Ana González. diretora do Museu da 
· Gravura-Solar do Barão. . 

niorte de Joana Carona, e sa
. lientou a história da artis

ta junto aó espaço. "É algo 
inuitotriste para o museu e 
para todqs nós. Ela cresceu 
aqui no museu, seus hori
zontes abriram para as ar.: 
tes visuais e ela desenvol
veu uma linguagem híbri-
da, que :Jnanteve até- o fim." 

O presidente da Fundação 
Cultural de Curitiba (FCC), 
Marcos Cordiolli, divulgou 
uma nota de pesar ao fale
cimento de Joana. "Foi com 
muita tristeza que recebi a 
notícia do falecimento; Etn 
meu nome e em nome de to
da ·a Fundação Cultural de 
Curitiba; transmito à famf· 
lia e amigos o mais sincero 
pesar p~la perda tão preco
ce de um grande talento." 

Joana·Corona começou a · 
expor em 2008. As primei
ras mostras foram'n' outro, no 
SescdaEsquina, em Curitiba, 
e .. Coleção, que passou por 
Florianópolis, Curitiba e São 
-~ - ·- - .. 

sa por um sebo e sempre pre: 
1 
.------------

' ··- ~ 
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English J 

Dados gerais Formação Atuação Projetos Produções Eventos + 

Joana Pagliosa Corona 

Endereço para acessar este CV: http:f/lattes.cnpq.br/2308221836372816 

Última atualização do currículo em 20/02/2014 

Doutoranda em Teoria Literária, na Linha de Pesquisa Teoria da Modernidade, pela 

Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal do 

Paraná (2011), na Linha de Pesquisa Literatura Brasileira, em Literatura e Outras Linguagens. Tem 

experiência na área de Letras (e Artes), com ênfase em Literatura Brasileira e Teoria Literária, 

atuando principalmente nos seguintes assuntos: teoria literária, poesia, arte, imagem, escritura. 

(Texto informado pelo autor) 

Identificação 

Nome 

Joana Pagliosa Carona 

Nome em citações bibliográficas 

CORONA, Joana Pagliosa 

Endereço 

Endereço Profissional 

Editora Medusa. 

Avenida Senador Souza Naves, 540, casa 3 
Alto da Rua XV 
80045-190- Curitiba, PR- Brasil 

URL da Homepage: http://www.editorapositivo.com.br/site/principal/index.asp 

Formação acadêmica/titulação 

2013 

Doutorado em andamento em Teoria Literária e Literatura Brasileira·. 
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visual izacv .do?id= K4732824Z5 1/13 
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Orientador: Carlos Eduardo Schmidt Capela. 
Bolsista do( a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
Grande área: Lingüística, Letras e Artes I Área: Letras I Subárea: Teoria Literária. 

2008- 2011 

Mestrado em Letras (Conceito CAPES 5). 
Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brasil. 
Título: -A literatura de Valência Xavier encontra o outro- os espaços do estrangeiro e o trânsito entre linguagens,Ano 

de Obtenção: 2011. 

Orientador: Marta Morais da Costa. 
Palavras-chave: estrangeiro; espaço; texto; imagem; montagem. 
Grande área: Lingüística, Letras e Artes I Área: Letras I Subárea: Literatura Brasileira. 

2002-2007 

Graduação em Ciências Sociais. 
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil. 
Título: As meninas do centro: Família, sociabilidades e subjetivação entre mulheres prostitutas de rua no centro de 

Florianópolis. 
Orientador: Miriam Pillar Grossi. 
Bolsista do( a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

Formação Complementar 

2010- 2010 

Worshop de produção críticas em Artes Visuais. (Carga horária: 20h). 
Escola de Música e Belas Artes do Paraná. 

2005- 2005 

Poesia sonora. (Carga horária: 15h). 
SESC. 

Atuação Profissional 

Editora Positi\10, EDITORA POSITIVO, BrasH. 

Vínculo institucional 

2008- 2010 

Vínculo: Funcionária, Enquadramento Funcional: Revisora de Língua Portuguesa, Carga horária: 30 

Vínculo institucional 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visual izacv .do?id= K4732B24Z5 2/13 
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2008- 2009 

Vínculo: Outro (bolsista), Enquadramento Funcional: Bolsista em Artes Visuais 

Universidade federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil. 

Vínculo institucional 

2006- 2007 

Vínculo: bolsista, Enquadramento Funcional: bolsista de iniciação científica, Carga horária: 20, Regime: Dedicação 
exclusiva. 

Outras informações 

Pesquisa de conclusão de curso entre outras atividades de pesquisa realizadas no NIGS (Núcleo de Identidades de 
Gênero e Subjetividades), orientadas pela professora Miriam Pillar Grossi. 

Vínculo institucional 

2005-2006 

Vínculo: Estágioem·pesquisa, Enquadramento Funcional: coleta e análise de dados em pesquisa, Carga horária: 20
1 

Regime: Dedicação exclusiva. 

Outras informações 

Pesquisa sobre homicídios em Florianópolis e região metropolitana de 2000 a 2003, coordenado pelo professor 
Theóphilos Rifiotis. 

Atividades 

05/2005- 04/2006 

Pesquisa e desenvolvimento, Departamento de Antropologia,. 

Unhas de pesquisa 

Projeto: Parceria civil, conjugalidade e homoparentalidade- NIGS 

Universidade Federal do Paranâ1 UFPR, Brasil. 

Vínculo institucional 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv .do?id= K4732824Z5 3/13 
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2008- 2011 

Vínculo: Mestranda, Enquadramento Funcional: Pesquisadora, Carga horária: 20 

Vínculo institucional 

2003-2004 

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Assistente de pesquisa, Carga horária: 12 

Atividades 

03/2008-04/2011 

Pesquisa e desenvolvimento, Departamento de Pós-Graduação em Letras,. 

Linh,as de pesquisa 
Estudos Literários- Literatura Brasileira - Literatura e Outras Linguagens. 

Linhas de pesquisa 

1. 

Estudos Literários- Literatura Brasileira - Literatura e Outras Linguagens. 

2. 

Projeto: Parceria civil, conjugalidade e homoparentalidade - NIGS 

Objetivo: Pesquisas ligadas ao tema e pesquisa individual chamada "As meninas do centro: Família, sociabilidades e 
subjetivação entre mulheres prostitutas de rua no centro de Florianópolis (2006-2007) .. 
Grande área: Ciências Humanas f Área: Antropologia. 
Palavras-chave: conjugalidade; família; subjetivação. 

Outros Projetos 

2008- 2010 

crostácea 

, .http://buscatextual.cnpq.br /buscatextual/visual izacv .do?id= K4732824Z5 4/13 



02/03/2016 

2008- 2009 

palavra à coisa 

Descrição: Bolsa em Artes Visuais/ para pesquisa e produção artística .. 
Situação: Em andamento; Natureza: Outra. Financiador(es): Fundação Cultural de Curitiba- Bolsa. 

Membro de corpo editorial 
------------·-------------------------------· 

2013- Atual 

Periódico: Revista Bólide 

2012-2012 

Periódico: LAB#S 

Revisor de periódico 

2008-2009 

Periódico: Minidicionário espanhol/português e port.jesp. 

2011- 2011 

Periódico: Revista de Sociologia e Política (Online) 

Áreas de atuação 

1. 

Grande área: Un9üística1 Letras e Artes I Área: Letras I Subárea: Literatura Brasileira. 

2. 

Grande área: Lingüística/ Letras e Artes I Área: Letras I Subárea: Estudos Literários. 

3. 

Grande área: Lingüística/ Letras e Artes I Área: Artes I Subárea: Artes. 

Idiomas 

· http://buscatextual.cnpq.br /buscatextual/visualizacv .do?id= K4732824Z5 5/13 
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Espanhol 

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem. 

Francês 

Compreende Bem, Fala Razoavelmente, Lê Bem, Escreve Razoavelmente. 

Inglês 

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco. 

Italiano 

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem. 

Prêmios e títulos 

2008 

Bolsa Produção para Artes Visuais 4, Fundação Cultural de Curitiba. 

Produções 

Produção bibliográfica 

Livros publicados/ organizados ou edições 

1. 

CORONA, Joana Pagliosa; CASSUNDE, C. B. (Org.); CARNEIRO, D. P. (Org.); STOLF, R. (Org.). Rastros. 1. ed. 
Curitiba/Florianópolis: Editora da Casa, 2013. v. 4. 30/30/20/20p. 

2. 

CORONA, Joana Pagliosa. Crostácea. 1. ed. Curitiba: Editora Medusa, 2011. v. 1. 108p. 

3. 

CORONA, Joana Pagliosa; SALVARO, C. L. OQ?. 1. ed. Curitiba: edição independente, 2006. v. 1. 32p. 

Capítulos de livros publicados 

1. 

CORONA, Joana Pagliosa. O traço de uma sobra: sombra. In: Joana Pagliosa Carona. (Org.). Rastros. 
1ed.Curitiba/Fiorianópolis: Editora da Casa, 2013, v. 1, p. 1-30. 

2. 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visual izacv .do?id= K4732824Z5 6/13 
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Textos em jornais de notícias/ revistas 

1. 

CORONA, Joana Pagliosa. Ação artística: meio sem fim. Laboratório de Crítica de Arte, Curitiba- PR, p. 21- 24, 10 

jul. 2012. 

Trabalhos completos publicados em anais de congressos 

1. 

CORONA, Joana Pagliosa. Ocupações e (re)significações do espaço público urbano por mulheres prostitutas de rua 
no centro de Florianópolis. In: VII RAM- Reunião Antropológica do Mercosul, 2007, Porto Alegre. VII RAM- Reunião 
Antropológica do Mercosul, 2007. v. 1. 

2. 

CORONA, Joana Pagliosa. Ocupações e (re)significações do espaço público urbano por mulheres prostitutas de rua 

no centro de Florianópolis. In: FICYUrb- First International Conference of Young Urban Researchs, 2007, Usboa. 
FICYUrb, 2007. v. 1. 

Resumos publicados em anais de congressos (artigos) 

1. 

CORONA, Joana Pagliosa. Elites sócio-econômicas no Paraná contemporâneo: uma discussão teórico
metodológica. EVINCI, EVINCI, 2003. 

Apresentações de Trabalho 

1. 

CORONA, Joana Pagliosa. Como ganha forma uma ideia?. 2013. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 

2. 

CORONA, Joana Pagliosa. O traço de uma sobra: sombra. 2013. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 

3. 

CORONA, Joana Pagliosa. A forma física da sombra. 2013. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 

4. 

CORONA, Joana Pagliosa. Arte Digital e Uteratura. 2012. (Apresentação de Trabalho/Simpósio). 

S. 

http://buscatextual.cnpq.br /buscatextual/visualizacv .do?id=K4732824Z5 7/13 
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CORONA, Joana Pagliosa. O pós-moderno em questão na arte e na literatura. 2011. (Apresentação de 

Trabalho/Conferência ou palestra). 

6. 

CORONA, Joana Pagliosa; UMA, M. R.; STOLF, R .. Escritas- contaminações entre literatura e artes visuais. 2011. 

(Apresentação de Trabalho/Comunicação). 

7. 

CORONA, Joana Pagliosa. O sujeito em questão em 'O Minotauro', de Valência Xavier. 2009. (Apresentação de 
Trabalho/Comunicação). 

8. 

CORONA, Joana Pagliosa. Ocupações e (re)significações do espaço público urbano por mulheres prostitutas de rua 
no centro de Florianópolis. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso) . 

. g. 

CORONA, Joana Pagliosa. Ocupações e (re)significações no espaço público urbano por mulheres prostitutas de rua 
no centro de Florianópolis. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso). 

Outras produções bibliográficas 

1. 

CORONA, Joana Pagliosa. Monte Ouro. Curitiba: Editora Medusa- Revista bólide, 2014. (Tradução/Outra). 

2. 

CORONA, Joana Pagliosa; CARNEIRO, D. P .. Logos, pathos, v~rdade. Curitiba: Editora Medusa, 2013. 
(Tradução/ Artigo). 

3. 

CORONA, Joana Pagliosa; BORGES, E .. O interior do Brasil: Wilson Bueno. Curitiba: Editora Medusa, 2013. 
(Tradução/ Artigo). 

4. 

CORONA, Joana Pagliosa. Revista Lado 7. Rio de Janeiro- RJ: Editora 7 Letras, 2012 (Publicação literária em 
Revista). 

S. 

CORONA, Joana Pagliosa. Revista Mallarmargens. várias: Edição coletiva independente, 2012 (Publicação literária 
em Revista). 

6. 

CORONA, Joana. Pagliosa. Revista Babel Poética. Santos- SP: Editor Ademir Demarchi, 2011 (Publicação literária 
em Revista). 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv .do?id= K4732824Z5 8/13 
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7. 

8. 

Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Joana Pagliosa Carona) 

CORONA, Joana Pagliosa. A palavra que não é mais. In: Bolsa Produção para Artes Visuais 4. Curitiba: Fundação 

Cultural de Curitiba, 2010 (Texto crítico em catálogo de artes). 

9. 

CORONA, Joana Pagliosa. Revista Zunái. São Paulo- SP: Editor Claudio Daniel,2009 (Publicação literária em 

Revista). 

10. 

CORONA, Joana Pagliosa. Revista Zunái. São Paulo- SP: Editor Claudio Daniel, 2008 (Publicação literária em 

Revista). 

Produção técn ka 

Trabalhos técnicos 

1. 

CORONA, Joana Pagliosa. Arte e contestação: o Salão Paranaense nos anos de Chumbo (revisão técnica). 2012. 

2. 

CORONA, Joana Pagliosa. Marxismo como ciência social (revisão técnica). 2011. 

3. 

CORONA, Joana Pagliosa. Curare (revisão técnica). 2011. 

4. 

CORONA, Joana Pagliosa. Solar da gravura- 25 anos dos ateliês do Museu da Gravura Cidade de Curitiba (revisão 
técnica). 2011. 

S. 

CORONA, Joana Pagliosa. Pelos trilhos: Paisagens Ferroviárias de Curitiba (revisão técnica). 2010. 

6. 

CORONA, Joana Pagliosa. Quem quer lamber panela? (revisão técnica). 2009. 

Demais tipos de produção técnica 

1 

http://buscatextual .cnpq.br /buscatextual/visual izacv .do?id= K4732824Z5 9/13 
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.L. 

CORONA, Joana Pagliosa. Processos artísticos e literários contemporâneos. 2011. . 

2. 

CORONA, Joana Pagliosa; BORGES, E .. Solar da gravura- 25 anos dos ateliês de gravura do Solar do Barão. 2011. 

(Editoração/Livro). 

3. 

CORONA, Joana Pagliosa; CORONA, R .. Suplemento Literário Vagau. 2011. (Editoração/Periódico). 

4. 

CORONA, Joana Pagliosa; SALVARO, C. L.. Off-Zine. 2010 .. 

5. 

CORONA, Joana Pagliosa; RAMOS, S .. Foto e grafia. 2010 .. 

6. 

CORONA, Joana Pagliosa. Da palavra à coisa. 2010 .. 

7. 

COR()NA, Joana Pagliosa. Prosa poética, contos breves. 2007 .. 

Produção artística/ cultural 

Artes Visuais 

1. 

CORONA, Joana Pagliosa. Per illetto del fiume- cià che sfugge da me (Para leito de rio- o que me escapa). 2014. 
Diversas. 

2. 

CORONA, Joana Pagliosa. Rastros. 2013. Diversas. 

3. 

CORONA, Joana Pagliosa; SALVARO, C. L.; BRUEL, D.; BORGES, E.; PROUK, E.; NORONHA, F.; ROSENBAUM, F.; 
MAIA, M.; GUIMARAES, R.; RAMOS, S .. Simulacros. 2012. Diversas. 

4. 

CORONA, Joana Pagliosa; FONT, J.; BLANCO, L.; ROSEMA, G.; PAEZ, G.; SABATE, G.; AZATEGUI, J.; 
ANWANDTER, C .. Mamacuchara- espacio para las artes y el pensamiento contemporáneo. 2012. Fotografia. 

5. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv .do?id=K4732824Z5 10/13 
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CORONA, Joana Pagliosa. Dónde está el sol?. 2011. Instalação. 

6. 

CORONA, Joana Pagliosa; CARPENTER, B.; SALVARO, C. L.; NORONHA, F.; GISI, J.; MAIA, M.; DOMINGUES, M.; 
WEBER, M.; DULCIO, R.; RAMOS, S .. Malote. 2011. Diversas. 

7. 

CORONA, Joana Pagliosa; SALVARO, C. L.; BRUEL, D.; PROUK, E.. O espaço aberto. 2011. Instalação. 

8. 

CORONA, Joana Pagliosa. Simulacros. 2011. Diversas. 

9. 

CORONA, Joana Pagliosa. Marxismo como ciência social. 2011. Ilustração. 

10. 

CORONA, Joana Pagliosa. Verso. 2010. Diversas. 

11. 

CORONA, Joana Pagliosa. O Estado da Arte- 40 anos de Arte Paranaense. 2010. Instalação. 

12. 

CORONA, Joana Pagliosa. Autorretrato em Xilogravura. 2010. Gravura. 

13. 

CORONA, Joana Pagliosa. Gabinete. 2009. Diversas. 

14. 

CORONA, Joana Pagliosa; SALVARO, C. L.. n'outro. 2008. Diversas. 

15. 

CORONA, Joana Pagliosa. Coleção. 2008. Livro de Artista. 

Eventos 

1. 

Coleções literárias: textos/imagens. A forma física da sombra. 2013. (Congresso). 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visual izacv .do?id= K4732824Z5 11/13 
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2. 

I Simpósio de História e Arte. 2012. (Simpósio). 

3. 

V Simpósio da Licenciatura de Artes Visuais da FAP.Arte Digital e Literatura. 2012. (Simpósio). 

4. 

III Semana Acadêmica de Letras da UTFPR.Pós-modernidade e os estudos literários. 2011. (Seminário). 

5. 

V Seminário de Teses e Dissertações.O sujeito em questão em 110 Minotauro~~, de Valência Xavier. 2009. (Seminário). 

6. 

VII RAM- Reunião Antropológica do Mercosul. Ocupações e (re)significações do espaço público urbano por mulheres 
prostitutas de rua no centro de Florianópolis. 2007. (Congresso). 

7. 

FICYUrb- First International Conference of Young Urban Researchs. Ocupações e (re)signíficações do espaço público 
urbano por mulheres prostitutas de rua no centro de Florianópolis. 2007. (Congresso). 

8. 

25° RBA- Reunião Brasileira de Antropologia. 2006. (Congresso). 

9. 

58° Reunião anual da SBPC- Sociedade Brasileiro para o progresso da Ciência. 2006. (Congresso). 

10. 

Jornada Sherry Ortner (NIGS). 2006. (Seminário). 

11. 

30° Encontro anual da ANPOCS (Associação Nacional de pós-graduação e pesquisa em Ciências Sociais. 2006. 
(Encontro). 

12. 

I Seminário Mídia e Segurança Pública. 2005. (Seminário). 

13. 

EVINCI- Encontro de estudantes de iniciação científica. Elites sócio-econômicas no Paraná contemporâneo: uma 
discussão teórico-metodológica. 2004. (Congresso). 

http://buscatextual.cnpq.br /buscatextual/visual izacv .do?id= K4732824Z5 12/13 



02/03/2016 Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Joana Pagliosa Carona) 

1. 

CORONA, Joana Pagliosa; DANIEL, C .. ZOONA- Encontro Literário de Curitiba. 2011. (Festival). 

2. 

CORONA, Joana Pagliosa; CORONA, R .. ZOONA- Encontro Literário de Curitiba. 2011. (Festival). 

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 02/03/2016 às 13:45:58 

Baixar Currículo J ( Imprimir Currículo 
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Estado do Paranâ 

ASSESSORIA JURÍDICA 
PARECER AO PROJETO DE LEI N° 37/2016 

Através do Projeto de Lei em apreço, pretende o ilustre Vereador Ênio Ruaro 
- PR, obter o apoio desta Casa Legislativa, para denominar a biblioteca 
localizada no complexo CEU das Artes de "Joana Pagliosa Coro na". 

A proposição tem por finalidade denominar biblioteca localizada no interior · 
do próprio público denominado Ceu das Artes, agraciando-a com nome desta 
cidadã reconhecida no meio das artes visuais, conforme verifica-se do 
currículo anexo. 

A proposição está acompanhada de documentos e justificativas necessárias 
que evidenciam o mérito da homenagem, conforme reza o artigo 3° da Lei n° 
2.34 7, de 15 de junho de 2004, que estabelece critérios para a denominação de 
próprios, vias e logradouros públicos do Município de Pato Branco. 

O próprio municipal (prédio) denominado Ceu das Artes, possui inúmeros 
ambientes onde são realizadas atividades culturais, artísticas e esportivas, 
podendo receber denominação conforme prescreve a Lei n° 2.34 7, de 15 de 
junho de 2004. 

No presente caso denota-se que a homenagem proposta é justa e merecedora, 
por lembrar o nome de uma cidadã Patobranquense que exercia atividade 
profissional que compõe um dos segmentos que são desenvolvidos no espaço 
público denominado Ceu das Artes. 

A matéria encontra consonância na legislação municipal pertinente, estando 
apta a seguir sua regimental tramitação, cabendo as comissões permanentes 
procederem a análise da mesma sob o enfoque do mérito. 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (4!)) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
e-mail: legislativo@wln.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br 



Gabinete do Vereador Augustinho Polazzo- PROS 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
PROJETO DE LEI W 37/2016 

Matéria: Projeto de Lei No 37/2016 
Relator: Vereador Augustinho Polazzo - PROS 
Data: 2 de março de 2016 
Súmula: Denomina Biblioteca localizada no CEU das Artes de "Joana Pagliosa 
Carona". 
Autor: Vereador Enio Ruaro - PR 
Conclusão: Favorável 

~ 

i I 
RELATÓRIO ~ ~-

De autoria do Vereador Enio Ruaro, PR, apresenta para apreciação do dout[!J -
Plenário desta Casa de Leis e solicita o apoio dos nobres pares, para a aprovação do \<\ 

Projeto de Lei no 37/2016 que objetiva denominar a Biblioteca localizada no CEU da~ ~ 
Artes de "Joana Pagliosa Carona". * ~ 

;t :ll 

ANÁLISE I~ 
O Projeto de Lei no 37/2016 objetiva denominar a Biblioteca localizada no CE~ 

' das Artes, Pato Branco, Paraná, de "Joana Pagliosa Carona", com o intuito de atender 
a um pedido da família e da comunidade em agraciar com o nome da pato-branquense, 
artista visual, poeta e editora, filha de Luiz Antônio Carona e de Hieda Maria Pagliosa 
Carona, que levou o nome de nosso município para todo o Brasil e países vizinhos. 
Filha desta terra, uma das artistas jovens mais atuantes da cena local de artes 
plásticas nos deixou muito cedo, aos 31 anos de idade. ~ 

Denota-se que a homenagem proposta é justa e merecedora, por lembrar~ 
eternizar na cultura do nosso município o nome de uma cidadã pato-branquense que 
exerceu atividade profissional que compõe um dos segmentos que são desenvolvidos 
no espaço público denominado CEU das Artes. ~ 

A proposição está acompanhada de documentos e justificativas necessárias que . · 
evidenciam o mérito da homenagem, conforme artigo 3° da Lei no 2.347, de 15 de 
junho de 2004, que estabelece critérios para a denominação de próprios, vias e ;f,fJ., 
logradouros públicos do Município de Pato Branco, Estado do Paraná. ··~ _ , ~ 

1 

Rua Ararigbóia. 491 Fone: (46) 3224-2243 85.501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br- site: www.camarapatobranco.com .br 



VOTO DO RELATOR 

Face ao exposto nos aspectos que compete a esta Comissão examinar, 
exaramos PARECER FAVORÁVEL à tramitação e aprovação do que dispõe o Projeto 
de Lei no 37/2016 de 2 de março de 2016. 

É o parecer. 

Branco, 16 de março de 2016. 

A.lilolro Pola= - PROS 
Membro/Relator 

José Gil 

~ :::::Os . Vilma 
Membro 

Lau~indo 

I 
fr;vv---

accari- PDT 
Membro 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85.501-262 Pato Branco Paraná 
e~mail: legislativo@camarapatobranco.com.br- site: WVWJ.camarapatobranco.com .br 
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Estúdio de música público começa 
a ser debatido em Pato Branco 
Projeto foi apresentado no ano 
passado. Primeira reunião com os 
músicos e bandas da cidade foi 
realizada nessa segunda, dia 28, na 
Câmara Municipal 

Cristiane Sabadin Tomasi 
cristiar·e~,~-·dicdcdosudoeste.cori"i.b! 

Projeto que pretende incentivar os músicos locais, atra
vés de um estúdio de música público, deu mais um passo 
nesta semana. 

Nem sempre quem deseja viver de música consegue 
equilibrar as contas e manter uma rotina de ensaios, a com
pra de instrumentos e, inclusive, gravação dos trabalhos. 
~o a parte das bandas pato-branquenses não dispõe de locais 

Músicos de Pato Branco e vereador Raffael Cantu participaram da reunião na Câmara Municipal, nesta segunda-feira (28) 

·a ensaios; portando, precisam alugar estúdios privados. 
1Jensando nisso, um projeto pretende incentivar os músicos 
locais, a partir da criação de um estúdio público. A iniciati
va deu mais um passo nesta semana. 

O vereador Raffael Cantu (PCdoB), autor do projeto, se 
reuniu na noite dessa segunda-feira (28), na Câmara Muni
cipal, com músicos de carreira solo e integrantes de bandas 
locais para debater o assunto. 

O músico Osires Rubas, da banda Nort moskow, parti
cipou da reunião e diz que o projeto, se aprovado, será ex
celente para o cenário musical do município. "Essa foi uma 
das melhores iniciativas no meio cultural. Geralmente mi
nha banda gasta em torno de 600 reais por mês em ensaio; 
para gravar nem se fala. Cada música é mil reais:· 

Osires afirma que se a ideia do estúdio público der cer-

to, além da economia deste dinheiro, novas bandas, que es
tão desmotivadas, poderiam aparecer. O estúdio público 
ainda acabaria com outro problema: a perturbação dos vizi
nhos. "Há mais ou menos 25 bandas em Pato Branco, e não 
conheço nenhuma que tenha livre arbítrio para ensaiar em 
casa. Os vizinhos chamam a polícia, não tem jeito:· 

Conforme Cantu, a ideia surgiu no ano passado, quan
do foi apresentada a emenda ao orçamento de 2016. O do
cumento solicitava recursos para a criação de um estúdio 
municipal de gravação. Durante este período, o vereador 
também teve a oportunidade de conhecer a realidade de 
projetos parecidos nas cidades de São José dos Campos e 
São Paulo, que conta com cinco estúdios de música públicos. 

Segundo ele, dois músicos que participaram da reunião 
disseram que firmaram contratos com estúdios privados. A 

estrutura é usada para ensaios e gravações. Uma delas utiliza 
o lugar 4 horas por semana e paga R$ 600 por mês. A oulra 
banda ensaia 1h30 semanalmente e gasta R$ 200 mensais. 
Parece pouco, mas levando em consideração o valor pago 
pelos cachês - que muitas ficam na troca de bebidas - as 
bandas se apertam para conseguir garantir os locais. 

O próximo passo é a elaboração de documentos, que serão 
enviados ao Executivo. No dia 9 de abril, Cantu diz que já foi 
marcada uma nova reunião, com o intuito de intensificar a dis
cussão e conseguir, até lá, maior adesão por parte dos músicos. 

"Acredito que com organização do pessoal, o estúdio 
público pode se tornar realidade. Já temos a dotação orça
mentária criada, que apresentamos no passado, para ser exe
cutada em 2016. Se os músicos se unirem e mostrarem inte
resse, acho que pode dar certo': declara. 

Artista pato-branquense é homenageada pela Câmara Municipal 
Assessoria 

PATO BRANCO 

A Câmara de Pato Branco aprovou o projeto de lei, de 
}\l!toria do vereador Enio Ruaro (PR), que presta homena

n a artista visual, poeta e editora, Joana Pagliosa Corona. 

O projeto denomina a Biblioteca localizada no CEU das Ar
tes com o seu nome. A votação da matéria contou com a pre
sença de famílias. 

Hieda Maria Pagliosa Corona, mãe da homenageada, 
usou a tribuna livre para dizer que "quando o vereador Rua
ro, nos convidou a pensar sobre a possibilidade da homena-

PÓS-GRADUAÇÃO 

>- GESTÃO COMERCIAL E LOGÍSTICA 

>- ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E Efv1ERGÊNClA 

> ONCOLOGlA MULTlPROFISSIONAL 

>- SAÚDE MENTAL 

> CIÊNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO: 

gem, dois sentimentos sempre vivos se manifestaram: o da 
tristeza pela partida tão jovem de uma filha amadíssima e 
uma artista e intelectual maravilhosa que levava Pato Bran
co por todas as partes onde ela passava; e o da felicidade e 
agradecimento por saber que seu trabalho e sua trajetória 
de vida estavam sendo homenageadas, por essa importante 
casa - a Câmara de Vereadores". 

"A homenagem nos faz perceber a sensibilidade da Câ
mara de Vereadores, da cidade em que nascemos e mora
mos': falou emocionado Luiz Corona, o pai, a comentar 
aprovação do projeto de lei que presta homenagem a filha. 
Ela deixou um legado de alegria, de trabalho, e penso que 
t.~:-,.;.-.: n:-.'urd;.,~,_-in;i·nb·, ~: ;: Lii~.-~íba lH11~\ hunr..:.ri-1. que rl.' 

ccbc:mus <.:um lllLHlu (<trml1o, (um c:mu~àu. 
Joana morreu aos 31 anos, era artista visual, poeta e edi

tora. Ela morava em Curitiba e era uma das artistas jovens 
atuantes da cena de artes plásticas. Joana começou a expor 
em 2008. Joana teve uma parada cardíaca súbita durante 
uma viagem a Florianópolis. 

Projeto é de Enio Ruaro 



PROJETO DE LEI N° 37/2016 

Denomina Biblioteca localizada no CEU das artes 
de "Joana Pagliosa Carona". 

Art. 1 o Fica denominada de "Joana Pagliosa Coro na", Biblioteca localizada no 
CEU das Artes, Pato Branco, Paraná. 

Parágrafo único. O Executivo Municipal emplacará a referida biblioteca 
contendo a denominação consignada neste artigo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados da data da publicação da presente Lei. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Esta Lei é de autoria do Vereador Enio Ruaro - PR. 

Rua Araribóia, 491 -Fone: (46) 3272-1500- 85501-262- Pato Branco- Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
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DenõmmáBibliotecalo~ruí.: noCEU das art~s·de ~Joan~.Pagliosá cÓrÓ~~;. 
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sanci~no aseguinte Lei: · ~·> ., . . .. . . . . . . . . . . ·. . . . 
ArL ·I~,fica denomimÍda.â~•':Joana Pagliosa -C<!roni: Biblioteca.loc~li~da n0 
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A[t2o ~s~~:l,ei~I1tra ~llf;vigqr na dataAà sua yub~cação. ·· · 
Esta Léiédeautoria<toy-er~~or EnioRual"~· . . . . . 

Gabinete do Prefeito, 29 de março de 2016. 

i;:AtJ'GUSTINHO ZUCCHI 



Diário· Oficialid()s Municípios 
do Stldoeste do Paraná-DIOEMS 

LEI N° 4.766, DE 29 DE MARÇO DE 2016 

Denomina Biblioteca localizada no CEU das artes de "Joana Pagliosa Corona". 
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono 
a seguinte Lei: 
Art. 1" Fica denominada de "Joana Pagliosa Carona", Biblioteca localizada no CEU das 
Artes, Pato Branco, Paraná. 
Parágrafo único. O Executivo Municipal emplacará a referida biblioteca contendo a 
denominação consignada neste artigo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 
data da publicação da presente Lei. 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Esta Lei é de autoria do Vereador Enio Ruaro. 
Gabinete do Prefeito, 29 de março de 2016. 
AUGUSTINHO ZUCCHI 
Prefeito 

Publicado em __ ! __ ! __ 
Edição: Publicado em ___ I ____ 1 ___ _ 
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Sesc expõe obras de Joana 
Carona na Semana Literária 
Crlslina Vargas 
cristlna@d;arloo'o>udO<'stec com,br 

Pato Branco contem
pla de 12 a 17 de setembro 
a 35• Semana Literária do 
Sesc, evento que ocorre si· 
muhaneamente em 22 cida
des do Estado. Estão sendo 
oferecidas inúmeras ativida
des culturais para adultos e 
crianças, das 8h30às 2lh, na 
unidade do Sesc, que fica lo
calizado na avenida Thpi. 

Entre as atrações, o 
público poderá prestigiar 
a exposição •Biblioteca de 
Resquícios", da artista plás
tica pato-branquense Joa
na Carona. 

A exibição é parte de 
uma grande exposição indi
vidual que Joana realizou no 
Museu Municipal de Curiti
ba (MuMa}, no ano de 2013. 

Foi também parte da mostra 
individual na galeria Muga, 

A exposição é uma série de livros recorlados e manipulados 

em Roma, ·Per il letto dei de 2015. 
fiume. (cib che sfugge da De acordo com luiz e 
me)~ em 2014, e da trienal Hieda Carona, pais da ar
de Sorocaba (SP), ocorrida tista plástica, que faleceu 
de outubro de 2014 a março em 16 de março de 2014 por 

conta de uma parada cardí
aca súbita, aos 31 anos de 
idade, a exposição também 
acontecerá com oficinas de 
artes que terão como tema 
suas obras. 

Os trabalhos são dlstribufdos desigualmente na parede e 
na mesa 

Além disso. também se
rão reaUzadas mesas de con
versas com a participação 
do poeta e escrilor Ricar
do Carona, na quinta-feira 
(15), às 19h, sobre a poesia 
contemporânea; e na sexta 
(16), também às 19h, com a 
participação da artista plás
tica Eliana Borges, que fa
lará sobre a sua experiência 

PÓS-GRADUAÇÃO 
CURSOS HA ÂREA DA EDUCAÇÃO 
:,.. NEUROPI:DAGOGIA 

:.- PSICOPEOAGOGIA INSTITUCIONAL E Ci.JHICA 
-.Eot.ICAÇAO DO CMviPO 

f 
< 

CURSOS HA AREADA SA0DE 
;.. ENFERMAGEM EM UfiGÉNCIA EMERGÊNCIA 
.-SAOoE COLETIVA COM ESf 
J.>ENFERMAGEM DO TRABALHO 

·-~.'·.··.· .. 
__ ,:__,;;, -

'·~ 

',, 
I 

.• 

com a Joana na coordenação 
do espaço de arte Tardanza, 
em Curitiba. 

Semana 
Literária 

Elisa Tkatschuk, téc
nica de atividades cultu
rais do Sesc, contou que 
este ano a Semana literária 
Sesc e Feira do livro está 
diferente dos anos anterio
res, quando havia um autor 
homenageado. Assim, des
tacou-se o tema ·o Brasil 
na minha obra", que surgiu 
de uma abordagem multi.
culturalista por parte da 
curadoria, homenageando 
a cultura e a arte parana-

;..GESTÃO E ORGANIZAÇÃO ESCOlAR 
HOUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 
;.. EOUCAÇMJ FisiCA. ESCOlAR 
YAATE E EDUCAÇÃO COM MUSICALIZA.ÇÃO 
;.. AlfABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

}.>AUDITORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SA0DE 
?ENFERMAGEM EM un NEONAIAl, PEOIÁlRICA E ADULTO 

CURSOS HA ÁREA ORGAHIZA.CIOHAL 
}.o GEST AO COMERCIAl E LOGisTJCA 
}.>GESTAO ESTRATÊGICA DE PESSOAS 
:» GEST AO FINANCEIRA E COHTROLADOAIA 
J.> GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
YGESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS 
:.-GESTÃO E Pl.ANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

:>-SAÚDE MENTAl 
}.o ONCOlOGIA MULnPAOASSIONAL 
?CCIH ·CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA A SAúDE 
J.>GERONTOLOGIA E GERIATRIA 

' ' ; INSffiUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS E PÓS GRADUAÇÃO 

Jr)Q~~ =~:~~9~~~~5i7E§E 

pensada para destacar a pro
dução e a perspectiva de es
critores e artistas do Estado, 
em um quadro maior com
posto pelas diversas regio
nalidades presentes no Bra
sil. A proposta, segundo 
Elisa, é estabelecer diálogos 
entre tradições e contem
poraneidade. Para oferecer 
uma programação de lite
ratura que dialogasse com 
outras ar1es e outras áreas 
do conhecimento, nomes 
como Joana Carona, Ricar
do Carona e Eliana Borges, 
foram indicados, pois pro
duzem literatura em inter
seção com artes visuais, por 

Retratação: 

exemplo. e têm ligação com 
a região. 

Sobre a 
exposição 

Segundo informações 
do blog da artista, a expo
sição "Biblioteca de Resquí
cios" é uma série de livros 
recortados e manipulados, 
de forma que o texto setor
na uma presença que se dá 
pela ausência, ou pelos seus 
rastros. A série de trabalhos, 
distribuídas desigualmente 
na parede e em uma mesa, 
inlegrou a exposição indivi
dual rastros, que aconteceu 
noMuMa. 

O Sr. Jairo Dalla Valle e as 
empresas do grupo Dalla Valle, 
tomam público que jamais souberam 
e tiveram conhecimento de qualquer 
ato que desabone a conduta do 
sindicato dos Empregados no 
Comércio de pato branco, bem como 
de sua diretoria, e reconhecem o 
direito de livre organização, filiação e 
custeio do sindicato e, por fim, 
reafirmam o compromisso de não 
praticar nenhuma conduta anti
sindical. 
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JoArte promove 
música, arte e 

literatura em PB 
Cristina Vargas 
crlstif1a@(liar100o;udno:sre com br 

Pato Branco realiu de 24 a29 de 
outubro. no CEU das Artes e dos Es
portes, com a participação da família 
Corona e apoio do Sesc Pato Branco, 
a t• edição daJoArte. atividades de li~ 
teratura, música e arte promovidas 
em homenagem à artista plástica pa
to-branquense Joana Carona que fa
leceu em 2014, em Curitiba. 

Durante a mostra, também 
acontece a inauguração oficial da bi
blioteca Joana Pagllosa Corona. Em 
seis dias de atividades serão oferta~ 
dos momentos para poesia, conta~ 
ção de histórias, artes visuais, grafit
ti, break, shows musicais e desenhos. 

Esta não será a primeira vez 
no ano que Joana será celebrada 
em Pato Branco. Em setembro foi 
realizada uma exposiç;io no Sesc 
Pato Branco com trabalhos da ar
tista. A exposição fez parte da 35° 
Semana literária do Sesc. Na oca~ 

sião o públi.co pôde prestigiar a ex~ 
posição O Biblioteca de Resquícios': 

A exibição fez parte de uma 
grande exposição individual que Jo
ana realizou no Museu Municipal de 
Curitiba (M~la), no ano de 2013. 
Foi lambém parte da mostra indi
vidual na galeria Muga, em Roma, 
«Per illetto dei fiume. (dO che sfug
ge da me)~ em 2014, e da trienal de 
Sorocaba (SP), ocorrida de outubro 
de 2014 a março de 2015. 

Segundo informações do blog 
da artista, a exposiç;io "Biblioteca 
de Resquldos" é uma série de livros 
recortados e manipulados, de for
ma que o texto se toma uma pre
sença que se dá pela ausência, ou 
pelos seus rastros. 

Luiz e Hieda Carona, pais da 
artista plástica, que faleceu em 16 
de março de2014 por conta de uma 
parada cardíaca súbita, aos 31 anos 
de idade, em Curitiba, participaram 
da exposição no Sesc e promovem 
agora a I• edição do JoArte. 

Faça 
toxicológico na Polim 

A partir de agora são obrigalórios Exames Toxicológicos na 
admissão e desligamento de molorislas das calegorias C, De E. 
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PROGRAMAÇÃOJOARTE 
SEGUNDA- 24/10 
Contação de histórias 
para crianças de 6 a lO anos 
Horário: 14h (20 vagas} 
Contador: professora 
da UTFPR 
Local: CEU das Artes 
e do Esporte 

Oficina de artes visuais: 
serigrafia 
e encadernação 
Oficineiras: Eliana Borges 
e Silvia da Silva 
Horário: das 14h às 17h 
local: CEU das Artes 
e do Esporte 

Encontro com a poesia 
para adolescentes e Jovens 
Coordenador: Ricardo Corona 
Hor~rio:das 14h às 17h 
Local: CEU das Artes 
e do Esporte 

Conversa Introdutória 
sobre o grafrlti 
Coordenador: Cimples 
Horário: das 14h às 17h 
Local: CEU das Artes 
e do Esporte 

TERÇA·FEIRA- 25/10 
Conta{áo de histórias 
para crianças de6 a 10 anos 
Conrador: Anthony 
Horário: 14h4S (lS vagas} 
e 16h (15 vagas) 
Local: CEU das Anes 
e do Esporte 

Oficina de artes visuais: 
serigrana 
e encaderna{ão 
Oflcineiras: Eliana Borges 
e Silvia da Silva 
Horário: das 14h às 17h 
Local: CEU das Artes 
e do Esporte 

Encontro com a poesia 
para adolescentes e jovens 
Coordenador: Ricardo Carona 
Horário: das 14h às 17h 

local: CEU das Artes 
e do Esporte 

Oficina de grafUtl 
onclneiro: Cimples 
Horário: das 14h às 17h 
Local: CEU das Artes 
e do Esporte 

QUARTA-FEIRA- 26110 
Conta{ãO de histórias 
para ulan{as de 6 a lO anos 
Contador: Mauricio Maculan 
Horário: 14h (15 vagas}; 15h 
(15 vagas) e 16h (15 vagas) 
Local: CEU das Artes 
e do Esporte 

Oficina de artes visuais: 
serlgrafla 
e encaderna{ão 
Oflcineiras: Eliana Borges 
e Silvia da Silva 
Horário: das 14h às 17h 
Local: CEU das Artes 
e do Esporte 
Encontro com a poesia 
para mulheres 
Coordenador: RICardo Carona 
Horário: das 14h às 17h 
Local: CEU das Artes 
e do Esporte 

Oficina de grafilll 
Oficinelro: Cimples 
Horário: das 14hàs 17h 
Local: CEU das Artes 
e do Esporte 

QUINTA·FEIRA- 27/10 
Oficina de artes visuais: 
serigrafia e encadernação 
Oficlnelras: Eliana Borges 
e Silvia da Silva 
Horário: das 14hàs 17h 
Local: CEU das Artes 
e do Esporte 

ODclna de granttl 
Oficinelro: Cimples 
Horário: das 14h às 17h 
Local: CEU das Artes 
e do Esporte 

Encontro com a poesia 
para mulheres 
Coordenador: Ricardo Carona 
Horário: das 14h às 17h 
Local: CEU das Artes 
e do Esporte 

Inauguração oficial da 
biblioteca do CEU das 
Artes e dos Esportes com o 
descerramento da placa 
Exposição de desenhos Jeca 
e turma do CEU das Artes 
e dos Esportes 
Show Musical 
com Guego Favelti 
Show Rock and Roll 
com a Banda The Bulha 

SEXTA-FEIRA- 28/10 
Oficina de artes visuais: 
serigrafla 
e encaderna{ão 
Ondnelras: Eliana Borges 
e Silvia da Silva 
Horário: das 14hàs 17h 
Local: CEU das Artes 
e do Esporte 

Oficina de break 
ondnelro: StayFiow 
Horário: 19h 
Local: CEU das Artes 
e do Esporte 

Diálogo sobre Música, 
Arte e Poesia 
Debatedores: Ricardo, Guego, 
Silvia, Eliana e Cimples. 
Hor~rio: 19h 
Local: CEU das Artes 
e do Esporte 

SABADO- 29/10 
Batalha de break com 
grupos da região 
fjuiz Stayflow) 
Horário: 15h 
Local: CEU das Artes 
e do Esporte 

Show Guego Favetti 
Horário: 21h 
Local: Avenida Bomba r 

AQUI SUA 
ENCOMENDA EXPRESSA 

NÃO PARA 
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1 o Arte oferece atividades artísticas gratuitas 
Festival homenageia memória da artista pato-branquense Joana Corona, falecida em 2014 

Nelson da Luz Junior 
~d;tm(ld·~riodo;udo.;,Jte.wm br 

O CEU das Artes e dos Esportes de Pato 
Branco sedia até o próximo s;\bado (29) a 
primeira edição do JoArte, um festival de 
arte e cultura que homenageia a memória 
da artista plástica e poetisa pato-branquense 
Joana Pagliosa Corona,que faleceu em 2014, 
vitima de um ataque carJfaco, aos 31 anos 
tle itlade. 

O evento, que começou na últ1ma se
gunda-feira (24), é unla reJiização da fa
mlha e dos amigos de Joam1, por ocasião da 
inauguração da biblioteca pltblica do CEU 
das Artes, que serã baliZJda com o nome da 
;Jrlista. 

A inauguração aconteceni. na prôxima 
ma-feira, 27, às 19h (\'eja a programação 

completa no box), Participam da realizaçJo 
o CEU das Arlesea Prefeilura de Paio Dr.m
co, com apoio do Sesc 

Grande parte da programação conta 
com aliviJades Olrt/sticas gratuitas pard a 
comunidade. Na tarde de ontem foram rea
lizadas as ollcinas de conlação de histórias, 
com o artista Anthoni Quagliotto Cruz, c 
de serigrafia, onde foram confeccionadas 
camisetas com uma estampa em homena
gem à arlista. 

A aposentada Zenira Vaz parlicipou da 
oficina. Ela se interessa por artesanato desde 
que decidiu personalizar chinelos para ven
der, mas diz nunca ter tido contato com seri
grafia antes. UGostei muito. principalmente 
por também conhecer o trabalho de alguém 
que foi importante'; resume. 

Também foi realizada a oficina de gra
tlte, ministrada pelo escritor de grafite Val
decir Ferreira de Morais. para adolescentes 
tios bairros no enlorno do CEU. Em Curi
tiba, Morais frequenta\·a os mesmos clrcu
los tle arte que Joana. "Conheci a Joana junto 

--m outros arlistas que acabaram forman-
( um nm'o movimento na cidade. Nossos 

lrabalhos e ideias se enconlravam de algum 
modo, por meio da imagem e da palavra.~ 
emocionante estar aqui, pois é <JUase como 
dar continuidade àquilo que começamos~ 
tliz Morólis. 

Joana, conta que a ideia do evemo é retri
buir o que ela considera um presenle à me
mória da filha e a sua famíli<~. 

"Pensamos que essa homenagem preci
saw• representar algo da vida da Joana. Não 
bastava uma inauguração formal, ela preci
sava ser um espaço de expansão das artes e 
da literatu~. que era o mundo e a paixão 
dela Por isso mobilizamos todos esses ami
gos que trabalharam com ela para oferecer 
um retorno a esse espaço, que é o CEU das 
Arles': 

Segundo ela, os organizadores não des
carlam a possibilidade de no\'as edições do 
evento, prm'awlmenle na semana do ani\·er
s.írio da artista, 30 de outubro. 

Joana Carona faleceu de uma parada 
cardla..:a súbita em março de 2014 duran
te uma \'isita a Florianópolis. Nascida em 
Pato Branco, filha de Hieda e do advoga
do Luiz Carona, Joana vi\'ia em Curiliba, e 
foi classillcada como uma das jovens arlis
las mais atuantes <la capilal pelo jornal Ga
zela do Povo, em matéria na ocasião de sua 
morte. 

Suas obras costumavam en\'oh'er fo-

Memória Zenlra Vaz, veste camiseta com 
Hieda Maria P;~gliosa Carona, màe de homenagem a artista 

AUHHAIIEHT~ B.ll.AHCEAIIEHTO. OEOIIHRIA. CIIIIIAOEM. VEHIIA OE PNEUS NOVOS IIAOOHAJS E IIIIORTIOOS. 
CAIIB~ AIITOIIITICO, SUSFEHSIO, TR!IOl. TOXA OE tllEO E TILTROS, IOOIEMZAÇ!O OE !JICOHDC~HADO, 

liUI'flA OE BICOS ~~IOIIE~ UEClJIICA GERAl HACIOHAL E IIIPOIITAIJA. 

mKoo<oloc•@gmoil<om 46 3225·5621 Facebook/meocaniccllora 
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"'_........·~ ..... --~ 
Evento contou com oficina de serigrafta 

tografia e instalações, e também em·ereda
\'il pela escrila. Joana era mestre em estudos 
literários pela UFPR, doutoranda em Te-

PROGI1AMAÇÃO 

oria Literária pela UFSC, e era editora da 
revista Bólide junto com Ricar(lo Corona e 
Eliana Borges. 

26 e 27/10às 14h: Encontro de poesia com RicardoCorona 

27/10 às 19h: Inauguração Biblioteca, show comGuego Favetli, banda lhe Bulho e 
exposição de Joka Cândido. 

28/10 às 19h Oficina de Break e diálogo sobre arte 

29/10 às 15h: Batalha de break, às 21h, showde Guego favettl no Avenida Bom Bar. 
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Ouscar JJ·or urn nutricionista é investir 
~m qualidade de ~ida e (;JZ toda diferença 
quando o <monto é Cirurgia Pli\sti.:a. l>~o 
porque, além do controle de peso. o 
pwfi >~ionJI ob~e1 v a n> cond içõe~ 9er ai~ do 
org;;ni_;mo e a ne.:::ess:dade de 5up!t'mm 
tação de vitaminas, minerJi> e ,unlnoác•
dm. Corrig'1r os e:ms da alimentaç-'c1 anws 
d:> uma interve-nção múrgicil protege o 
corpo dos r.od leais fi,,res e pode ilPI imorar o 
proccs~o tlJ dcalrizaçJo e recuf}{2r.lçdo 

opós o proccdimemo. Os resulto1dos ~ão 
mais evidente~ e ben~licos CJIIi'tlldO o 
acompanhun1emo ê fl''JI;zC<do em longo 
p:azo. Fazendo a /WaliJÇ.-lo Nutricional 
\'r~e ir,! deswlnir que LI Nutriçàu .1bre 
pH>pectivas p3ra colocar nosso organls
rno em equilíbrio lul~l e tljuda .J de~,erwol· 

vPr hábitos suud.'NE'i~ de alimenlcoi Jo ~1-ilra 
a vida lOJa 

Karlse Bra~ll- Nulrlclontsta 
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Expopato: Skank 
comemora 20 
anos do CD 
"Samba Poconé" 

CEU inaugura biblioteca Joana Coro na 

Assessoria 
redac~mliarlodo~udo.=~le.com.br 

Nelson da luz Junior 
r.elroo@d . .ariodosudoe<it~.eom_br 

de livros de áudio, livros em bcaUe 
e livros infantis. A biblioteca esta
rá disponível à comunidade tanto 

Foi inaugurada na noite de on- para consulta como para emprés
tem a biblioteca pública Joana Co· timo de exemplares, e fundona
rona,que fundonarájuntoaoCEU cl das 9h às llh30 e das 13h30 às 
das Artes e dos Esportes, no bairro 18h. Depois da turnê '"Vdocia'; 

que passou pelas prlndpais ca· 
pHais do pafs, o Skank apresen· 
ta sua turnê comemorativa de 
20 anos do álbum "Samba Po
coné':. O quarteto se apresen
tará na Expopato 2016, no dia 
18 de novembro. No repertó
rio, a banda promete músicas 
marcantes desse trabalho, como 
"Tão Seu~ "Zé Trindade'; ~Eu 
disse a Ela~ "Poconé, "Garo· 
ta Nacional'; "É uma Partida de 
Futebol"; entre outras. 

Sudoeste, em Pato Branco. A ceri- A biblioteca foi batiuda por 
mônia de inauguração contou com meio de um pcojeto de lei propos
a presença de lideranças políticas, to pelo vereador Enio Ruaro. Se
além de familiares e amigos da ar- gundo ele, Joana deixou um legado 
lista plástica e poetisa que faleceu importante para a literatura tanto 
em Florianópolis, em 201-4, aos 31 de Pato Branco, como do Paraná, o 
anos deidade, vitima de uma para- que justifica a homenagem, que se 
da card(aca. estende a sua famllia, pioneira de 

Biblioteca contará com aproximadamente 5000 exemplares 

A solenidade também con- Pato Branco. 
tou com exposição dos trabalhos O advogado Luiz Carona, pai 
do artista Joca Cândido, e de apre- de Joana, diz que a famllia rece
sentações musicais da banda de beu a homenagem com emoção, e 
rode The Bulbo e do cantor Gue- se sente grata pelo gesto. •A home
go Favetti. nagem foi muito adequada, pois a 

De acordo com Natan Ber- biblioteca era um dos lugares favo
to!, coordenador geral do CEU ritos da Joana. Era nas bibliotecas, 
das Artes, a biblioteca contacl. nos sebos e nas galerias que ela se 
com um acervo de cerca de 1200 alimentava para produzir sua arte 
livros oriundos de doação, e mais e sua literatura~ completou. 
de 3700 exemplares novos, além Por conta da homenagem, 

~L, 'l g 3 t) aDI6. 

os familiares de Joana, em parce
ria com a prefeitura, o CEU e com 
apoio do Sesc. promoveram a pri
meira edição do festival JoArte, 
que ofereceu uma série de ativida· 
des artlsti.cas gratuitas à comuni· 
dade local, como oficinas de seri
grafia e bate·papos sobre música e 
poesia. A programação segue nes
ta sexta-feira, com oficinas de bre· 
ak dance e diálogos sobre arte, a 
partir das 19h, e no sábado, 29, 
com batalha de break às 15h. No 

sábado. o músico Guego Favetti se 
apresentará no Avenida Bombar, a 
partir das 22h. 

Joana Corona faleceu de uma 
parada card(aca súbita em mar· 
ço de 2014 durante uma visita a 
Florianópolis. Nascida em Pato 
Branco, ela vivia em Curiliba, e 
foi classificada como uma das jo
vens artistas mais atuantes da ca
pital pelo jornal Gazeta do Povo, 
em matéria na ocasião de sua 
morte. 

Junto à turnê, urna edição 
especial do álbum será lançada. 
Em novembro, as lojas receberão 
o "Samba Pooonê' triplo. O pri
meiro CD da nova edição conte
rá as faixas originais; o segundo 
CO trará versões inéditas - en
tre demos e ensaios -dos arqui· 
vos do baterista Haroldo Fmetti; 
já o terceiro CD conta com arqui
vos de Dudu Marote - produtoc 
da banda. Haverá ainda algumas 
versões de estúdio e mixagens di· 
ferentes, faixas Instrumentais, re
mixes, além da inédita "Minas 
com Bahia': Os dois discos iné
ditos que virão nesta versão tri· 
pia foram masterizados em Nova 
York por Chris Gehringer, en
genheiro de som de Madonna e 
Carlos Santana. 

Tiregrito lança "Duelo", novo single do CD "Laço Forte" 

Além do Skank, a progra
mação da Expopato 2016 trard. 
Chrystian e Ralf e Cezar e Pau
Unho, gratuitamente, na noite 
da abertura, dia 12; Henrique 
e Juliano, no dia L 4 (véspera de 
feriado); Pastor Antônio Cirilo, 
no dia I S; Matheus e Kauan, no 
dia 16; Noite Eletrônica, no dia 
17; Skank, no dia 18; e Cabaré, 
com Leonardo e Eduardo Cos
ta, no dia 19. 

Faça 

Redação com assessoria 
r.-:d~iariodosudo.:>ste.cornbr 

Nesta sexta-feira (28), a banda paranaense 
Tiregrito lança a primeira faixa de seu segundo 
álbum, "Laço Forte': nas plataformas de strea
ming. Intitulada "Duelo"', a canção abre o novo 
trabalho e retoma a estética musical que encan
ta seus ias, mas com uma tomada mais abran· 
gente. As referências da música tradicionalis
ta gal'tcha estão no disco, assim como a paixão 
pelo rock. De qualquer forma, o trabalho ago
ra foca em expandir horizontes e explorar no
vos ritmos e sonoridades, mas sempre respei
tando a característica cultural do estado natal 
da banda. 

Escrita pelo vocalista Rafael Barzotto, 
"Duelo" conta a batalha de dois homens por 
uma mulher forte, poderosa e que pouca im· 
portânda dá para a disputa. A letra caminha e 

toxicológico na Pol•rn"m 
A partir de aqora são obrigatórios Exames Toxicológicos na 
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cresce conforme os acordes esquentam e dão 
vida à "estética faroeste" da canção. "Ambos 
duelando pela guria, que d.i o sinal para que co
mece a peleia, mas no frnal das contas vem a 
chuva, lava a alma, e ela não ama ninguém"; re· 
flete o compositor e vocalista da banda. 

A ser lançado ainda em 2016, o álbum 
"Laço Porte" foi produzido por Renato Pi
mentel no estúdio The Magic Place, produtor 
do primeiro ;IJbum da banda, "Sul do Mun
do".Nessesegundo trabalho, a Tire grito buscou 
produzir um som mais •global"; abrindo o leque 
musical bastante focado até então na mescla do 
rode com a mÍisica tradicionalista gaúcha. Ain
da assim, o 1.aço" com os antepassados segue 
presente nas composições. 

A capa do disco é do ilustrador e designer 
gráfico Gustavo Pecgoli, residente em São Pau
lo. Suas ilustrações investigam a figura humana 
e sua desconstrução, propondo um mundo fora 

A Tlregrito. Explorando novos fitmos e 
sonoridades 

da nossa realidade. Tem como suporte princi
pal o digital, com desdobramentos na pintura, 
serigrafia e tatuagem. 

AQUI SUA 
ENCOMENDA EXPRESSA 

NÃO PARA 


