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A principal função de um jornal é servir de
porta-voz de seus leitores. A história do

jornalismo mostra que, quanto mais afi nado 
estiver um jornal com os desejos de seu pú-
blico, mais forte ele será.

Foi por causa desse princípio básico do jor-
nalismo que a Redação comemorou a man-
chete da última sexta-feira, que era formada
apenas por uma data: 6 de julho. Nesse dia,
prometem as autoridades da saúde, come-
çará a se transformar em realidade um so-
nho de uma das maiores comunidades de
Porto Alegre: a construção
do Hospital da Restinga.

O Diário Gaúcho co-
meçou a acompanhar de
perto essa história na edi-
ção de 18 de janeiro de
2007. Naquela data, uma
reportagem mostrava a
situação do hospital, que
era apenas uma promes-
sa, nascida nos anos 70,
e um projeto parado pela
burocracia. E, naquela da-
ta, o jornal se comprometeu a acompanhar
cada passo da construção do hospital.

No mesmo dia, a repórter Aline Custódio,
31 anos, foi designada como responsável 
pelo assunto. E, com o passar dos dias, tor-
nou-se uma autoridade na questão, acompa-
nhando de perto cada movimento do projeto,
conversando com especialistas em saúde e
com os líderes da comunidade na Zona Sul.
Nesse período, Aline assinou diversas repor-

tagens sobre o assunto.
Por isso, a felicidade da Reda-

ção com o anúncio de que as
obras começarão. Mas não pen-
semos que a luta acaba aqui.
Agora, a missão é acompanhar

cada assentar de tijolo, cada pare-
de erguida, até que o primeiro pa-

ciente seja atendido no Hospital da Restinga.
E faremos isso sempre ao lado da brava

gente da Tinga. Afinal de contas, um jornal
se alimenta da energia da comunidade a
que serve.

Alexandre Bach
Editor-chefe

Manchete festiva

CARTA DA 
REDAÇÃO Esta seção é publicada sempre aos fi nais de semana, contando a história de leitores do Diário Gaúcho.

Com gestos
voluntários e muita
criatividade, a artesã
Denise Leal Quevedo,
42 anos, pintou um
mundo mais colorido
para os estudantes da
Escola Estadual de
Ensino Fundamental 
Simões Lopes Neto, no
Bairro Teresópolis. 
O colégio em que
a fi lha mais velha,
Marcelle Desirée,
14 anos, cursou o
ensino 
fundamental e a
menor, Monique 
Natalie, nove anos,
é aluna da terceira
série.

Para celebrar os 50
anos da instituição,
completados em 
2008, Denise
coordenou uma
iniciativa que envolveu
alunos da quinta série.
Foram dois anos de
atividade – um de

aulas teóricas e outro
com a mão na massa,
utilizando tintas e
pincéis doados pelos
pais. O resultado, além
de alegrar o ambiente
com desenhos
divertidos e coloridos,
foi surpreendente. 

– Fiquei realizada ao
ver a evolução deles, 
recebi muito carinho da
turma – alegra-se.

E essa foi apenas
uma das muitas
atividades que Denise
realizou em prol da 
escola. Faltou 

merendeira? Tem 
formatura no fi m do 
ano? Querem fazer 
uma ofi cina para a 
comunidade? Lá está
ela, sempre disposta a 
ajudar. Com essa
atuação, participa de 
perto da educação das 
fi lhas, fruto do seu
casamento com o
serralheiro Marcelo 

Corrêa Rodrigues, 
42 anos, que durou
mais de duas
décadas. 

Em casa, a 
organização e a
dedicação de
Marcelle e
Monique aos
estudos são
motivo de orgulho

para a mãe. Elas 
são pontuais para ir à
escola, capricham nos 
cadernos e são ótimas
alunas.

– Se a educação é o
meu legado para elas, 
estou muito satisfeita –
comemora. 

Desde pequena, 

mesmo sem fazer
nenhum curso, Denise
sempre gostou de
desenhar. Nascida e
criada no Bairro 
Teresópolis, a fi lha de
Ledy Leal e Claudionor
Quevedo é a caçula
dos irmãos Cláudio e
Elisa. Da infância, as
melhores lembranças 
são dos passeios a
Torres e do carinho
pelos animais de
estimação, sentimento 
que ainda a 

acompanha. 
O que ela também

preserva é a alegria da
juventude, expressa na
sua criatividade e na
relação com as fi lhas e
os estudantes do
Simões. Talvez este
seja o segredo do belo
trabalho de Denise:
compreender o
universo das crianças e 
adolescentes e 
contribuir para que
cada um mostre o seu 
melhor.

DENISE LEAL QUEVEDO
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Na escola,
ela pinta
o sete 

Amor aos animais

A caçula e os manos Exemplo para as filhas Marcelle aos 20 dias

Paredes 
coloridas...

... encheram
de alegria...

... o universo dos alunos

Aline

O assunto já foi  
notícia no Diário

18/1/2007


