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“A memória, na qual cresce a história, que, por sua vez a alimenta, 

procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro.” (LE GOFF,  s/d, 

p. 471) 

Na Rua Carlos de Carvalho, no número 15, no centro de Curitiba, se 

encontra a casa de frutas Canadá, mais conhecida como a casa de frutas de 

“seu” Nagib.  

Desde 1958, quando recebeu de seu pai, Ali Mustafá, Nagib Kaiel 

dirige o estabelecimento que tem à disposição, em suas prateleiras as 

melhores frutas selecionadas do centro de Curitiba.  

O local ainda matem características da década de 1950 e 1960, a 

exemplo do balcão de atendimento e da balança de pesagem, que já está fora 

de uso pois, Nagib Kaiel, pela larga experiência, define o preço de forma 

intuitiva, dispensando totalmente a balança e o tempo que levaria para pesar 

as frutas. 

Foi atendendo neste estabelecimento que Nagib assistiu o crescimento 

da cidade.  

Lembra, ele, ainda, quando passavam, por ali, os rios Ivo e Tibagi, hoje 

escondidos pelo asfalto das ruas. 

Nagib fala do rápido desenvolvimento de Curitiba e recorda quando se 

destacava, somente no centro da cidade, o prédio da biblioteca pública e do 

edifício Tijucas, além dos estabelecimentos comerciais da Praça Tiradentes e 

da Rua XV. 

“Os prédios foram surgindo ao meu redor”, comenta Nagib. Foi neste 

contexto que Nagib casou-se com Vilma Kaiel, filha de um militante comunista. 

Mesmo não tendo participado ativamente da política, ele diz sempre ter 

incentivado dona Vilma à militância. Dona Vilma ainda hoje é militante do 

Partido Comunista do Brasil. 

Conversando com “seu” Nagib, num final de tarde, enquanto ele se 

dividia entre a conversa e o atendimento aos seus clientes, a todos dando a 



mesma atenção, me contava sobre alguns acontecimentos que Curitiba viveu e 

ele guarda na memória. 

 

Getúlio Vargas em Curitiba 

 

Nagib lembra da visita, à Curitiba, de Getúlio Vargas, em 1950. 

Conta que assistiu ao comício de Vargas na sacada do Braz Hotel, na 

Boca Maldita, na noite 18 de setembro. Quando o então candidato á 

Presidência da República pela primeira vez apresentou-se publicamente junto 

com o seu candidato a Vice-Presidente, João Café Filho. Foi, até então, o 

maior comício político já realizado na cidade. 

Lembra Nagib que uma multidão se espalhava pelas ruas próximas, 

tomando todo o espaço até a Praça Osório. 

Vargas só voltaria ao Paraná em 1953, já como Presidente da 

República, para prestigiar as festividades do centenário da emancipação 

política do estado. 

 

Guerra do Pente 

 

Em dezembro de 1959, o presidente Juscelino Kubitschek estava em 

seu penúltimo ano de mandato e a economia não ia tão bem quanto se 

esperava. No Paraná o governo Moisés Lupião vinha perdendo credibilidade, 

por conta de denúncias de corrupção e autoritarismo, aliados às queixas 

generalizadas quanto ao alto custo de vida decorrentes da inflação. 

No dia 8 de dezembro de 1959, aproximadamente as 17:00, o 

subtenente da policia militar Haroldo Tavares entra no Bazar Centenário, na 

Praça Tiradentes, para comprar um pente. Compra, acha caro e pede a nota 

fiscal. O proprietário, o sírio Hermede Najar, negou-se a dar a nota, havendo, 

então uma discussão que culminou em confronto físico entre ambos. Este 

conflito gerou um maior que envolveu outros populares que tomaram partido de 

um lado ou de outro, transformando a região central de Curitiba, na qual estava 

localizado o estabelecimento, em uma verdadeira praça de guerra. 



Nagib lembra que, devido ao conflito, várias lojas mantiveram suas 

portas fechadas. Lembra que, para que não se prolongasse o conflito, o 

Exército assumiu o policiamento das ruas, com carros blindados. 

 

Diretas Já 

 

Nagib Kaiel lembra muito bem do comício que deu início à onda de 

manifestações buscando as eleições diretas para Presidente da República, em 

1984, movimento que ficou conhecido como “Diretas Já”. 

O comício em Curitiba, que reuniu mais de 60.000 pessoas, o primeiro 

realizado no país, ajudou na deflagração de manifestações que iriam ocorrer 

nas principais capitais brasileiras. 

O evento contou com o apoio do governador José Richa, do PMDB e 

seria o prenúncio do fim da ditadura militar.  

Foi a partir do comício de Curitiba que o locutor Osmar Santos passou 

a ser o apresentador oficial do movimento, o que ajudou a atrair artistas para a 

campanha. 

Treze dias após o comício de Curitiba, ocorreu a manifestação da 

Praça da Sé, em São Paulo, reunindo mais de 200.000 pessoas e depois, na 

capital fluminense. 

A emenda Dante de Oliveira, de autoria deste deputado, do Mato 

Grosso, foi derrotada. O fim da ditadura se daria no Colégio Eleitoral, com a 

eleição de Tancredo Neves para a presidência da República. 

Pode-se destacar a opinião de Le Goff, que diz:  

 

A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual 
ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e da 
sociedade de hoje, na febre e na angústia. (LE GOFF,  s/d, p. 469) 
 

 

“Seu” Nagib diz sentir saudade de muitas coisas, ao mesmo tempo que 

preocupa-se com as incertezas do futuro. Perguntado sobre a política atual ele 

responde que tem como referência e gosta de Lula e Requião, e diz: “é em 

quem realmente eu ainda acredito.”  



Toda manhã, Nagib Kaiel abre seu estabelecimento muito cedo. “essa 

é minha rotina”, diz.  

Aos 74 anos e muita vitalidade diz ser conselheiro de muitas pessoas 

que passam ali, pedindo endereço de algum lugar ou mesmo para se lamentar 

de algo.  

Amante de Frank Sinatra e de Louis Armstrong, torce por uma melhor 

Curitiba no futuro. 
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