
Capão da Imbuia
O comércio de acesso 
à internet anda mais 
concorrido, existem pelo 
menos cinco casas do ramo 
no bairro. A média é de 30 
usuários por dia e os preços 
ficam em R$ 1,50 ou R$ 2,00 
a hora. Tem lan house que 
fica aberta até no domingo. 
Outra opção é o Farol do 
Saber, que oferece acesso 
grauito à rede mundial de 
computadores.

Pág. 07•	

ZONALESTE
 Jornal laboratório do curso de Jornalismo da UniBrasil

Capital
da Notícia Edição 04 – 31 dE março dE 2008

Pinhais
O novo templo da Paróquia 
Nossa Senhora da Boa 
Esperança está em obras há 
quase uma década. A previsão 
da conclusão da reforma é 
apenas para 2010. Construída 
em 1927, tem grande 
importância entre os fiéis 
do município. Em 2002, um 
abaixo-assinado feito pelos 
moradores considerou a igreja 
como patrimônio histórico e 
cultural da cidade.
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Sorte e azar sob os 
refletores do Jockey Club

BAIRROALTOCAJURUCAPÃODAIMBUIATARUMÃPINHAIS BAIRROALTOCAJURUCAPÃODAIMBUIATARUMÃPINHAIS

O Sol da Toscana iluminou as 
apostas na noite da última 
sexta-feira, no Tarumã. Foram 
dez provas em pista seca, 
que contaram com as ilustres 
corridas de Spider Man, Rock 
River, Emma Bovary, entre 
outros competidores. Na 
platéia, sempre há espaço para 
sorte de principiante, palpites 
infundados e um pouco de 
encanto - que justifica o 
dinheiro, os gritos de incentivo 
e a presença modesta do 
público.
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ESTAdo PodE dESTInAR vERbA dE 
PUblICIdAdE PARA JoRnAIS dE bAIRRo

dEPREdAçÃo dE PRédIo do dER 
CUSTA R$ 3,6 MIl AoS ConTRIbUInTES
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TAXA 
AnTI-
RoUbo Comerciantes pagam a 

ladrões para não ter o 
estabelecimento roubado

Dono de estabelecimento comercial da Vila 
Trindade, no Cajuru, revela que o preço cobrado 
é de aproximadamente R$ 800 mensais. Outro 
comerciante que tentou denunciar a chantagem 
teve o filho agredido. Os moradores reclamam que 
além de pagar impostos têm que desembolsar  “uma 
grana a mais” para ter segurança. O bairro é um dos 
mais violentos da capital. O número de homicídios 
desde o início do ano equivale ao de Pinhais.
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Pa r a abr i r a d isc uss ão, é essenc ia l louva r a presenç a da 
c olu na do ombudsma n no Capit a l Z ona L este: t r at a-se, ac i-
ma de t udo, de u m e xerc íc io de pr átic a de leit u r a jor na l ístic a, 
que oferec e fer r a ment a s pa r a que os leitores possa m efetiva-
mente c obr a r ma is de seu jor na l. 

Pa r a i n ic ia r a d isc uss ão, c abe aqu i ressa lt a r a per spi-
c a z obser vaç ão (n ão c re d it ada!) do professor Lu i z A lber to 
Kuchenbecker, ombudsma n da e d iç ão pa ssada, ao d i z er que 
“u m jor na l democ r átic o n ão po de si mplesmente abr i r m ão 
do c ont r ad itór io”. Ta l prem issa é vál ida n ão apena s pa r a 
os fatos relat ados, ma s t a mbém pa r a o ret r ato da s pessoa s 
c onsu lt ada s. Na repor t a gem e ent rev ist a c om “Dona Ni l z a, a 
m ãe de to dos”, o tom pr iv i leg iado na na r r ativa aprox i ma-se 
da c olu na soc ia l, ao desc rever a presidente da A ssoc iaç ão da s 
Mu l heres do Ba i r ro A lto pela s c a r acter ístic a s “per fec c io-
n ismo, c a r isma, d isc ipl i na e pu r a si mpatia”. A c onst r uç ão 
da per sona gem é t ão r a sa que chega mos a duv ida r que ela 
e x ist a. Cabe ao jor na l ismo t r aba l ha r c om a c omple x idade 
da s per sona gens que abor da – mesmo que sua rea l idade seja 
(e sempre é) c ont r ad itór ia e mu lti fac et ada. Da mesma for ma, 
a ent rev ist a a ssu me tom de a ssessor ia de i mprensa da c it ada 
a ssoc iaç ão, dei x a ndo de f u nc iona r c omo d iálogo, o que resu l-
t a r ia em pergu nt a s ma is i nc isiva s, eluc idativa s, c apa z es de 
ger a r – por que n ão? – o c on f ronto c om a fonte.

Na repor t a gem “Popu laç ão ava l ia i mpacto do bi n ár io”, há 
u m esforço e x pl íc ito na busc a da plu r a l idade de voz es (essen-
c ia l ao jor na l ismo), e o repór ter ev idenc ia o c ont ato c om vá-
r ia s fontes popu la res que se d ispõem a ava l ia r os resu lt ados 
de u ma obr a no Caju r u. A matér ia tem c omo i nusit ada ques-
t ão a quebr a da m áx i ma “goo d news is bad news” – ou seja, 
u ma not íc ia nem sempre se preoc upa c om os ‘maus ac onte-
c i mentos’, e o sentido pr iv i leg iado pela fa la da s fontes (a i nda 
que haja d issenso) é positivo em reaç ão às obr a s do gover no. 
Cu r iosa mente, t a lve z fosse proveitoso t a mbém c onsu lt a r 
a s fontes ofic ia is, que c ost u ma m ser e x plor ada s de for ma 
e x austiva no jor na l ismo d iár io. Causa est r a n ha mento a for-
ma l idade c om que apena s u ma da s fontes é t r at ada, o sen hor 
Ma rc os (os out ros n ão merec em esse t r at a mento?). Por fi m, 
há u ma pist a i nteressa nte na fa la do c omerc ia nte A i r to: t a l-
ve z o Capit a l Z ona L este pudesse, daqu i a u m a no, rea l i z a r 
su íte da repor t a gem pa r a ver i fic a r de for ma ma is c omplet a 
os i mpactos desse proc esso.

Já a dupla de repór teres espec ia is segue br ava mente seu 
“pa sseio” pela Z ona L este, t r a z endo ret r atos dos ba i r ros en-
foc ados pelo Capit a l. A repor t a gem da sema na, “Pla sma pa r a 
a guent a r a esper a”, apresent a i nteressa nte e x per iênc ia de 
obser vaç ão e re daç ão jor na l ístic a (c omprova ndo que jor na l 
t r ad ic iona l t a mbém a r r isc a em esti lo na r r ativo). Há u m 
ava nço em relaç ão ao te x to da sema na a nter ior, que n ão c on-
ti n ha qua lquer ent rev ist a. Ser ia opor t u no pa r ti r do e xerc í-
c io de obser vaç ão pa r a tor na r-se, efetiva mente, repor t a gem 
jor na l ístic a (que é c omo, a l iás, o te x to se a nu nc ia). Va le lem-
br a r que a presenç a de fontes em u m te x to se e x pl ic it a mesmo 
que n ão haja rem iss ão d i ret a às sua s fa la s.

Uma i ncong r uênc ia ev idente na ediç ão t a lvez seja a est ron-
dosa cha mada de c apa, que não condi z com o t a ma n ho – e apro-
f u nda mento – da repor t a gem sobre o P i n hei r ão. De modo gera l, 
os repór teres poder ia m ser ma is c r iativos e ev it a r o abuso das 
‘mu let as’ que são os verbos decla rativos t a nt as vezes (ab)usa-
dos no jor na l ismo convenc iona l. São pessoas e ma is pessoas 
que não pa ra m de ‘coment a r’, ‘a fi r ma r’ e ‘cont a r’ coisas.

Mau r a Ma r ti ns
P rofessor a e Coor denador a do c u r so de Jor na l ismo

Jornalismo no caminho e na 
tentativa da experimentação 

Editor ia l

Pa rabéns! Pa rabéns! Acordo de ma nhãzinha e ao abr ir o jor na l diár io me depa ro com 
uma das pr incipa is ma nchetes que dizia assim: “Comemorações dos 315 a nos de Cur itiba 
estão por começa r”. Olho no ca lendár io (aqueles com imagens de Jesus) que ga nhamos de 
pada r ias ou açougues e percebo que o dia 29 de ma rço (a niversár io da cidade) está per to. 
Que coisa boa, já fico imagina ndo qua ntas ativ idades diferentes estão sendo programadas 
pa ra um dia tão especia l.

Tama nha é a cur iosidade sobre ta l ma nchete que resolvo pesquisa r um pouco ma is a 
histór ia desses 315 a nos, dos qua is pa r tilho quase dois apenas. Sites e ma is sites repletos 
de in for mações, resolvo pa ra r em um que contava a histór ia bem no começo. Fa lava das ter-
ras onde a famosa a raucár ia predominava e era habitada pelos tupis-gua ra nis, responsá-
veis pelo nome Cur itiba (Cur ii Tiba, que pode ser traduzido como pinheira l).

Perco boa pa r te da minha ma nhã lendo sobre a interessa nte histór ia e tudo o que con-
tr ibuiu pa ra o crescimento da cidade, desde as minas de ouro nos pr imórdios da coloniza-
ção por tuguesa até a instituição da pequena v ila à categor ia de cidade, em 1842. Convém 
aqui fa zer uma ressa lva que me dei xou muito feliz ao saber. No dia 26 de julho de 1854, a 
então cidade de Cur itiba se tor na capita l do Pa ra ná. No mesmo dia, 132 a nos depois, seu 
R ica rdo e dona A lice, respectivamente meu pa i e minha mãe, lá em Itajubá no estado de 
Minas Gera is, a 670 quilômetros de Cur itiba, vêem o nascimento do seu segundo filho: eu!

Senti-me fa zendo pa r te da histór ia, e de cer ta for ma, contr ibuindo com ela. Meus pen-
samentos são inter rompidos por um cuco rouco que insisto em ma nter na cozinha, acho 
que porque é presente de casamento dado pela minha fa lecida avó. Con fesso que já poder ia 
ter dado fim àquela ca ntor ia rouca pela ma nhã, mas a lgo me diz que a inda não é hora! Su-
perstição? Não sei.  En fim, já são quase dez da ma nhã e eu preciso ir pa ra o traba lho porque 
já estou atrasado.

No caminho começo a presta r atenção nas pessoas, nos monumentos histór icos, nas 
praças, e em tudo ma is. O dia era de reconhecimento das pa r ticula r idades de cada coisa 
que contr ibui pa ra a histór ia da cidade. Mas na verdade meu pensamento se direciona à 
apenas uma indagação. E aquele bolo de 314 metros distr ibuído no dia do a niversár io? Será 
que esse a no eu consigo um pedaço?

Douglas Luz
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EXPEdIEnTE: O jornal Capital da Notícia Zona Leste é uma produção semanal dos estudantes do 4° período noturno do curso de Jornalismo da UniBrasil. O jornal circula nos bairros Tarumã, Capão da Imbuia, Cajuru, Bairro Alto e no município de Pinhais. A coordenação 
é do professor Msc. Rafael Schoenherr. O projeto gráfico foi criado por Adriano Valenga Carneiro. Contamos com um Conselho Editorial fixo, formado pelos professores Felipe Harmata Marinho, Paulo Camargo, Ana Melech, Thayz Poletto, Sandro Juarez e Luiz Alberto Kuchenbecker. A partir desta 
edição, lembraremos que também participam como conselheiros os professores Victor Folquening e Maura Martins, sempre atentos e dispostos a conversar sobre o que produzimos. Também nos auxiliam gentilmente os jornalistas convidados Gladson Angeli (Gazeta do Povo Online) e Joelma 
Ambrózio (Ciranda). A coordenação do curso é da professora Msc. Maura Martins. Contatos podem ser feitos pelo telefone 3361-4259 ou pelo email capitalzonaleste@unibrasil.com.br. Nossa circulação é direcionada e, por isso, imprimimos semanalmente 600 exemplares.

Previsão do tempo para a semana
Seg 31/03 Ter 01/04 Quar 02/04 Quin 03/04 Sex 04/04 Sab 05/04 Dom 06/04

15/22º
Encoberto

16/24º
Pancadas

16/21º
Pancadas

14/22º
Pancadas

14/22º
Pancadas
esparsas

14/23º
Parcialmente

nublado

15/24º
Pancadas

Fonte: •	 canaldotempo.com
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Bom dia, Curitiba

Nesta edição do Capital da Notícia Zona Leste (CNZL), os estudan-
tes do quarto período do curso de Jornalismo da UniBrasil pautam em 
diferentes aspectos temas de interesse público. Ultrapassada a fase 
inicial do jornal, de adaptação às rotinas de produção, o material en-
tregue semanalmente começa a ganhar o perfil de abordar em maior 
escala fatos que fazem diferença à vida coletiva. Entram aí o neces-
sário e urgente debate sobre segurança pública, o conhecimento de 
quanto nos custa a depredação do patrimônio público, a transparên-
cia na destinação do dinheiro do (e)leitor, e as condições de acesso ao 
mundo da informação – que passam, em grande medida, pela concre-
tização das repetidas promessas de uma cidadania eletrônica. Não por 
acaso, a sugestão do Especial é uma opção cultural gratuita. Uma boa 
e plural leitura!
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Caros leitores
Informamos que há dois erros na 
edição passada do Capital da Notícia - 
Zona Leste.

A coluna ombudsman foi escrita pelo 
professor de Ética no Jornalismo, 
Luiz Alberto Kuchenbecker Pena.

A foto inferior da capa é de José 
Rodrigues Silva Neto.

A todos, nosso sincero pedido de 
desculpas pelos equívocos.
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Projeto de lei beneficia
jornais de bairro
Verba de publicidade oficial do Estado pode ser destinada a pequenos periódicos

O projeto de lei que dispõe sobre 
a div ulgação de publicidade oficia l 
em jor na is de ba ir ros e a lter na-
tivos foi aprovado, no dia 19, pela 
Assembléia L egislativa do Pa ra ná. 
A proposta do deputado estadua l 
Edson Strapasson (PMDB) tem 
como objetivo da r condições aos 
pequenos jor na is de continua r 
circula ndo, e assim, leva r in for-
mações releva ntes a um gra nde 
número de leitores, quase sempre 
distr ibuídos por regiões, ba ir ros 
ou segmentos socia is dos ma is va-
r iados. A iniciativa defende que, a 
r igor, a democratização dos meios 
de comunicação requer o for ta le-
cimento dos veículos independen-
tes e de circulação ma is restr ita, 
promovendo assim o legítimo, justo 
e saudável contraponto à gra nde 
imprensa e aos monopólios de li-
n has editor ia is, o que, em suma, 
significa funda menta lmente a es-
sência da liberdade de opinião e de 
comunicação.

A deter minação do projeto é de 
que no mínimo 10% do tota l da ver-
ba de publicidade oficia l do Estado 
seja destinada pa ra a div ulgação 
na imprensa escr ita regiona l. Se-
gundo a assessor ia de imprensa do 
deputado, o projeto recebeu uma 
emenda, apresentada pelo deputa-
do Ma rcelo Ra ngel (PPS), deter mi-
na ndo que os jor na is interessados 
em veicula r a publicidade do Esta-
do seja m cadastrados junto ao ór-
gão competente, com no mínimo um 
a no de credencia mento e media nte 
a comprovação de circulação inin-
ter r upta por dois a nos. Pa ra que os 

propr iet ár ios dos jor na is possa m 
receber as publicidades é preciso 
comprova r que os per iódicos pos-
suem circulação dir igida a regiões, 
municípios e ba ir ros, ou a inda 
segmentos específicos da socieda-
de, bem como uma tiragem de no 
mínimo 5 mil exempla res.

divulgação do Governo?
Segundo o responsável pelo 

Jor na l do Ba ir ro A lto, Ângelo Ga r-
bossa, se o projeto for rea lmente 
levado a sér io pelos pa rla menta res 
é uma for ma do Gover no do Estado 
esta r presente nos ba ir ros e a po-
pulação tem o dever de fisca liza r as 

ações dos políticos. “Dessa for ma, 
a população va i poder recla ma r, 
protesta r e da r sugestões sobre os 
problemas do ba ir ro e o político va i 
fica r sabendo através do nosso jor-
na l”, ex plica.

Outra preocupação de Ga rbos-
sa são os vár ios jor na is que entra m 
em circulação nos ba ir ros na época 
de eleições e sobre o destino da ver-
ba que muitas vezes fica nas mãos 
de veículos impressos produzidos 
pelas própr ias prefeituras. Ele diz 
que o Jor na l do Ba ir ro A lto não 
est á ligado a nen hum pa r tido po-
lítico e que o per iódico est á aber to 
a quem quiser tra zer benef ícios ao 

ba ir ro.  Possui uma tiragem de 13 
mil exempla res por mês que são en-
tregues nas casas - em 130 meses 
nunca houve inter r upção, destaca. 

De acordo com a assessor ia de 
imprensa do deputado Strapasson, 
essa iniciativa tem como pr incipa l 
interesse leva r in for mação ao cida-
dão em suas regiões e a inda mostra r 
pa ra a população as ações do Estado 
nestas regiões. “E assim, os morado-
res vão poder acompa nha r e cobra r 
se a lguma coisa estiver er rada”, ex-
plica o assessor. O projeto de lei será 
encaminhado pa ra apreciação do 
gover nador Rober to Requião.

 Da ia ne Strapasson

Proposta do deputado Edson Strapasson (PMDB) foi aprovada em Assembléia no dia 19 e agora aguarda sanção do governador.
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Inaugurada Unidade de 
Saúde do Higienópolis

A Un idade de Saúde Higienópo-
lis foi entregue na última qua r t a-
feira (25) pelo prefeito Beto R icha. 
A un idade fica loca li zada na r ua 
Mada lena Sofia Ba rat, onde fun-
cionava a Associação Sa za Lattes. 
A casa foi refor mada e adapt ada 
pa ra receber os pacientes e fun-
cionár ios. Segundo a dona de casa 
Joa na do Rocio Fer reira, o novo 
ser v iço va i tra zer comodidade 
pa ra os moradores. “Muit as vezes 
t ín ha mos que ir pa ra outros ba ir-
ros atrás de médicos pa ra m im e 
pa ra meus fi lhos”, cont a. Como 
pa r te das comemorações pelos 315 

a nos de Cur itiba, no sábado (29) o 
prefeito inaugurou o Bosque Ir mã 
Clementina. O evento foi precedi-
do por uma sér ie de solen idades 
e atrações a r t ísticas pa ra toda a 
comun idade. Pa ra festeja r o a n i-
versár io da cidade, t a mbém houve 
fest a na Regiona l do Boa Vist as, 
assim como nas regiona is Matr i z, 
Por t ão, P in heir in ho, e Boqueirão. 
Fora m rea li zadas apresent ações 
a r t ísticas, ex posições de a r tesa-
nato, ativ idades de prevenção e 
educação em saúde, educação a m-
bient a l, teatros e br incadeiras.

Da ia ne Strapasson A Unidade de Saúde Higienópolis fica na rua Madalena Sofia Barat.
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As donas de casa já devem ter 
percebido que o preço da carne bovina 
baixou desde o começo do ano. Isso 
se deve a uma suspensão por tempo 
indeterminado da União Européia em 
importar a carne bovina brasileira. Em 
dois açougues do Bairro Alto, consta-
tamos que a queda atingiu o comércio 
local. “Eu, como outros comerciantes, 
segui o preço da tabela, e teve uma 
baixa de aproximadamente 25%”, 
conta o proprietário de um açougue, 
Rubens Vanela. Para outro comercian-
te, Pedro dos Santos, também houve 
queda, principalmente no valor de 
uma das carnes mais procuradas pelas 
donas de casa, a carne de panela.

CARNE BOVINA 
MAIS BARATA 
NOS MERCADOS

Na terça feira (18), policiais 
do 20º Batalhão do Policia Militar 
prenderam Marcos Aurélio Machado, 
30 anos, acusado de tráfico. Com 
ele foram encontradas  70 pedras 
de crack. Machado foi levado ao 5º 
Distrito policial. Segundo o delegado 
Emerson Fortunato, em apenas dez 
dias foram presas outras cinco pesso-
as. “Todos os acusados foram presos 
quase no mesmo lugar, estamos 
investigando para tentar descobrir 
quem é o ‘cabeça’”.

CINCO PRESOS
EM DEZ DIAS

o outono 
chegou

O Ba ir ro A lto foi uma das áre-
as castigadas pelos tempora is que 
ocor reram no verão cur itiba no. 
Desde o começo do a no já foram acu-
mulados 428,1 mm (138,8 mm em 
ja neiro; 131,3 mm em fevereiro e 158 
mm até o último dia 25).

A chuva acumulada a nua lmen-
te é de 1.407,9 mm. As chuvas de ja-
neiro a ma rço estão dentro do volu-
me esperado pa ra a época, con for me 
o Simepa r. O meteorologista Ma rcelo 
Brauer explica que não há estudo co-
nhecido que possa identifica r qua is 
ba ir ros de Cur itiba possuem ma ior 
precipitação. Por isso não há como 
saber se no Ba ir ro A lto chove ma is 
do que em outros ba ir ros. No verão 
as chuvas tendem a ser regula res e 
for tes, o que gerou vár ios a lagamen-
tos na cidade.

Pa ra o outono, que começou no 
dia 21 de ma rço, pode-se espera r que 
as chuvas acompa nhem o regime tí-
pico. As precipitações vão diminuir 
gradativamente de va lor à medida 
que as estações tra nscor rem. Há 
possibilidade de pa ncadas ma is 
for tes de chuva, podendo acontecer 
como no verão, de for ma ir regula r, 
até o inicio de ma io. 

Fernanda Leyser
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Segurança custa caro para os
comerciantes da vila Trindade
Donos de estabelecimentos chegam a pagar R$ 200,00 semanais a ladrões para não serem roubados ou terem seu comércio destruído

“Eu pago pa ra não ser roubado”, 
a fir mou dono de um estabeleci-
mento comercia l na Vila Tr indade, 
loca lizada no Cajur u, que pediu 
pa ra não ser identificado. O comer-
cia nte não se refere aos impostos 
que dever ia m rever ter em segura n-
ça pública. se o gover no não cumpre  
suas obr igações”.

Qua ndo diz que paga pa ra não 
ser roubado, refere-se a ladrões que 
cobra m uma ta xa pa ra não rouba-
rem e destr uírem seu comércio. Fato 
que já aconteceu a quem se negou a 
paga r nas redondezas. Apesa r de 
não saber quem são os autores, o 
r itua l ele já con hece.“Eles sempre 
chega m em três, com motos dife-
rentes (suposta mente roubadas), 
um entra pa ra  pega r o din heiro e 
dois cuida m da por ta, eles têm até 
um va lor tabelado,  R$ 200 sema-
na is de cada comercia nte”.

O dono do estabelecimento 
e outros dois comercia ntes que 
conv ivem com o mesmo problema  
a fir ma m que, apesa r de todos 
saberem da cobra nça, ninguém 
pode fa zer nada. Se o comercia nte 
ter que cumpr ir o que a quadr ilha 
deter mina, obr igator ia mente terá 
que fecha r as por tas. “Nen hum 
comércio sobrev ive tendo a lém dos 
impostos, luz, água, empregados, 
e a inda  ter que paga r R$ 800 men-
sa is por a lgo que já é seu”. Em tom 
indignado disse a inda que a polícia 
tem muito que aprender com o cr i-
me orga nizado.“Aqui na Tr indade, 
eles têm esquema de um não inva-
dir a área do outro, ten ho a migos 
que têm comércio em outras r uas 
que são cobrados por pessoas dife-
rentes”.

O pior aconteceu com um outro 
comercia nte da Vila Tr indade, que 
já denunciou a quadr ilha e seu fi-
lho apa n hou na mesma noite e foi 
pa ra r no hospita l. “Agora por segu-

ra nça ele foi mora r com o avô no in-
ter ior do R io Gra nde do Sul, porque 
se continuasse aqui ser ia mor to”.

O repór ter do Capita l da Notícia 
Zona L este foi aconselhado pelos 
moradores da região a não procura r 
ma is ninguém, porque sua situação 
no loca l poder ia se complica r.

Um dos bairros mais violentos
Em coletiva rea lizada no dia 19, 

o secret ár io de Segura nça Pública 
do Pa ra ná, Luiz Fer na ndo Dela za r i, 
a fir mou que foi constatado em 
pesquisa que 60% dos homicídios 
da capita l acontecem nos ba ir ros 
da Cidade Industr ia l de Cur itiba 
(CIC), Cajur u, U beraba, Tatuqua ra 
e Sítio Cercado. Ba ir ros que 
somados concentra m 30% da 
população da cidade. O secret ár io 
estimou, a inda, que 80% das mor tes 
esta r ia m direta mente ligadas ao 
tráfico de drogas.

A Delegacia de Homicídios 
registrou 142 assassinatos em 
Cur itiba do início do a no até 12 de 
ma rço. L eva nta mento feito pelo 
jor na l Ga zeta do Povo junto ao Ins-
tituto Médico L ega l (IML) aponta, 
no enta nto, pa ra uma estatística, 
no mesmo per íodo, de 197 mor tes. A 
diferença entre os dados gerou dis-
cussão entre a Secreta r ia de Esta-
do de Segura nça Pública (Sesp) e o 
jor na l.

Con for me o “mapa das mor tes” 
publicado pelo jor na l no dia 16, 
fora m 197 mor tes na capita l e 107 
na Região Metropolita na de Cur iti-
ba (R MC) entre os dias 3 de ja neiro 
e 10 de ma rço. Na Zona L este, as 
estatísticas con fir ma m 14 homi-
cídios no Cajur u (o mesmo número 
do município de Pin ha is), um no 
Capão da Imbuia, um no Ta r umã e 
um no Ba ir ro A lto. 

Sergio Gabr iel
colaboração de A let hea Cor rêaComerciantes não permitiram tirar fotos com medo de represálias. O repórter do CNZL (foto) foi aconselhado a parar de fazer perguntas.
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Mais um centro de assistência social
Foi inaugurada, na última 

terça-feira (25), às 17h30, uma 
nova sede do Centro de Referência 
da Assistência Socia l (Cras), na 
Regiona l do Cajur u. Esse é o 25º 
equipa mento entregue pela Prefei-
tura, representada pela Fundação 
de Ação Socia l (FAS). A sede est á na 
r ua Wilson Dacheu x Pereira, s/nº. 

“O Cras é um espaço físico loca-
lizado estrategicamente em áreas de 
ma ior r isco e v ulnerabilidade socia l 
e prestam atendimento sócio-assis-

tencia l, a r ticulam e potencia lizam 
a Rede de Proteção Socia l Básica, 
disponível em cada loca lidade, e as 
ações de outras políticas públicas 
pa ra romper o ciclo de reprodução da 
pobreza”, explica A lexa ndre Ga rdo-
linski, assessor da FAS.

O atendimento nos Cras é fei-
to de for ma descentra lizada, com 
a rede de assistência socia l ma is 
próx ima da população ca rente. 
“Os Cras est ão loca lizados nas 
áreas onde há ma ior concentração 

de exclusão socia l, per mitindo o 
acompa n ha mento das fa mílias”, 
conclui A lexa ndre. A lém disso, o 
estabelecimento oferece 84 cursos 
(como cor te e costura, ma nicure, 
pedicure e in for mática), atendi-
mento socia l, psicólogos, peda-
gogos e assistência do Conselho 
Tutela r.

O ba ir ro Cajur u já possui uma 
sede que est á loca lizada na Rua Ro-
ra ima, 545. O telefone é 3266-8031.

Dennis Julia n ChylaO novo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) fica na rua Wilson Dacheux Pereira.
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Não impor t a por qua l sentido 
você cor ra pela Aven ida Victor Fer-
reira do A ma ra l, centro – ba ir ro 
ou v ice versa, bast a olha r pa ra o 
lado e ver um ponto muito cur io-
so. Ele ocupa a quadra inteira e 
fica entre as r uas Dino Ber toldi e 
Kon rad Adenauer. Tem como v i z i-
n hos o est ádio do P in heirão, a sua 
frente, e o Ginásio de Espor tes do 
Ta r umã, ao seu lado.

Trat a-se de um loca l da práti-
ca de espor te assim os outros dois 
acima cit ados. Sua pist a mede 
aprox imada mente 2000 m il me-
tros e é toda em a reia, mas a li, a 
pr incipa l atração do espor te não 
reside nas pessoas que pratica m, 
mas sim nos a n ima is. Ma is pre-
cisa mente cava los, com nomes 
bast a nte cur iosos como: Em ma 
Bova r y - Gust ave Flauber t - com 
cer teza apost a r ia nela - ou Spider 
Ma n. Se houver a lgum f ã de R a-
mones - Spider-ma n, Spider-ma n, 
does whatever a spider ca n...

Esta mos no Jockey Club do 
Pa ra ná, pa ra acompa n ha r mos 
uma noite de cor r idas. E pa ra essa 
matér ia, decidimos convoca r dois 
colegas repór teres: José Rodr igues 
Silva Neto (Zé) e Yur i Michel Stelle.  

Sorte de principiante
Ao chega r mos ao Jockey e es-

t aciona r mos a un idade móvel do 
CNZL, percebe-se já um g ra nde 
mov imento no loca l. Est aciona-
mento mov iment ado, ex pect ativa 
das a rquiba ncadas lot adas. Bem, 
ao chega r mos aos nossos luga res, 
const at a mos que não é bem isso o 
que acontece. Há um público mui-
to restr ito for mado na sua ma ior ia 
pelos apost adores. São poucas as 
fa m ílias, já que o loca l não oferece 
muit as atrações pa ra cr ia nças. O 
pa rquin ho é em um g ra mado com 
pouquíssimos br inquedos - muito 
comuns em praças públicas.

Pa ra o sen hor José de Oliveira, 
morador do ba ir ro Guabirotuba, e 
freqüentador do Jockey há vár ios 
a nos, esse é um dos motivos pa ra 
um público t ão pequeno. Segundo 
“seu José”, fa lta ta mbém ma ior 
div ulgação do loca l. Após esse ba-
te-papo, ele retira-se rapida mente 
pa ra aposta r no próx imo páreo, o 
6º da noite.

Nosso colega Yur i ta mbém 
aposta, a fina l esta r lá e não apos-
ta r em pelo menos uma das cor r i-
das, a lém de não ter graça, pa rece 
não fa zer o menor sentido. São nove 
os tipos de aposta oferecidos ao 
público, com va lores a pa r tir de R$ 
1,00. As ma is popula res são: Ven-
cedor: onde se escolhe o número do 
cava lo; Placê: o cava lo pode chega r 
em pr imeiro ou segundo; Exata: o 
número de chegada exato na ordem 
de chegada dos dois pr imeiros; e 

Quadr ifeta: os quatros pr imeiros 
pela ordem de chegada.

Número 5, esse será nosso pr i-
meiro cava lo da sor te. Yur i apost a 
R$ 5,00 e agua rda a nsiosa mente a 
cor r ida, um pouco atrasada. En-
qua nto isso, vendedores de pipoca 
e espetin hos fa zem uma renda ex-
tra nos dias de cor r ida.

É dada a la rgada e em todos 
os pontos do Jockey - a rquiba n-
cadas, rest aura ntes e ca ma rotes 
- as atenções se volt a m pa ra a pis-
t a. São 1400 metros que sepa ra m 
Yur i da perda de seu din heiro ou 
do aumento do “investimento”. 
Os cava los est ão na ret a fina l e a 
cada metro percor r ido em direção 
à lin ha de chegada Yur i fica ma is 
concentrado. Sentimento esse que 
dá luga r à eu for ia ao ver o número 
5 na lidera nça. Yur i só consegue 
di zer: “Va i, va i va i!”.

Ter m ina a cor r ida, v itór ia do 
número 5. Em meio à a leg r ia de 
Yur i, os r isos e coment ár io dos 
outros repór teres: “Sor te de pr in-
cipia nte”, “Que la rgo esse piá”... 
R$ 13,00, esse é o prêm io retirado. 
Pa ra o próx imo páreo todos que-
rem tent a r a mesma sor te. Mas, 
em qua l cava lo apost a r? Essa era 
a nossa dúv ida.

Cavalo derrota Home-Aranha
O sétimo páreo começa r ia às 

20h25. O relógio ma rcava 20h10 e 
os cava los já se apresent ava m ao 
público em um último aquecimen-
to pa ra a cor r ida. Devo adm itir 
que simpati zei logo com o pr imeiro 
a apa recer, ou melhor, a pr imeira. 
Em ma Bova r y, ou Mada me Bova-
r y. Seu pêlo era o ma is br ilha nte e 
o modo de trot a r, dot ado de extre-
ma elegâ ncia. Resisti ao impulso e 

não apostei dei xa ndo Yur i tent a r 
a sor te soz in ho. Ma is uma vez a 
escolha é pelo cava lo número 5 (Sol 
da Tosca na). Ma is uma v itór ia, R$ 
8,60. Esse era o sina l que eu preci-
sava; era hora de apost a r.

São 21h, começa o oitavo páreo 
da noite e, com o bilhete no bolso 
pela pr imeira vez. Aposto em Rock 
R iver, número 2. A sor te est á la n-
çada. Por a lguns insta ntes aba n-
dono o jor na lismo pa ra me junta r 
aos outros apostadores. A decepção 
vem à ga lope: Rock R iver perde. Ao 
contrár io de mim, Zé era só a legr ia 
- seu cava lo ga n hou a cor r ida. O 
lucro: R$ 0,90, com a aposta de R$ 
1,00. Yur i não aposta.

Nono páreo, a última cha nce 
pa ra sa ir v itor ioso - e com um di-
n heiro a ma is no bolso pa ra o fina l 
de sema na. Spider Ma n, é este o ca-
va lo cer to, a fina l ele nunca fa lhou 

nas histór ias em quadr in hos e nos 
cinemas, por que fa lha r ia agora? 
Apesa r de toda con fia nça, faço 
uma modest a apost a - R$ 2,00. 
Caso ga n he, t a lvez compense as 
perdas da cor r ida a nter ior.

Spider Ma n perde a cor r ida, 
e com ele vão meus R$ 2,00, jun-
ta mente com toda a magia e fa n-
tasia que os super-heróis tin ha m 
pa ra mim. Penso na ra zão por ter 
fa lhado justa mente comigo. No 
momento em que ma is precisei, me 
decepcionou. Agora não nos resta 
ma is nada, já que eu e Er ick apenas 
perdemos. Zé, comprometeu todo o 
lucro da cor r ida passada - seu ca-
va lo perdeu. Yur i, esse sim, dei xou 
o Jockey com din heiro no bolso e 
pronto pa ra poder comemora r, no 
dia seguinte, o seu a niversár io.

Lucas Ru fino 
Er ick Nelson

Repórter azarão no Jockey Club
Nem Homem-Aranha conseguiu tirar de nossos ambiciosos repórteres a magia e a decepção de conferir os páreos na agradável noite da última sexta-feira

No Tarumã na noite da última sexta-feira, Sol da Toscana ganhou a sétima prova. Uruguayo di Punta ficou na segunda colocação e Las Vegas Boy em terceiro.
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depredações no prédio do dER dão prejuízo aos contribuintes
O prédio do Depa r t a mento de 

Est radas de Roda gem (DER) do 
est ado do Pa ra ná, loc a l i z ado na 
Rua José Ver íssi mo, sof re cons-
t a ntemente com problemas de de-
predaç ão. A ma ior ev idênc ia pode 
ser encont rada nas prox i m idades 
da Gerênc ia de Maqu i nár ios, com 
si na is cla ros de pichaç ão de mu-
ros e v idraças esti l haçadas.

Segu ndo o gerente adm i n is-
t rativo do DER, Ca rlos A lber to 
Ca ma rgo, os segu ra nças notu r-
nos fic a m dent ro do prédio, não 
tendo como i n ibi r as ações no 
meio da noite. O suposto motivo 
dado por Ca ma rgo “é a m i n i-
favela que há depois da ponte, na 
div isa com o Ba i r ro A lto, pois é o 
ún ico ponto de per igo na reg ião”. 

Mesmo t raba l ha ndo 24 horas por 
dia, a v ig i lâ nc ia não cobre toda 
a ex tensão do prédio, o que gera 
ma ior di ficu ldade pa ra cu ida r 
do pat r i môn io públ ico. De acordo 
com Ca ma rgo, “são gastos apro-

x i mada mente R$ 300 por mês em 
ma nutenç ão de pi ntu ras e na co-
loc aç ão de v idros” - o que equ iva-
le a u m custo a nua l de R$ 3,6 m i l 
aos cof res públ icos.

A lém da v iolênc ia, em passeio 

pelo ter reno do DER fic a ev idente 
o aba ndono de setores do prédio. 
A s est r utu ras est ão c ada vez 
ma is da n i fic adas e sem perspec-
tivas de rev it a l i z aç ão, o que de 
cer to modo é ma is u m cha ma r i z 
pa ra a dest r u iç ão do loc a l. 

Os moradores não concorda m 
que a prox i m idade com a favela 
seja o motivo pr i nc ipa l. O moto-
r ist a Dav id Machado presenc iou e 
escutou “vár ias tent ativas de i n-
vasão e pessoas com i ntenç ão de 
da n i fic a r o loc a l”. Questionado 
sobre os rea is motivos, Machado 
desaba fa: “é i ncompreensível que 
as pessoas dest r ua m o que l hes 
per tence, e a i nda somos nós que 
pa ga mos pela rev it a l i z aç ão”.       

José Rodr igues Si lva Neto

Alguns setores do DER encontram-se em estado de abandono.
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R$ 300,00
ao mês

ou

R$ 3,6 mil
ao ano

são gastos com a manutenção 
do prédio do Departamente de 

Estradas de Rodagem (DER) 
de Curitiba

ou aproximadamente

7,5 salários 
mínimos

(mínimo regional paranaense  

válido desde maio/2007 - R$ 475,25)

na colocação de vidros  
e renovação da pintura 

Acesso gratuito, aos domingos 
e a concor rência de cinco la n hou-
ses dão o tom do ava nço da inter net 
no Capão da Imbuia. A ma ior pro-
cura é pelos sites de comunidades 
e relacionamentos, como o Orkut. 
Fabrício Ca rdoso traba lha há dois 
a nos em uma la n situada em frente 
ao BP Tra n. Ele registra que recebe 
em média 30 pessoas por dia e a hora 
por acesso custa R$ 2,00.

Em outra casa de acesso à rede 
mundia l de computadores, na r ua 
Del. Leopoldo Belza k, o custo da 
hora é de R$ 1,50. José Ca rlos do 
Nascimento, propr ietár io há qua-
tro meses, a fir ma que a la n é fre-
qüentada por 30 ou 35 pessoas por 
dia, e fica aber ta das 9h às 22h, de 
segunda-feira a sábado. A loja abre 
também aos domingos, das 13h às 
20h. Os sites ma is acessados por 
a li são o You Tube, MSN e, é cla ro, o 
Orkut. Nascimento acredita que do 
a no passado em dia nte houve uma 
pequena queda no mov imento, cau-
sada, ta lvez, pelo aumento do poder 
aquisitivo das pessoas e pelas faci-
lidades em adquir ir seus própr ios 
computadores residencia is. 

O Capão da Imbuia possui um 
local de acesso à internet gratuito, o 
Farol do Saber Pablo Nerruda, situado 
à rua Claudio Molinari, s/nº. O Farol 
funciona de segunda a sexta, das 9h 
às 21h e aos sábados das 9h às 13h. 
O funcionário Lincoln Luiz Conduta 
trabalha das 17h às 21h e afirma 
que aproximadamente 30 pessoas 
passam pelo Farol diariamente. Ca da 
um tem direito a uma hora nos com-

putadores, sendo proibido o acesso a 
sites pornográficos e Orkut para me-
nores de dezesseis anos. Todo o resto é 
permitido, inclusive jogos.  

O Fa rol possui uma média de 
639 acessos mensa is, sendo que me-
tade é rea lizada por moradores do 

ba ir ro, com população estimada em 
20.976 pessoas, aponta a pesquisa 
“Acesso Público à Inter net em Cur i-
tiba: Quem São e Como se Compor-
tam os Usuár ios?”, de Fábio Dua r te 
e Bárba ra Espínola. 

Com a aplicação de 1.500 questio-

nários com usuários de 43 unidades 
das unidades do Farol do Saber em 
Curitiba, chegou-se à conclusão de 
que os sites mais acessados são de 
pesquisa (28%) e de entretenimento 
(28%), 24% são de e-mail, 8% de notí-
cias, 8% de informações específicas e 

5% de busca de emprego.
“Uma característica interessan-

te foi saber que os encontros v ia Inter-
net replicam e estendem os encontros 
físicos entre usuários. De fato, 85% 
dos contatos v ia Internet estendem 
contatos pessoais dos entrev istados, 
sendo 54% são de pessoas encontra-
das sempre, 33% às vezes e 13% ra-
ramente. De todos os contatos man-
tidos pelos entrev istados, apenas 
11% foram conhecidos pela Internet”, 
relata o estudo (que pode ser acessado 
em http://www.ip.pbh.gov.br).

História
As primeiras lans surgiram 

para substituir as antigas locadoras 
de vídeo games, onde você podia se 
sentar em frente a uma T V e pagar 
para jogar por algum tempo. Na lan 
house os jogos funcionam em rede, ou 
seja, vários jogadores participando 
ao mesmo tempo de um jogo.

América Latina
Apesa r do ava nço da inter net 

no continente, a inda são gra ndes 
os desequilíbr ios entre os pa íses. 
Brasil e Méx ico são responsáveis por 
60% de todos os usuár ios da A mér i-
ca Latina e Ca r ibe. Outros 25% es-
tão na A rgentina, Chile, Colômbia, 
Per u e Venezuela, segundo dados 
da Orga nização das Nações Unidas 
(ONU). Em conjunto, a penetração 
da rede na região (número de usuá-
r ios por  100 habita ntes) é de 15,5%, 
próx ima à média mundia l, ca lcula-
da em 15,6%.

Thiago Lapa

Concorrência marca acesso 
à internet no bairro
Cresce o número de casas de acesso à rede e fica mais fácil manter-se contectado mesmo sem ter internet em casa. É possível navegar gratuitamente no Farol do Saber

José Carlos do Nascimento, proprietário de lan house há quatro meses, afirma que Orkut, MSN e You Tube são os sites mais acessados.
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obra da Paróquia prevista 
para acabar apenas em 2010
Novo templo da Paróquia de Nossa Senhora da Boa Esperança depende de mais verba para ser finalizado. Obras estão em execução há quase dez anos

Quem passa pela avenida Ca-
milo di L ellis, no centro de Pin ha is, 
já se acostumou a ver uma enor me 
igreja em constr ução. Na verdade, 
a execução do projeto pa ra a cons-
tr ução do novo templo da Pa róquia 
Nossa Sen hora da Boa Espera nça 
iniciou no a no de 1999. As obras 
a inda per ma necem em a nda mento 
com prev isão de tér mino pa ra 2010. 
A Prefeitura de Pin ha is env iou a li-
cença do a lva rá e per missão pa ra o 
pla neja mento, entreta nto, o tem-
plo, de responsabilidade da Funda-
ção Weiss Sca r pa, depende de ma is 
verba pa ra ser fina lizado.

A Pa róquia foi constr uída em 
1927, por ocasião do casa mento 
da filha de Guilher me e Adela ide 
Weiss, duas persona lidades da ci-
dade, com o Comendador Umber to 
Sca r pa. L ogo após a cer imônia, a 
Pa róquia foi doada à comunidade. 

A escolha do nome est á relacio-
nada à histór ia de José João Sordo, 
imigra nte de or igem ita lia na que, 
no a no de 1900, encomendou uma 
imagem de Nossa Sen hora da Boa 
Espera nça. A imagem, v inda da It á-
lia, foi abr igada numa escola ex is-
tente em Pin ha is, mas na década de 
1930 ocupou um a lta r nesta igreja. 
Com a ema ncipação de Pin ha is, a 
sa nta Nossa Sen hora da Boa Espe-
ra nça passou a ser a padroeira da 
cidade, cuja comemoração rea liza-
se no dia 13 de ma io. 

Inovação
A Pa róquia passou a ser t ão 

impor ta nte pa ra a comunidade ca-
tólica de Pin ha is que a Prefeitura, 
em 2002, após um aba i xo-assinado 
rea lizado pelos moradores contra a 
demolição da matr iz, considerou-a 
Patr imônio Histór ico e Cultura l do 
município. Após dois a nos, a igreja 
foi restaurada e reinaugurada no 

dia 24 de julho. 
Dev ido ao crescimento da ci-

dade e do número de fiéis, tor nou-
se necessár ia a constr ução do 
novo templo. O edi f ício atua lmen-
te em obras fica ao lado da matr i z, 
e compor t a 2.500 pessoas, sendo 
a met ade sent ada, a lém de um es-
t aciona mento pa ra 130 ca r ros. As 
verbas pa ra rea li zação da obra es-
t ão orçadas em aprox imada mente 
R$ 1,5 m ilhão, qua ntia adquir ida 
por meio de doações da comun ida-
de, de a lguns empresár ios da re-
gião e t a mbém com a a r recadação 
da fest a da padroeira, rea li zada 
todos os a nos. 

“Recebemos pessoas de Cur i-
tiba e Região Metropolit a na, entre 
outros. A ig reja a ntiga est á sendo 
utili zada somente pa ra casa men-
tos, bati zados e pequenas m issas. 
No novo templo as dema is m issas 
e novenas est ão ocor rendo nor-
ma lmente, mesmo com as obras 
não acabadas. A comun idade tem 
elogiado as obras e o con for to que 
o templo dispon ibili za, e continu-
a m est a r recidos pa ra deslumbra r 
o result ado fina l”, di z o padre A n-
tôn io Ca rlos Zago, pároco  da Pa-
róquia e presidente da Fundação 
Weiss Sca r pa. 

Na for mação do núcleo popu-
laciona l de Pin ha is, a ma ior ia dos 
habita ntes professava a fé católica. 
Hoje, o número de moradores no 
per ímetro pa roquia l é de aprox i-
mada mente 40 mil pessoas, não 
sendo possível, entreta nto, preci-
sa r a qua ntidade  exata de fiéis que 
freqüenta m efetiva mente a igreja. 
Outras comunidades religiosas 
que aglutina m gra nde número de 
fiéis são as igrejas protesta ntes, 
como a Igreja Batista, a Lutera na e 
a Assembléia de Deus.

Pa mella Ma zon

As verbas para finalização da nova igreja, que fica ao lado da matriz, estão orçadas em R$ 1,5 milhão. 

Mesmo com obras inacabadas, atividades ocorrem normalmente nas novas instalações. A capacidade é para 2,5 mil pessoas.

Fo
to

: P
am

ell
a M

az
on

AuTóDROMO NA MIRA DO CINEMA

Nos dias 28, 29 e 30 de março, foi realizada a primeira etapa do Show 
Cars – Racing Team (Copa Turismo GNV), no Autódromo Internacional de 
Curitiba. Os treinos aconteceram na sexta-feira e no sábado e, a largada 
foi no domingo. Durante o evento, profissionais das áreas de Cinema e TV 
(atores, figurantes, produtores e profissionais liberais), pilotos de várias 
modalidades, professores e alunos de ginástica e artes marciais, participa-
ram de um workshop com o objetivo de encontrar cerca de 25 atores para 
atuar em cenas de ação no filme “O Carro”, produção brasileira prevista 
para estrear nas telas de cinemas em 2009. 

As inscrições para o workshop iniciaram às 8h da manhã de sexta-
feira. Cada participante teve de desembolsar R$ 650,00 para garantir a 
participação. Já os parceiros do do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Automobilístico (IBDA) e Comunicação Filmes pagaram valor promocional 
de R$ 350,00.


