
Pinhais
A 27ª Mercosuper (Feira e 
Convenção Paranaense de 
Supermercados) trouxe o tema 
“A arte de fazer negócios” e 
teve a presença do governador 
Roberto Requião e do Ministro 
da Agricultura, Reinhold 
Stephanes. O evento contou 
com 200 expositores e, 
segundo organizadores, gerou 
mil empregos diretos e mais 
três mil indiretos. Estima-se 
que 50 mil visitantes passaram 
pelo ExpoTrade entre os dias 
30 de março e 1º de abril.
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Bairro Alto
Com mesas de madeira e 
toalhas em tons vermelho 
xadrez, o Restaurante Alecrim 
traz ares do campo e de 
familiaridade para um ponto 
cravado no Bairro Alto, em 
meio ao comércio da rua 
José Veríssimo. O cardápio é 
simples, comida caseira de 
segunda a sábado - é isso que 
chama a atenção dos clientes. 
Comandado por Douglas 
Padilha, o estabelecimento 
funciona há um ano, tem 
clientela fiel e projeta expansão.
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Sinais de vida 
comunitária nas ondas 
radiofônicas do Cajuru

BAIRROALTOCAJURUCAPÃODAIMBUIATARUMÃPINHAIS BAIRROALTOCAJURUCAPÃODAIMBUIATARUMÃPINHAIS

Uma FM ou Rádio Comunitária? 
Uma Rádio Comunitária com 
roupagem de FM. É assim que 
a FM Esperança, única rádio 
comunitária da Zona Leste, 
gosta de ser classificada por seus 
produtores. No ar desde junho 
de 2006, a emissora não tem fins 
lucrativos e procura corresponder 
ao modelo estabelecido pela 
legislação, que prevê um serviço 
de comunicação com utilidade 
para a comunidade local. A FM 
também pode ser sintonizada na 
internet.
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ExAMinAdoRES ‘noRMAiS’, 
dESPAChAnTES APRESSAdoS  

E APREndizES nERvoSoS  
SE EnConTRAM no dETRAn/PR

UM BARCo APoRTAdo no JARdiM  
dE PEdRo, no BAiRRo AlTo
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A CASA vAi CAiR
Casas correm o risco de desabamento 
devido a grandes erosões. Moradores 
reclamam da mata alta e do acúmulo 
de lixo às margens do Rio Bacacheri 
e acreditam haver certo descaso 
por parte da Prefeitura Municipal 
de Curitiba. Em dia de chuva, os 
alagamentos são inevitáveis. A 
Prefeitura informou que já há equipes 
trabalhando no local para resolver o 
problema da erosão, com a “cravação 
de eucaliptos”, mas a obra até agora 
só começou nas proximidades do 
Colégio Estadual Paulo Leminski. 

Págs. 04 e 05•	

na divisa entre o Tarumã e o Bairro Alto, 
córrego ameaça alagar e derrubar 

moradias de 15 famílias



Er a u m d ia de sema na, n ão sei bem qua l e x at a mente. Ma s 
est ava na fac u ldade e desc ia do pr i mei ro a nda r, após u ma 
au la. Da esc ada v i u ma pi l ha de e xempla res do Capit a l Z ona 
L este sobre u ma c adei r a, próx i mo à Caver na. Pensei c om igo: 
“Oba, sa iu ma is u ma e d iç ão!” Peguei u m e f u i até a sa la dos 
professores. O bu rbu r i n ho da área n ão me i mpe d iu de lê-lo 
c om c a l ma. A fi na l, qua ndo er a repór ter c onsegu ia esc rever 
em meio à c on f us ão de u ma re daç ão, em pleno hor ár io de fe-
cha mento. 

O que me cha mou atenç ão, já de i n íc io, foi a ma nchete do 
jor na l: “Ta x a A nti-roubo”, em que c omerc ia ntes pa ga m pa r a 
n ão ter os seus est abelec i mentos a ssa lt ados. Pensei de novo: 
“P ut z, que paut a i nteressa nte!” Ma s meu ent usia smo du rou 
pouc o. A br i a p ág i na 4 (ac re d ito que por ser ma nchete a ma-
tér ia po der ia est a r em u ma p ág i na ímpa r, de ma ior v isibi-
l idade pa r a o leitor) e, i n fel i z mente, o lead est ava c on f uso. 
I n ic ia l mente por c omeç a r c om a spa s. Esse rec u r so até po de 
ser uti l i z ado no i n íc io do pr i mei ro pa r ág r a fo, ma s pessoa l-
mente n ão gosto desse esti lo em que a s matér ia s c omeç a m 
‘a speada s’, pois dá a i mpress ão que fa ltou u ma i nt ro duç ão 
pa r a o leitor saber do que se t r at a.

Ma s se fosse só isso est ava bom. Nesse momento eu já me 
c ontorc ia no sofá meio pu ído e que u m d ia pa rec e-me que foi 
a la r a njado, esver deado, a ma relado, sei lá que c or tem hoje, 
da sa la dos professores. Dá a i mpress ão que houve u m ‘c opie 
e c ole’ a l i, pa r a fa z er a lgu m ajuste, que sa iu er r ado. Uma 
pena, pois a paut a prometia u ma matér ia i nteressa nte, que 
pr atic a mente n ão se vê no jor na l ismo d iár io t r ad ic iona l da 
c idade.

O rest a nte da matér ia até va i bem, ma s, c omo na s e d ições 
a nter iores do jor na l, fa lt a m fontes. I nclusive o c ont r ad itór io. 
Os c omerc ia ntes fa la r a m, ma s a s autor idades respons áveis 
pela segu r a nç a da reg ião n ão. O repór ter até c itou dados 
busc ados de est at ístic a s d iv u lgada s pela Sec ret a r ia de Se-
gu r a nç a P úbl ic a, sobre a ssa ltos no ba i r ro, ma s n ão sobre o 
c a so espec ífic o, que er a o objeto da matér ia. Pec ou dupla men-
te, pr i nc ipa l mente em r a z ão de o te x to ser a ssi nado por dua s 
pessoa s.

A matér ia sobre o projeto de lei que benefic ia jor na is de 
ba i r ro se sustent a. Pelo menos no toc a nte às fontes. Gostei da 
matér ia espec ia l, sobre a s c or r ida s no Jockey Club. O te x to 
possu i pequenos desl i z es, ma s a na r r ativa est á i nteressa n-
te. P rende o leitor a ler a matér ia até o fi na l, u ma c a r acter ísti-
c a que pouc os jor na l ist a s c onseguem. A repor t a gem t a mbém 
tem u m ponto positivo, pois escla rec e aos leigos a lgu ns ja r-
gões mu ito uti l i z ados pelos f reqüent adores do loc a l, a fi na l 
de c ont a s nem to do mu ndo sabe o que é u ma quad r i fet a.

 Na matér ia sobre a s la n-houses n ão v i g r a ndes proble-
ma s. Pa r a c it a r u m deles: “O Fa rol possu i u ma méd ia de 639 
ac essos mensa is”. Or a, n ão há dua s méd ia s, ent ão o ‘u ma’ 
n ão prec isa apa rec er no te x to. E se é méd ia, é méd ia, n ão u m 
número e x ato, c omo 639. Ter ia de ser 630 ou 650, u m número 
a r re dondado, pois a fi na l é u ma méd ia. De resto ela se sa lva.

Pa r a fecha r a e d iç ão u ma matér ia sobre a pa róqu ia Nos-
sa Sen hor a da Boa Esper a nç a, de P i n ha is, c uja c onst r uç ão 
se a r r a st a por a nos. Uma boa matér ia, c om a lgu m h istór i-
c o, ma s t a mbém pec a na ausênc ia de fontes. Ouv i r apena s 
o p ároc o n ão ba st a. É prec iso i r ma is f u ndo. Conver sa r c om 
f reqüent adores, os c omerc ia ntes, empres ár ios, quem sabe a 
mu n ic ipa l idade. Tudo em nome do bom jor na l ismo.

Hel io Ma rques
Jor na lista, editor do jor na l Nota 10  

e professor de Jor na lismo da UniBrasil

os erros e acertos de quem  
se arrisca a tentar escrever

Editor ia l
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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. RafaelSchoenherr. O projeto gráfico foi criado por Adriano Valenga Carneiro. Participaram da edição e da finalização os estudantes Ana Maria das Neves Bohrer, Douglas Silva da Luz e Adriano Carneiro. Contamos com um Conselho Editorial fixo, formado pelos professores Felipe Harmata Marinho, Paulo Camargo, Ana 
Melech, Thayz Poletto, Sandro Juarez, Luiz Alberto Kuchenbecker, Victor Folquening e Maura Martins. 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. nossa circulação 
conta nesta edição, especialmente, com a impressão de 1000 exemplares. Contatos podem ser feitos pelo telefone 3361-4259 ou pelo email capitalzonaleste@unibrasil.com.br. 

Previsão do tempo para a semana
Seg 07/03 Ter 08/04 Quar 09/04 Quin 10/04 Sex 11/04 Sab 12/04 Dom 13/04

14/24º
Parcialmente

nublado

15/25º
Parcialmente

nublado

16/22º
Pancadas

15/26º
Parcialmente

nublado

15/26º
Parcialmente

nublado

16/26º
Parcialmente

nublado

16/26º
Parcialmente

nublado

Fonte: •	 canaldotempo.com
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Nada é como antes...

Eis que no dia 7 de abril comemoramos o Dia do Jornalista e o Capital da 
Notícia – Zona Leste entra em sua quinta edição, com algumas novidades em 
seu conteúdo. Após um mês de edições semanais, o periódico laboratorial 
pretende explorar os bairros também em suas dimensões cultural e compor-
tamental e, para isso, teremos repórteres exclusivos cobrindo cada evento ou 
situação pertinente à Zona Leste. Isso sem abandonar a informação sobre os 
fatos e acontecimentos pontuais que merecem conhecimento público.

O compromisso por parte dos alunos tem crescido significativamente e 
as matérias estão mais encorpadas. Isso tem contribuído para a notoriedade 
do Capital da Notícia e, conseqüentemente, um maior prestígio por parte 
dos leitores (tanto membros da comunidade acadêmica, quanto moradores 
dos bairros). A animação em continuar produzindo o periódico se torna mera 
conseqüência e ajuda a pensarmos melhor a produção do jornal e qualificar-
mos cada vez mais o resultado final.

Têm aparecido em algumas edições alguns perfis de cidadãos que, com 
suas histórias de vida, contribuem para a história dos bairros em que moram 
e atentando aos detalhes apresentados, o leitor é convidado a saber deta-
lhes da vida desses personagens e, quem sabe, conhecer um pouco mais do 
próprio bairro. O CNZL tem feito, além do tradicional, um jornalismo diferen-
te, mesclando veracidade de informações e particularidades da Zona Leste. 

O ritmo de um jornal semanal ainda está sendo assimilado pela equipe 
de produção, as melhorias vêm sendo apresentadas a cada nova edição, sob 
o olhar atento do professor responsável, dos demais professores do curso e 
de nosso público. Semanalmente, o leitor também pode acompanhar avalia-
ções sobre o jornal em http://blog.myspace.com/prensado.
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os Na edição anterior, a legenda da primeira foto 

da página oito diz que a verba para a finalização 
das obras da igreja é de R$ 1,5 milhão. Este 
valor indica, na verdade, a quantia gasta no 
projeto até o fim de março.

A foto da página cinco é de Erick Nelson.

Ele caminhava todas as ta rdes. Conhecia cada quadra do ba ir ro. O Capão, como dizia, 
era seu mundo há 62 a nos, desde que nasceu. Chinelo no pé e com relógio no bolso, ele per-
cor r ia as r uas acena ndo pa ra os v izinhos e fa zendo graça pa ra a molecada.

Sacolas plásticas que iam e v inham, pa n f letos de propaga nda jogados, muros picha-
dos e ba r ulho, muti ba r ulho. Nada é como a ntes. Ele esbravejava sobre o sumiço das ár vo-
res e br incava, tr iste, dizendo que elas fugiram pa ra o museu do ba ir ro. No seu tempo a cor 
dos muros era “quebrada” apenas pelos cacos de v idro do topo, colocados pelos moradores 
pa ra que nenhum ladrão tentasse pula r. “Se um ma la ndro quiser pula r aqui pa ra dentro, 
ele pode até conseguir, mas quero ver ele pula r pa ra sa ir”. Coisa de gente a ntiga, que dava 
um jeitinho. Hoje em dia usa-se ma is a cerca elétr ica mesmo.

Em uma de suas ca min hadas, a li por per to do ter mina l de ônibus, encontrou o dono 
da mercea r ia, a qua l não ex iste ma is. Seu Domingos - que mesmo sem mercea r ia sempre 
será “seu Domingos, o dono da mercea r ia” - desistiu do seu negócio por conta dos assa l-
tos...nem o caco de v idro ajudou. 

Ao ver o colega sentado em uma ba nqueta, cotovelo apoiado no joelho, como quem se-
gurava o quei xo, perguntou:

-  Tr iste pela mercea r ia?
-  Não.
-  ....
-  Meu problema é o muro. Pintei esse domingo mesmo,  
    e já fizeram ‘a r te’.
-  Tenta as trepadeiras, seu Domingos.
-  Já até me disseram pa ra fa zer isso. Mas minha mulher  
    não gosta de trepadeiras...
-  Então va i ver que tem gente que não gosta de muros...

A na Ma r ia das Neves Böhrer
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Restaurante com estilo 
campestre em meio à cidade
O tempero do alecrim, situado em movimentada rua do bairro, mistura a culinária caseira à simplicidade que faz toda a diferença

Cravado na mov imentada r ua 
José Ver íssimo, que abr iga  o gra n-
de comércio do Ba ir ro A lto, est á o 
simpático restaura nte A lecr im, 
um luga r aconchega nte e fa milia r 
que tem a intenção de reunir a mi-
gos e pa rentes. O restaura nte é re-
a lmente um loca l caseiro, simples 
e com estilo de fa zenda - com uma 
dezena de mesas em madeira, as 
toa lhas em tons ver melho xadrez, 
tudo fa zendo lembra r um típico 
a mbiente ca mpestre em meio à ci-
dade. Sem fa la r dos a mendoins ver-
des e casta n hos dentro de gra ndes 
potes colocados sobre o ba lcão. Ao 
fundo, uma prateleira ca r regada 
de diversas bebidas entre pingas, 
v in hos e outras.

Logo atrás do ba lcão pr incipa l, 
está o sér io e ao mesmo tempo ex-
trover tido Douglas Padilha, em seu 
unifor me a zul ma r inho que pa rece 
con for tável pa ra o traba lho. Seu 
Douglas toma conta do restaura n-
te dia r iamente sempre atendendo 
a clientela com bom humor e umas 
boas piadas. O estabelecimento 
funciona há um a no no ba ir ro e sem-
pre tem cliente, fa zendo as refeições 
diár ias ou toma ndo uma cer vejinha 
entre amigos no fim de ta rde.

O cardápio é simples, comida ca-
seira todos os dias, buffet livre, por 

quilo, arroz, feijão, macarronada, 
sem falar do saboroso filé de frango, 
e é disso que os clientes mais gos-
tam. Para o seu Douglas, que mora 
na região, trabalhar com o comércio 
é muito gratificante.. “Veja, além de 
clientes eu faço dos freqüentadores 
do restaurante grandes amigos, a fi-
nal é assim que funciona a nossa v ida 
social”. Realmente o dono do A lecrim 
é bastante popular na região e isso 
é um grande fator para o sucesso de 

seu restaurante. O estabelecimen-
to pertence à sua família que antes 
possuíam uma panificadora. Como 
gostaram de trabalhar com comér-
cio alimentar, resolveram abrir um 
restaurante e, como deu certo, agora 
eles colhem os doces frutos do traba-
lho depois de muito esforço.

Enqua nto ter m ino de fa zer a 
entrev ist a, ele pede uma pausa 
pa ra ir atender a dois homens de 
cabelos g r isa lhos, que, provavel-
mente dera m uma escapada do 
traba lho ou de casa pa ra toma r 
uma cer veja e aprecia r o mov i-
mento do ba ir ro. Enqua nto isso, 

Dona Telma, ir mã do seu Doug las, 
aproveit a pa ra da r uma ajeit ada 
no rest aura nte e dei xa r tudo em 
ordem. E de repente seu Doug las 
decla ra sua verdadeira vont ade. 
“Ten ho pla nos a inda pa ra esse 
a no, o ma is rápido possível, de 
tra nsfor ma r o rest aura nte A le-

cr im em um ba r, pois o meu desejo 
mesmo é adm in istra r um ba r, e 
da í dura nte o dia com a ajuda da 
m in ha ir mã pode funciona r como 
uma pa n i ficadora e t a mbém con-
tinua r com as refeições, mas só 
por encomenda”.

Daya ne de Oliveira

O sério e ao mesmo tempo extrovertido Douglas Padinha tem na conversa animada com os fregueses uma das magias do Alecrim.
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“Veja, além de 
clientes eu faço dos 

freqüentadores 
do restaurante 

grandes amigos, 
afinal é assim que 
funciona a nossa 

Vida social”.

Serralheiro constrói veleiro oceânico no jardim de casa
Pedro ainda era um garoto quando 

viu o mar pela primeira vez. Na praia de 
Itanhanhém, litoral paulista, o meni-
no de sete anos estava sentado à beira-
mar, maravilhado com a imensidão do 
oceano, quando avistou o Arquipélago 
de A lcatrazes. "Um dia eu vou ter um 
barco pra chegar até aquela ilha, lá lon-
ge". E, em meio ao entusiasmo da crian-
ça, surgiu aquele que seria o maior 
desejo de Pedro Luiz Costa.

Muito tempo depois, sentado à 
beira de uma represa, também em São 
Paulo, o mesmo Pedro, agora já mais ve-
lho, via que os ocupantes de uma em-
barcação tinham muito mais sorte na 
pesca do que ele. Foi quando percebeu 
que sua pescaria seria mais farta se 
estivesse, assim como os outros, den-
tro de um pesqueiro. "Por que eu não 
construo um barquinho desses"?

Há cerca de um ano e meio, na 
rua Adílio Ramos, à vista de todos os 
vizinhos, começou a ser erguida uma 
embarcação de 29 pés (8,84 metros de 
comprimento), construída com chapas 
de aço de três milímetros. Trata-se de 
Indomável, um veleiro oceânico que 

tem despertado a curiosidade dos mo-
radores da região.

O serralheiro Pedro, 45 anos, 
conta que o projeto do seu Indomável 
nasceu da vontade de possuir um 
barco próprio, 15 anos atrás - du-
rante a pescaria com os amigos. Sem 
condições financeiras, só havia uma 
saída para ver seu sonho concretizado: 
construir uma embarcação com as 
próprias mãos. Passou, então, a des-
cobrir a engenharia náutica, através 
de revistas e livros especializados. Na 
internet, buscou projetos para veleiros 
e encontrou orientação específica em 
grupos de discussão de construtores 
amadores. 

À medida em que foi adquirindo co-
nhecimento, a idéia da construção do 
veleiro amadureceu. Em uma de suas 
pesquisas, Pedro encontrou o desenho 
de um veleiro projetado por um russo. 
O modelo desenvolvido estava dispo-
nível gratuitamente a quem quisesse 
colocá-lo em prática. A partir de março 
de 2006, com base no plano vélico obti-
do, deu-se início ao desenvolvimento 
do projeto da sua embarcação ideal.

Foram horas de trabalho a fio, 
arquitetando o barco. Depois de seis 
meses, o desenho do Indomável estava 
pronto, com suas medidas finais ajus-
tadas e definidas: o veleiro projetado 
terá peso de 4.200 quilos, três metros 
de 'boca máxima' (largura), e será pro-
pulsionado a velas e por um motor a 
diesel de 20 HPs. Após a conclusão dos 
cálculos, Pedro iniciou a montagem 
do protótipo. Numa escala de 1/10 me-
tros, a maquete, desenvolvida em lâmi-
nas de madeira, incluiu cada detalhe 
do barco: do casco à cabine interna 
com a cama de casal. 

Hoje, Pedro utiliza-se, com perí-
cia, de termos técnicos e demonstra, 
em suas conversas sobre navegação, 
o vasto conhecimento teórico obtido 
com as pesquisas. E o resultado prá-
tico de sua diligência está aportado 
no gramado em frente à sua casa. O 
imenso Indomável - nome que faz alu-
são à persistência de Pedro - cresce a 
cada fim de semana, sob os olhares 
atentos do construtor, de sua mulher, 
Lenir Siqueira, 40 anos, e de toda a 
vizinhança.

Meu quintal vai ser o mundo
O veleiro está 'ancorado' na calça-

da da rua, do lado de fora do portão da 
casa de Pedro. E o medo de ser rouba-
do? Ele responde de letra: "se levarem 
o Indomável, com certeza não vão con-
seguir passar despercebidos". Se, por 
um lado, o roubo é uma hipótese não 
cogitada, por outro, o vandalismo é fato 
presente. A embarcação já foi alvo, por 
duas ocasiões, de pichações na lataria. 
A mesma carcaça de aço é alvo, tam-
bém, da ação da ferrugem e da corrosão. 
Mas, conforme o serralheiro, esses fa-
tores externos já eram previstos e, por 
isso, não acrescentam valores extras à 
execução da empreitada. 

De acordo com as planilhas de 
custo, o gasto total do projeto é estima-
do em R$ 30 mil - incluindo decoração 
de interiores e eletroeletrônicos. Para 
Pedro, uma economia e tanto. "Cons-
truir um barco, geralmente, é muito 
mais caro do que comprar um barco 
finalizado". De fato: a construção de 
um veleiro Multishine 28 (um dos mais 
renomados do ramo náutico) custaria 
entre R$ 220 mil e 250 mil; um modelo 

novo, idêntico ao barco, é vendido por 
200 mil; já uma embarcação com 30 
anos de uso não seria vendida por me-
nos de 80 mil. A construção do Indomá-
vel, no entanto, deverá custar apenas 
12% do valor de mercado da construção 
de uma embarcação similar. "Isso só 
prova que é possível montar um barco 
mesmo sem muito dinheiro".

Pedro espera que seu veleiro este-
ja finalizado até o fim de 2009 - já com 
toda a estrutura de embarcação (cas-
co, velas, mastros, motor e interiores). 
Após a finalização, o Indomável deverá 
passar por uma vistoria técnica, re-
alizada pela Marinha do Brasil, que 
autorizará - ou não - sua circulação 
marítima (através de um certificado de 
arqueação). Só então Pedro, acompa-
nhado da esposa, poderá concretizar 
a utopia que nasceu naquela praia de 
São Paulo. "Quero velejar atrás da li-
berdade. O meu barco vai ser pequeno, 
mas o meu quintal vai ser o mundo".

Anna Carolina A zevedo

Continua na próxima edição...



cluso na segunda et apa da lin ha 
verde.

A equipe de repor tagem tentou 
contata r a Compa nhia de Habitação 
Popula r de Cur itiba (Cohab), sem 
sucesso. Mas em seu site, ela div ulga 
que pode haver a inter venção física 
nas áreas de ocupação, com dois ti-
pos de solução. Uma delas, a ma is co-
mum, é a per ma nência das famílias 
na própr ia área, com a regula r iza-
ção. No caso de famílias em situação 
de r isco ou em loca l imprópr io pa ra 
moradia (por exemplo: em área de 
preser vação ambienta l), a solução 
é a recolocação. Neste caso é feita a 
tra nsferência de moradores pa ra lo-
teamentos regula res da Cohab. 

Contraste
Quem mora no ba ir ro Ta r umã 

est á pratica mente independente do 
centro da cidade. Ao menos do pon-
to de v ist a de que o morador pode 
paga r suas cont as em diversos 
ba ncos ou em lotér icas, ex istem 
fa r mácias, rede de super merca-
dos, escolas de pr imeiro e segundo 
g raus, faculdade e vár ias opções 
gastronôm icas. O ba ir ro t a mbém 
abr iga o Jóquei Clube Pa ra naense 
e sediou vár ios jogos de vôlei, no gi-
násio de espor tes Nei Braga, e jogos 
de futebol no Centro Poliespor tivo 
do P in heirão (a mbos fechados). 

Situa m-se no Ta r umã órgãos 
públicos como o Depa r ta mento Es-

tadua l de Trâ nsito (Detra n/PR), o 
Depa r ta mento de Estradas e Roda-
gens (DER), Ministér io da Agr icul-
tura e futura mente a nova sede do 
Centro For mador de Recursos Hu-
ma nos Caeta no Mun hoz da Rocha.

Por outro lado, quem passa pela 
aven ida Augusto de A lmeida Ga r-
ret, encontra uma v ia congestiona-
da em horár io de pico, esburacada 
(qua ndo há asfa lto, porque a ma ior 
pa r te não tem), um cór rego - onde 
a erosão, a laga mentos, o li xo e o 
mato dom ina m, sem coment a r o 
per igo de a lgumas casas (que t a m-
bém não têm sa nea mento básico) 
desaba rem.

Yur i Michel Stelle
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desmoronamento 
iminente assusta 
moradores 
Um córrego, que já foi uma “valetinha”, aumenta cada vez mais e ameça moradias 

na divisa do Tarumã com o Bairro Alto

O per igo de a lgumas casas 
desaba rem ou mesmo serem a la-
gadas é em inente nas prox im ida-
des da for mação do r io Bacacher i 
(div isa do Ta r umã com o Ba ir ro 
A lto). A mat a est á a lt a, há li xo nas 
ma rgens, ocor rem a laga mentos, 
que qua ndo chove são inev it áveis 
e a erosão tem sido a pr incipa l 
recla mação dos moradores da re-
gião. Tudo isso a liado ao fato de 
um suposto descaso da Prefeitura 
Mun icipa l de Cur itiba pa ra com a 
situação.

Segundo o ca m in honeiro 
Eva ldo Apeteze, que mora há 20 
a nos na área a fet ada, o a laga men-
to é inev it ável, dev ido ao acúmulo 
de água que vem dos dois cór regos 
que for ma m o r io Bacacher i. Ele 

t a mbém a fir ma que ter ia um pro-
jeto pa ra a ca na li zação do cór re-
go. “Sempre que chove é a mesma 
coisa. Aqui fa z tempo que se ouve 
que haverá a ca na li zação do cór-
rego, mas até agora, nada”.

Pa ra o pedreiro João Fer reira, 
a situação é a inda pior, pelo fato de 
ex istirem ma is de 15 fa m ílias ao 
redor de sua casa, com o per igo de 
desaba mento. Ele t a mbém cont a 
que cer t a vez os bombeiros chega-
ra m a retirá-los de casa por causa 
do a laga mento. “A ntes era uma 
va letin ha, não tin ha per igo. Mas 
veio aument a ndo, e agora t a a í, 
com esse per igo. Um dia, que cho-
veu muito, os bombeiros v iera m 
tira r a gente da í, mas não temos 
pra onde ir, ent ão volt a mos. Aqui, 

os políticos só querem voto”.  
A Prefeitura in for mou, por 

meio de sua assessor ia, que já 
há equipes traba lha ndo no lo-
ca l pa ra resolver o problema da 
erosão, com a “cravação de euca-
liptos” nos pontos ma is cr íticos, 
a fim de produ z ir um sistema de 
condução da água com pontos de 
descida. Mas, por enqua nto, a obra 
será nas prox im idades do Colégio 
Est adua l Paulo L em insk i, na ave-
n ida Augusto Ga r ret, onde a v ia 
tin ha desba r ra ncado (matér ia di-
v ulgada no dia 17 de ma rço). 

Sobre o per igo do desaba men-
to de casas e os a laga mentos, a 
assessor ia in for ma que provavel-
mente o problema será resolv ido, 
uma vez que o trecho est a rá in- O morador João Ferreira, cansado de promessas, aguarda as obras chegarem. Ao redor de sua casa, existem outras 15 famílias com casas em risco de desabamento.
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O cravamento de eucaliptos é uma maneira de conter a erosão do córrego. Obra realizada na avenida Augusto Garret.
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11 horas
diárias

são gastas entre 
a separação dos ingredientes 
para o atendimento do dia,

montagem da barraca, 
preparo e venda dos sanduíches

Rotina de trabalho  ‘bem prensada’

Boné a la ra njado, c a m iset a 
rosa e u m avent a l bra nco. Na não, 
u ma luva plástic a. L ogo ao lado, o 
c a lor da chapa. Em dez m i nutos 
na noite de sex t a-fei ra, atendeu 
oito cl ientes. Son ia Fabia no A l-
meida Fogaça t raba l ha como ven-
dedora de c achor ro-quente na r ua 
Kon r rad Adenauer, em f rente à 
Un i Brasi l.

Nasc ida em Apuc a ra na, veio 
a Cu r itiba há dois a nos em busc a 
de ma ior qua l idade de v ida pa ra 
sua fa m íl ia. “Eu v i m pra Cu r itiba 
pa ra ga ra nti r o f utu ro dos meus 
fi l hos. L á em Apuc a ra na, eu e 
meu ma r ido ouv i mos fa la r que 
Cu r itiba era u m bom luga r pa ra 
mora r”.

O ma r ido, Cr istia no E dua r-
do Fogaça, t raba l ha na chapa, 
esquent a os i ng redientes e pren-
sa o pão. Com dois fi l hos a i nda 
c r ia nças, mora m a menos de u ma 
quadra do loc a l de t raba l ho, mas 
mesmo assi m uti l i z a m seu c a r ro 
como meio de t ra nspor te pa ra os 
produtos uti l i z ados du ra nte o 
dia.

“O nosso luga r de traba lho é 
tra nqüilo e posso me comun ica r 
com bast a nte gente”, coment a So-
n ia sobre as a leg r ias de sua roti-
na. Apesa r disso, traba lha das 10 
às 23h com as ativ idades de com-
pra dos ing redientes, prepa ro do 
cachor ro-quente e venda na ba r ra-
ca a r mada em frente à Un iBrasil. 
Uma extensa jor nada de traba lho.

No fim de sema na, Sonia e Cr is-
tia no Fogaça passeia m com seus fi-
lhos, os leva m à igreja e desca nsa m 
da pesada rotina sema na l.

Fláv ia Coel ho

Sonia Fogaça trabalha ao lado do marido, Cristiano Eduardo.
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Sonia Fogaça veio de Apucarana em busca de emprego na capital. Até o dia 1º de maio, o CNZL 

passa a registrar o perfil de trabalhadores da Zona Leste Curitibana

“O nosso lugar de trabalho 
é tranqüilo e posso me 

comunicar com bastante 
gente”.

Sonia Fabiano Almieda Fogaça
Vendedora de cachorro-quente

ao lado da UniBrasil

Colisão entre dois veículos, no fim da noite do dia 1°, por volta das 22h40, 
provocou transtorno no trânsito da região próxima ao Detran, no bairro Tarumã. Um 
Peugeot modelo 206, verde metálico (placas de Curitiba, MVA 8951) atingiu em 
cheio a traseira de um carro de reportagem da TV Tarobá, modelo Parati (placas de 
Cascavel, ANC 8223). Apesar da violência do impacto, ninguém ficou ferido.

Os carros trafegavam pela avenida Victor Ferreira do Amaral, na região do 
cruzamento com a rua Konrad Adenauer, em sentido ao Centro. Após frenagem 
repentina de um Fiat Uno CS, que andava adiante, os veículos tiveram, também, que 
frear bruscamente. O condutor do carro da TV Tarobá (emissora da região de Londrina 
e Cascavel) conseguiu evitar o choque com o Uno. Já Elaine de Abreu, motorista 
que dirigia o Peugeot, não teve tempo de segurar seu carro, atingindo, assim, o que 
estava à sua frente.

“O sinal tinha acabado de abrir, eu acelerei e logo depois vi o carro da frente 
brecando. Não deu tempo de frear”, lamentava Elaine, que é moradora da região.

O jornalista Luís Henrique Scheffer, um dos ocupantes da Parati, contou que 
sua equipe, no momento do acidente, voltava da cobertura do Mercosuper - evento 
realizado no Expotrade, em Pinhais. No fim, brincou: "se isso acontecesse lá em 
Cascavel, seria engavetamento na certa".

ACIDENTE NA VICTOR FERREIRA 
DO AMARAL

hábEAs-CORpus GREVE DOs CORREIOs

MAIs DE 13 MIL INFRATOREs EM 2007

LEILãO E CORRIDA

Uma parceria entre o Jockey Club do Paraná, a Associação dos Criadores 
e Proprietários de Cavalos de Corrida do Paraná e a Gibi Agency realiza no dia 
23, na antevéspera do Derby Paranaense de 2008, o primeiro Leilão “Derby 
Training Sales”. 

Com o aumento dos prêmios e a melhora na situação financeira do Jockey, 
vários proprietários estão procurando bons cavalos para comprar.  Os interessados 
poderão inscrever seus animais até o dia 13, ao meio-dia. Mais informações pelo 
telefone 3267-6104.

A próxima corrida no Tarumã será sexta-feira, dia 11. As atividades terão 
início às 17h45. Estão previstos dez páreos. A entrada e o estacionamento são 
gratuitos.

No dia 28 de março o ex-
presidente da Federação Paranaense 
de Futebol (FPF), Onaireves Moura, 
conseguiu um hábeas-corpus e deixou 
a penitenciária de Piraquara, onde 
estava detido preventivamente desde 
novembro do ano passado. Moura foi 
preso acusado de vários crimes, como 
estelionato, formação de quadrilha, 
falsidade ideológica e fraude. O ex-
mandatário é acusado de desviar cerca 
de R$ 5 milhões da Federação. Durante 
sua estadia na prisão, o ex-presidente 
precisou passar por duas cirurgias, 
uma para a retirada da vesícula, e a 
outra por infecção hospitalar, decor-
rente da primeira. 

A greve dos funcionários dos Correios teve início na noite da última segunda-fei-
ra, dia 31 de março. Cerca de 6 mil servidores da estatal em todo o Paraná aderiram 
ao manifesto. A agência da empresa no Tarumã, localizada na rua Gilberto Mezzomo 
não aderiu ao movimento. Segundo a funcionária Gisele Damasceno, a não adesão 
dos funcionários se deu pela indiferença às questões envolvidas. “Não temos nada a 
ver com essa greve”. 

Os dois radares instalados na avenida Victor Ferreira do Amaral registraram 
13.090 infrações no ano de 2007. Os números representam a soma dos dois 
equipamentos, um no sentido centro e outro em direção a Pinhais. “Em termos 
diários poderíamos dizer que passam pelo local uma média 50.300 veículos por dia”, 
informou Alvacir Gonçalves Mendes, da Área de Operações de Trânsito/Unidade de 
Pesquisa, Estatística e Equipamentos de Trânsito.



“Olá morador do Caju r u, olá 
morador de ba i r ros v i z i n hos, 
você est á si nton i z ado na FM Es-
pera nça (Z Y T 874 Ca na l 252 – 
f reqüênc ia de 98,3 MH z). Somos 
a r ádio comu n it ár ia do ba i r ro e 
est a mos aqu i pa ra te ouv i r e pa ra 
que você nos ouça t a mbém. Pa ra 
isso prepa ra mos com c a r i n ho a 
prog ra maç ão da r ádio pa ra você, 
com prog ra mas rel ig iosos, espor-
tivos e comu n it ár ios. A lém deles, 
mu it a músic a no a r”.

Às 0h do dia 6 de ju n ho de 
2006, assi m que o pessoa l l igou os 
t ra nsm issores e o si na l da r ádio 
apa receu em u m apa rel ho, que 
est ava a l i pa ra teste, u ma tu r ma 
rapida mente sa iu em u ns c i nco 
c a r ros pa ra percor rer a reg ião e 
test a r a si nton ia da f reqüênc ia no 
r ádio. O t raba l ho est ava conclu-
ído, boa pa r te do ba i r ro est ava 
dent ro do a lc a nce. Na voz do locu-
tor era m a nu nc iados números de 
telefones celu la res que est ava m 
na r ádio. Quase de i mediato os 
apa rel hos toc a ra m. A conex ão 
ent re em issora e comu n idade foi 
ativada.

Foi dest a ma nei ra que o Pas-
tor José Soa res desc reveu como 
a r ádio foi ao a r pela pr i mei ra. A 
ent rev ist a pa ra o CNZ L já hav ia 
começado há u ns 15 m i nutos - 
per íodo que usou pa ra desc rever 
a bu roc r átic a t rajetór ia i n ic iada 
em 1998, na lut a pa ra consegu i r 
a concessão de f u nc iona mento 
pa ra u ma r ádio comu n it ár ia. 
Pergu nto a ele, “u ma FM ou R á-
dio Comu n it ár ia?”, ele responde, 
“u ma R ádio Comu n it ár ia com 
roupa gem de FM”.

A R ádio Espera nça FM é u m 
dos projetos da A ssoc iaç ão Cr ist ã 
de Aç ão Soc ia l e Comu n it ár ia do 
Caju r u (ACA SCC). Uma assoc ia-
ç ão sem fi ns luc rativos que tem 
por objetivo ma ior rea l i z a r ações 
comu n it ár ias no ba i r ro. A r ádio é 
eva ngél ic a, mas na sua g rade es-
t ão prog ra mas c atól icos. “A r ádio 
é aber t a, é pa ra a comu n idade”, 
escla rece o pastor. Ele ex pl ic a 
que 50% da prog ra maç ão est á vol-
t ada pa ra prog ra mas rel ig iosos, 
a out ra met ade é feit a por radia-
l ist as i ndependentes, que pa ga m 

a sua mensa l idade e cor rem at r ás 
de pat roc i nadores e apoios pa ra 
os seus prog ra mas. O pastor con-
tou que tem u m gasto de R$ 3m i l 
por mês com a r ádio e esse custo 
é div ido ent re os radia l ist as. “No 
fi na l do mês, as cont as são pa-
gas, não há sobra de va lores, não 
há luc ro”.

Hoje a FM Espera nça é a ún i-
c a r ádio comu n it ár ia da Z ona 
L este da c apit a l. “Eu gosto da 
r ádio porque ela fa la de assu ntos 
da nossa reg ião, coisas que fa zem 
pa r te da nossa v ida”, cont a Si-
n i ra Di mas, 43, costu rei ra. Ela 
ouve a r ádio cerc a de c i nco horas 
por dia. “Ten ho vár ias a m igas que 
t a mbém ouvem e pa r tic ipa m da 
prog ra maç ão”.

O aposent ado Glades L oyola 
si nton i z a a FM v ia i nter net - há 
u m a no a r ádio foi ao a r v ia web 
– “Eu ouço sempre que posso o 
prog ra ma espor tivo com o Ca rlos 
Cassia no no fi na l da t a rde”. O 
pastor cont a que at ravés da i nter-
net (http://www.esperenc a f m.
org), a r ádio ga n hou ouv i ntes no 

nordeste e em diversas c idades no 
Brasi l.

Na memór ia do pastor, o 
dia que ma is ma rcou a r ádio foi 
qua ndo em u ma ma n hã u m pa i 
ent rou chora ndo na r ádio, ele 
pedia desesperada mente pa ra 
que encont rasse sua fi l ha, u ma 
adolescente desapa rec ida há t rês 
dias. Ele desc rev ia no a r como ela 
est ava vestida. No meio da t a rde 
u ma ouv i nte l igou di zendo que 
ti n ha v isto u ma moça com essas 
c a racter ístic as na rodov iár ia. 
Imediat a mente o pessoa l da r á-
dio foi até lá e encont rou a moça 
que est ava drogada. Com essa 
h istór ia o pastor t a mbém me res-
pondeu a pergu nt a sobre qua l era 
o pr i nc ipa l objetivo da r ádio. 

Sobre projetos f utu ros a di-
reç ão da r ádio ex pl icou que i r á 
ma nter o projeto i n ic ia l - com 
dois a nos de ex istênc ia – os pro-
g ra mas est ão começa ndo a ad-
qu i r i r matu r idade. Uma recente 
refor ma deu ao a mbiente novo re-
vesti mento acústico nas pa redes 
e u m novo estúdio. L á ser ão g ra-
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Uma rádio comunitária com 
roupagem de FM
Uma das poucas iniciativas de comunicação social através das

ondas de rádio em bairros de Curitiba, a Esperança FM é uma

rádio comunitária sem fins lucrativos que corresponde ao

modelo criado pela legislação, para atender as necessidades

dos moradores de uma comunidade local

Carlos Cassiano (dir.) e o comentarista Toni Marques comandam o Programa Show de Bola, que vai ao ar diariamente às 17 h.
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vados a lgu ns prog ra mas – hoje a 
r ádio só t ra nsm ite prog ra mas ao 
v ivo. “Nossas por t as est ão aber-
t as, se você tiver u m prog ra ma, 
qu iser colabora r na prog ra maç ão 
ou pa r tic ipa r de u m jeito ou de 
out ro, ser á bem-v i ndo”, coment a 
o pastor.

Pa ra conclu i r a ent rev ist a, 
pergu ntei ao pastor se a r ádio 
ti n ha u ma postu ra “chapa bra n-
c a”, se apoiava o gover no Beto R i-
cha e qua l era a relaç ão dela com 
a prefeitu ra. O pastor me respon-
deu que era boa. “Apoia mos o Beto 
e as ben feitor ias da P refeitu ra, 
mas não recebemos apoio dele. 
Hoje se tivéssemos u ma ajuda fi-
na ncei ra, poder ía mos compra r 
o resto do equ ipa mento que não 
temos”, conclu iu o pastor.

Den n is Ju l ia n Chyla

O QuE É uMA 
RáDIO  

COMuNITáRIA

O Serviço de Radiodifusão 
Comunitária foi criado pela Lei 
9.612, de 1998, regulamentada 
pelo Decreto 2.615 do mesmo ano. 
Trata-se de radiodifusão sonora, 
em freqüência modulada (FM), 
de baixa potência (25 Watts) e 
cobertura restrita a um raio de 
1km a partir da antena transmis-
sora. Podem explorar esse serviço 
somente associações e fundações 
comunitárias sem fins lucrativos, 
com sede na localidade da pres-
tação do serviço. As estações de 
rádio comunitárias devem ter uma 
programação pluralista, sem qual-
quer tipo de censura, e devem ser 
abertas à expressão de todos os 
habitantes da região atendida.

Fonte: Ministério da Comunicação 

(http://www.mc.gov.br) 

“Nossas 
portas estão 
abertas, se 

você tiver um 
programa, 

quiser 
colaborar na 

programação 
ou participar 

de um jeito ou 
de outro, será 
bem-vindo”

Pastor José Soares,
Associação Cristã de Ação Social e 

Comunitária do Cajuru (ACASCC)

ServiçO:
Esperança FM – 98,3 MHz

Rua Amador Bueno, 1163 – Cajuru

Tel.: (41) 3226-7629

http://www.esperancafm.org



EspEcial
ZONA LESTE - CAPITAL DA NOTÍCIA | 0707 de aBril de 2008

Assustador ou carismático,
quem nunca foi ao detran/PR?
Há um pouco de tudo no órgão público que pode ser considerado o coração da Zona Leste curitibana. De reclamações nervosas e elogios o prédio está sempre cheio

Na edição número cinco do Ca-
pital da Noticia Zona Leste, resolvo 
invadir um dos locais mais conhe-
cidos da nossa região, o Detran/PR 
(Departamento de Trânsito do Para-
ná) no Tarumã, e conhecer um pouco 
deste órgão que influenciou o cresci-
mento urbano da capital. 

Qualquer um que passe pelas 
redondezas, identifica o Detran/PR 
como uma imensa estrutura div idi-
da em diversos setores, e que ocupa 
um quarteirão inteiro. Basta olhar 
ao redor para ver que o comércio ali 
é bem distribuído e mov imentado: 
lanchonetes, fábricas de placas 
para veículos, despachantes e lojas 
de automóveis. Todas as lojas que 
ali se encontram, escolheram este 
local dev ido à dependência do órgão 
para continuarem abertas, e assim 
criarem empregos aos moradores da 
região.

Entro no primeiro prédio e me 
dirijo ao bloco A, lar do departamen-
to administrativo e da Assessoria 
de Imprensa. Após um breve “bate-
papo”, descubro que o Departamento 
do Ser v iço do Trânsito (DST) - como 
era chamado antigamente - iniciou 
suas ativ idades em 15 de dezembro 
de 1938, mediante criação do inter-
ventor federal do Estado, o Sr. Manoel 
R ibas, e ocupava o terreno onde hoje 
encontra-se o Teatro Guaíra. Com 
o passar dos anos, as instalações 
passaram por diversos endereços 
conhecidos em Curitiba, como a rua 
Barão do R io Branco, praça Carlos 
Gomes, praça Dezenove de Dezembro 
e rua José Loureiro. Em 1966 foi feita 
a mudança para o Tarumã, e somen-
te a partir de outubro de 1968 o órgão 
passou a se chamar, oficialmente, 
Detran. 

Nos arquivos, encontro relatos de 
funcionários antigos. Papéis revelam 
que no início não hav ia praticamente 
nada por ali, as ruas eram de terra e 
hav ia muito mato. A região, princi-
palmente os bairros Tarumã e Capão 
da Imbuia, começou a se desenvolver 
somente após a construção do prédio. 
Descubro alguns fatos engraçados, 
como o dos funcionários que plan-
tavam ár vores em frente ao prédio, 
e que constantemente enfrentavam 
problemas com os freqüentadores 
de um baile próx imo, pois estes ar-
rancavam as mudas, provavelmente 
após o término das festas aconteci-
das nos finais de semana. Outra his-
tória, desta vez nada engraçada, foi a 
do incêndio ocorrido na parte antiga 
do bloco D, onde hoje funciona o es-
tacionamento interno dos funcioná-
rios. O fogo consumiu cerca de 60 mil 

processos que, mais tarde, tiveram 
de ser reconstituídos.

Após descobrir um pouco da his-
tória, vou até o bloco D, onde é feito o 
atendimento ao público. O bloco é 
div idido em duas partes: a primeira 
fa z o atendimento referente a habili-
tação e a segunda resolve assuntos 
relacionados aos veículos. Na parte 
da habilitação, obser vei que para 
se renovar a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), é preciso muita 
paciência, pois além do processo ser 
deveras demorado, é também confu-
so. O usuário passa por um balcão 
de informações, pega uma senha, 
aguarda ser chamado para depois, 
finalmente, dirigir-se às mesas de 
atendimento. Após isso tudo, com 

a guia em mãos, vai ao banco, fa z o 
pagamento e retorna às mesas para 
a confirmação e agendamento do 
exame médico e dos testes teóricos 
(legislação e psicotécnico).

Na outra parte do bloco, chama-
da de Veículos, o processo é menos 
complicado, mas não menos demo-
rado. Tudo começa, também, num 
balcão de informações, onde é feita a 
seleção e verificação dos documen-
tos, o que gera uma grande fila. Se 
todos os documentos estiverem cor-
retos, uma senha é gerada, para que o 
atendimento possa prosseguir. Con-
cluída esta parte, o usuário segue até 
o banco, fa z o pagamento da ta xa, 
para depois protocolar e buscar o do-
cumento requisitado, que fica pronto 

A frota de veículos cadastrados em Curitiba ultrapassa a marca de 1 milhão, o que explica o movimento constante no prédio do Tarumã.
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em até dois dias úteis.
Saio do bloco D e começo a cami-

nhar pelo prédio, passo pelo bloco F 
(v istoria e despachantes) e noto que 
o mov imento é intenso, mas nada 
chama muito a minha atenção. A 
ativ idade resume-se a entrada e saí-
da de despachantes e v istoriadores. 
Muita burocracia! Saio do bloco D, e 
logo me ponho a pensar: onde poderia 
ver as coisas mais interessantes e 
“inusitadas” de todo este conglome-
rado de blocos? No local dos ‘exames 
práticos’, oras.

Bloco H
O exame prático é realizado num 

local chamado banca examinadora. 
Me dirijo até a tal banca, e logo de 

cara já presencio um fato um tanto 
quanto incomum, um rapa z, de apro-
x imadamente 25 anos, chorando por 
ter reprovado no teste prático (para 
categoria B). Chorar, aliás, parece 
ser algo normal nas cercanias do 
Detran. Chega a ser triste ver algu-
mas (várias) pessoas com lágrimas 
nos olhos e aquele ar de decepção. 
Permaneço ali por umas duas horas, 
primeiro na parte externa, só obser-
vando a feição das pessoas prestes 
a conduzir o bólido da auto-escola, 
rumo às ruas do bairro. Confesso, 
pela cara de muitos dos candidatos a 
motorista, o medo parece ser um sen-
timento quase que crônico. 

Após meus momentos de obser-
vação, me dirijo às entranhas do 
bloco H, e me ponho a conversar com 
alguns dos examinadores que ali se 
encontram. Aqui acontece de tudo, 
diz um deles. Pessoas gritam, “re-
preendem” a eles mesmos (para não 
“repreender” os avaliadores e suas 
respectivas mães, creio), choram e 
batem no volante do carro. Sem con-
tar os ataques de tremedeira, suor e 
o ner vosismo extremo. Outro funcio-
nário me confidencia que já recebeu 
diversas propostas para aprovar os 
candidatos, desde dinheiro, rou-
pas, comida, até o conv ite para uma 
“comemoração mais íntima”, caso o 
candidato fosse aprovado.

O exame prático é simples, ao 
menos pa ra os examinadores. Já 
pa ra muitos ca ndidatos, é a lgo in-
cr ivelmente difícil, quase impos-
sível. Muitos desses acreditam em 
histór ias de que os examinadores 
são ca r rascos, pessoas que vão fa-
zer de tudo pa ra que continuem a 
pega r ca rona com os pa is, ou a de-
pender dos ônibus. No tempo em que 
fiquei a li, v i pessoas nor ma is, que 
br incam, se diver tem, tiram sa r ro 
um do outro, contam histór ias en-
graçadas (acontecidas dura nte os 
testes, é cla ro). Porém muito profis-
siona is e raciona is, qua ndo entram 
nos ca r ros e sentam ao lado dos 
“queremos-ser-motor istas”. 

Após às 17h, o Detra n/PR encer-
ra suas ativ idades e todo o comércio 
dos a r redores ba i xa suas por tas. O 
intenso mov imento do dia resume-
se agora ao dos moradores, ca r ros de 
auto-escola, o va i-e-vem dos vár ios 
cachor ros de r ua que por a li ficam, 
e também ao das folhas das ár vores 
que bravamente resistiram a um in-
cêndio e aos ataques dos famigera-
dos freqüentadores de ba ile do fina l 
dos a nos 60.

Lucas Rufino
Erick Nelson

O exame prático de direção é algo simples para os examinadores, mas difícil e até mesmo impossível para muitos candidatos.
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Mercosuper gera cerca de 4 
mil empregos na região
Evento realizado pela Associação Paranaense de Supermercados recebeu 200 expositores e mais 

de 50 mil visitantes no Expotrade. Feira Orgânica foi a novidade

Aconteceu do dia 30 de março ao 
dia 1º de abril a 27ª Mercosuper, Feira 
e Convenção Paranaense de Super-
mercados, que foi realizada no Expo-
Trade, em Pinhais. O evento organi-
zado pela Associação Paranaense de 
Supermercados (A PR AS) contou com 
presença do governador Roberto Re-
quião e a do ministro da Agricultura, 
Reinhold Stephanes.

A Mercosuper deste ano trouxe o 
tema “A arte de fa zer negócios”, con-
tou com a participação de 200 exposi-
tores e gerou, segundo promotores do 
evento, mil empregos diretos (para 
pessoas empregadas por empresas 
participantes) e mais 3 mil indiretos 
(temporários terceirizados por em-
presas de recrutamento de pessoal). 
“Estou desempregado, sem emprego 
fixo, a Mercosuper veio para dar uma 
ajudinha nas despesas de casa”, dis-
se A lexandro Jadach, que trabalhou 
na limpeza durante o evento. 

As inscrições para v isitação da 
feira puderam ser feitas pela internet, 
no site www.apras.org.br/merco2008, 
por R$ 55 ou na secretaria instalada 
no Expotrade, por R$ 60. Para circu-

lar no evento era necessário possuir 
uma credencial, identificada com 
código de barras para verificar nome 
e fotogra fia. A segurança do evento 
foi reforçada já que o número de v isi-
tantes ultrapassou 50 mil pessoas, 
segundo seguranças e policiais mi-
litares que estavam no local.

 Durante o evento, os empresá-
rios do setor de mercados tiveram a 
oportunidade de conhecer as tendên-
cias do mercado e estreitar laços, até 
com empresas estrangeiras. Mais 
de 20 empreendimentos argentinos 
participaram da feira, além de em-
presas do Brasil inteiro. As empre-
sas puderam expor seus produtos e 

idéias a futuros negociantes que v isi-
tavam a feira. “Estamos confiantes, 
a empresa está sendo reconhecida há 
pouco tempo no mercado, mas aqui 
na feira, com as pessoas conhecendo 
melhor os produtos, tenho certeza 
que vamos fa zer ótimos negócios”, 
comentou Cíntia Caroline Silva, que 
trabalha na empresa de cosméticos 
Naturre.

Orgânicos
Com o objetivo de criar um am-

biente propício para aumentar a 
participação do setor orgânico no va-
rejo, a Feira Orgânica 2008 (Feira do 
Complexo Agroindustrial Orgânico 
e Biotecnologias e Fórum Internacio-
nal de Agroindústria Orgânica) foi 
inserida na Mercosuper. Produtores 
de orgânicos de pequenas proprieda-
des rurais, que já contam com a cer-
tificação de seus produtos, tiveram a 
oportunidade de participar de uma 
rodada de negócios e puderam entrar 
em contato com supermercadistas 
para exporem seus produtos e se tor-
narem fornecedores dessas redes.

Luana Car valho Confira o relato de bastidores da reportagem em http://blog.myspace.com/prensado

Fo
to

: L
ua

na
 Ca

rv
alh

o

“estou 
desempregado, 
o mercosuper 
Veio para dar 

uma ajudinha nas 
despesas de casa”


