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O GLOBO ganha prêmio Malofiej de infografia
Jornal foi o único brasileiro a receber medalha concedida pela Society for News Design

Pastoral leva inclusão digital à Rocinha
Arquidiocese inaugura unidade onde moradores terão aula de informática

Waleska Borges
waleska.borges@oglobo.com.br

● A inclusão digital foi levada
ontem à Rocinha pela Pasto-
ral do Menor da Arquidioce-
se do Rio. Em parceria com o
Comitê para Democratização
da Informática (CDI), a pasto-
ral disponibilizou uma sala
com dez computadores, nos
quais 80 alunos por semes-
tre, com idade a partir de 9
anos, poderão assistir a aulas
de informática. Além do cur-
so, previsto para começar em
abril, os computadores com
acesso à internet estarão dis-
poníveis aos moradores da
favela. Esta será a 18a- unida-
de digital da Pastoral em co-
munidades do Rio.

O padre Manuel de Oliveira
Manangão, vigário da área so-
cial da Arquidiocese do Rio,

disse que o projeto já atendeu
1.800 jovens em favelas e o ob-
jetivo dele é melhorar a quali-
dade de vida dessas pessoas.

— Do ponto de vista social,
estamos fazendo com que o
jovem entre num caminho

que o previna de se envolver
com uma série de situações
prejudiciais — afirmou.

Diretor de operações do
CDI, José Edmilson Canaes
acredita que as crianças e jo-
vens do projeto vão se tornar

agentes de transformação.
Ainda de acordo com Canaes,
a população mundial é de sete
bilhões. Deste total, cinco são
excludentes digitais.

— Esses agentes de transfor-
mação conseguem mudar a sua
vida, a da família e da comuni-
dade — defendeu Canaes.

Morador da Rocinha há 45
anos, o agente social José
Martins de Oliveira, de 65,
aprovou a ideia.

— Hoje o mundo é digital.
A Rocinha tem que se igualar
à cidade. Essas crianças vão
poder se comunicar com
seus amigos facilmente.

Estudante de arquitetura e
moradora da Rocinha, Maria-
na Lopes foi selecionada para
ser a educadora da unidade na
sua comunidade.

— É interessante aliar a infor-
mática à cidadania — disse. ■

A UNIDADE DIGITAL na Rocinha: sala com dez computadores

Gabriel de Paiva

O INFOGRÁFICO especial sobre os 80 anos do Cristo Redentor, publicado em página dupla: trabalho premiado na Espanha

Editoria de Arte
● O infográfico especial, em página
dupla e papel branco, que circulou
junto com o caderno sobre os 80 anos
do Cristo Redentor do GLOBO, em
outubro, ganhou ontem medalha de
prata no 20o- Malofiej, o mais impor-
tante e tradicional prêmio de infogra-
fia do mundo, da Society for News De-
sign/Espanha (SND/E), em conjunto
com a Escola de Comunicação da Uni-
versidade de Navarra. O trabalho foi
assinado por Alessandro Alvim, que
pesquisou sobre o assunto e coorde-
nou o projeto, e por Renato Carvalho,
Kamilla Pavão e Michele Rodrigues,
também da Editoria de Arte. O info-
gráfico já havia sido premiado pela
SND dos EUA e pelos editores do
GLOBO, que o escolheram como o
melhor projeto gráfico de 2011.

Foram oito medalhas de ouro, 31
de prata e 73 de bronze. O prêmio te-
ve 1.356 concorrentes de 29 países,
um recorde de participação. O GLO-
BO concorreu com grandes jornais,
como o New York Times, que ganhou
quatro medalhas de ouro, além de ou-

tras, consagrando-se como o veículo
mais premiado. O NYTimes.com ga-
nhou duas medalhas de ouro.

Na Espanha, onde recebeu o prê-
mio, Alvim falou sobre a importância
do reconhecimento internacional.

— Considerando que o “New York
Times” ganhou todas as medalhas de
ouro e quase todas as outras, e ne-
nhum outro jornal brasileiro ganhou
medalha, foi um excelente resultado.

Também foram premiados o
“Washington Post”, “El Mundo” e a
“National Geographic”. Na internet, o
IG ganhou medalha de ouro.

É o terceiro prêmio Malofiej do
GLOBO, que já ganhou duas meda-
lhas de bronze — uma em 2001, com
a queda do Concorde em Paris, e ou-
tra em 2008, com “O maestro da ba-
teria”. Nesta edição, nenhum outro
jornal brasileiro foi premiado.

— O Brasil mostra que tem info-
grafistas entre os melhores do mun-
do. O prêmio confirma a qualidade
do nosso trabalho — diz o editor de
Arte do GLOBO, Léo Tavejnhansky.

Laizer Fishenfeld

O CORRESPONDENTE DA coluna no Jardim Botânico, Laizer Fishenfeld, volta hoje com esta beleza de

postal em que a garça parece até posar para sua câmera, repare. Que Deus a proteja e a nós não desampare

A curva de Chico
Sabe aquela curva em frente

à Vila do Pan, na Barra, no Rio,
que liga a Av. Ayrton Senna à Av.
Abelardo Bueno? Vai se chamar
Curva Chico Anysio, a pedido
do próprio mestre do humor,
que o Brasil perdeu ontem.

Há uns cinco meses, Chico
ligou para Eduardo Paes e fez
o pedido.

Segue...
O prefeito não entendeu. E,

depois de desejar vida longa a
Chico, quis saber a razão.

— É que ela não acaba nun-
ca — respondeu o humorista.

Para concluir...
Paes, como todos nós, sabe

que a lembrança do grande
artista será eterna.

Bicicleta
José Griner, 87 anos, em nota,

confirmou o acidente, em maio
de 2011, com um Audi dirigido
por Thor Batista. Mas, diz, ne-
nhum dos dois teve culpa: “Hou-
ve uma colisão que envolveu a
lateral do carro dele e a roda
dianteira da minha bicicleta.”

O aposentado confirma a in-
formação de que Thor o socor-
reu: “Ele agiu com lisura e deu
suporte à minha recuperação.”

Acarajé do Papa
O judeu Jaques Wagner vai ao

Vaticano, em abril, a convite de
Bento XVI, para um encontro de
líderes mundiais do judaísmo.

O governador da Bahia tem
cumprido certo papel diplomáti-
co nesta área. Foi por insistência
dele que, em janeiro, Dilma foi a
Salvador para uma homenagem
às vítimas do Holocausto. E, em
novembro de 2009, recebeu o
então presidente da Autoridade
Palestina, Mahmoud Abbas.

Desliga o celular
Dilma, a exemplo de qual-

quer mortal, detesta partici-
par de eventos com gente que
deixa o celular ligado.

Na reunião de quinta com
os 29 megaempresários, to-
dos foram obrigados a deixar
seus aparelhos na entrada.

ZONA FRANCA
● Favish lança hoje, na Livre Galeria,
no Jardim Botânico, “A deusa, o
herói, o centauro e a justa medida”.
No mesmo dia, abre a Mostra de Arte
Contemporânea em Literatura Infantil.
● Quarta, Michael Stivelman lança
“A marcha da morte” (Editora
Imago), na Travessa Leblon.
● O blog Flamenco no Rio, de Loren-
na Eunapio, promove dia 29 o 1o- “Ta-
blado Flamenco no Rio”, no Lapa Café.
● InfoLink promove palestra terça,
na Abradi-RJ, sobre plataforma de
segurança para Cloud.
● Ana Rutter abre exposição quarta
na Galeria Quirino Campofiorito.
● O Faixa Etária toca hoje no
Ostrascycle, de Rio das Ostras.
● Renato Villarinho, da Zinzane,
abrirá 60 lojas este ano.

Foi afastado
O historiador e professor

Luciano Figueiredo foi afasta-
do do cargo de editor da ex-
celente “Revista de História
da Biblioteca Nacional”.

Corredor do Fórum
A 8a- Turma do TST determi-

nou a entrega imediata, antes de
julgar recursos, de uma prótese
ortopédica de R$ 23 mil a um ex-
empregado da Back Serviços Es-
pecializados, de Santa Catarina,
que perdeu a perna num aciden-
te com um trator, em 2004.

Os ministros acolheram o ar-
gumento de que a demora oca-
sionaria atrofia de musculatura.

Em liberdade
Liminar do ministro Vasco

Della Giustina, da 6a- Turma do
STJ, deu a Shanna Garcia, 26
anos, filha do bicheiro Maninho,
o direito de aguardar em liber-
dade o julgamento do processo
que responde por “formação de
quadrilha e tentativa de homicí-
dio”, entre outros crimes.

ANCELMO
GOIS

oglobo.com.br/ancelmo

GATÃO DE MEIA-IDADE Miguel Paiva

Pelo telefone
Donga (1890-1974),

autor do primeiro
samba, “Pelo te-
le fone” (com
Mauro de Almei-
da), em 1917, se-
rá homenagea-
do pelo Prêmio
Plumas e Pae-
tês, dado a operá-
rios anônimos do carnaval (ade-
recistas, carpinteiros, costurei-
ras...), apoiado pela Secretaria
de Desenvolvimento de Cabral.

O seu “Pelo telefone” inspirou
o troféu (foto), criado por Levi
Cintra. A entrega será dia 12 de
maio, na Cidade do Samba.

Viva dona Neném!
Dona Neném, 87 anos, viúva

de Manacéa, lendário sambista
da Portela, autor, entre outros,
de “Quantas lágrimas”, tem
dois motivos para festejar.

Um é que vai ganhar, hoje,
uma festa na quadra da escola.
Outro é a volta da Feira das Ya-
bás, amanhã, evento de culinária
que reúne as “tias” de Oswaldo
Cruz, bairro-berço da Portela.

Ação do tempo
O Colégio Pedro II da Rua Oto

de Alencar, na Tijuca, no Rio, es-
tá interditado após apresentar,
diz a direção, “problemas pro-
vocados pela ação do tempo”.

Tarado do Pechincha
Um moreno claro, magro,

com cerca de 1,70m, tem ater-
rorizado as mulheres do Pe-
chincha, em Jacarepaguá, no
Rio. Outro dia, ao ver uma mo-
cinha na Rua dos Artistas, o
sujeito pôs o bilau para fora.

O tarado também já apal-
pou os seios de uma estudante
em frente ao Colégio Cruzeiro,
na mesma rua. Polícia nele!
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 24 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




