DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

MANDAGUARI

28 de dezembro de 2013 a 10 de janeiro de 2014 | Ano II | N o 45

Meio Bilhão

www.portalagora.com

PIB DE MANDAGUARI ULTRAPASSA R$500
MILHÕES. CRESCIMENTO FOI PEQUENO
COMPARADO A OUTRAS CIDADES DA REGIÃO

6º homicídio

pesquisa

retrospectiva

Pai oferece recompensa por
informações sobre a morte
de jovem no Natal
P26

Levantamento mostra
preferências em rádio, jornal
e internet na cidade
P34

Relembre os fatos de 2013
resumidos pela equipe do
Jornal Agora
P17

2

opinião

Email:jornalagora@portalagora.com | www.portalagora.com | (44) 3133 4000

carta ao leitor

Efeitos psicológicos

Mais...

TEMPO
Mandaguari
Sábado 28/12
Max 32º Min 23º

Sol com muitas nuvens durante o dia.
Períodos de nublado, com chuva a
qualquer hora.

Domingo 29/12
Max 31º Min 22º

Sol com muitas nuvens durante o dia.
Períodos de nublado, com chuva a
qualquer hora.

Segunda 30/12
Máx. 30ºC Mín. 22ºC

Sol com muitas nuvens durante o dia.
Períodos de nublado, com chuva a
qualquer hora.

Terça 31/12
Máx. 33ºC Mín. 22ºC

Sol e aumento de nuvens de manhã.
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

* Com informações do Instituto Climatempo

O Brasil só começa a funcionar depois
do Carnaval! Ano de eleição e Copa do Mundo passa mais depressa! Termos como esses que publicamos estão na boca das pessoas nas horas que antecedem a chegada de
2014. Na verdade, a coisa não é bem assim.
Vejamos o exemplo do Carnaval! O
Brasil funciona normalmente até a festa de
Momo. Há dois fatores que chamam a atenção nessa equação. Primeiro, que as empresas fazem um rodízio de férias no período,
aproveitando o verão e as férias escolares.
Logo, tem-se a impressão de “tudo parado”,
o que não é bem verdade. Por conta disso,
muitos planos são postos em prática quan-
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do toda a equipe já “descansou”.
Já a Copa do Mundo e as eleições mexem com a rotina do país. Nem por isso tudo
para no período. Pelo contrário. Em alguns
segmentos, por exemplo, há um aquecimento na produção e consequente faturamento.
O que se observa nos dias atuais é uma
sensação generalizada de que o tempo
passa mais depressa. As novas tecnologias
ocupam cada vez mais o tempo das pessoas. Desde o surgimento da TV até as redes
sociais do século 21 nosso horário “excedente” está sempre preenchido. Entre outros fatores, isso faz com que pareça que o
tempo passa mais rápido.

ESPAÇO ABERTO | MEMÓRIA EM IMAGEM

COTAÇÕES
Soja
Milho
Trigo
Café
Frango Vivo
Dólar Comercial

US$ 1326,5
US$ 429,75
US$ 604,25
US$ 117
R$ 2,40
R$ 2,34

São todos efeitos psicológicos que recebemos. Se em “anos comuns” esses fatores são evidentes, imagine em 2014, então,
quando o Carnaval é mais tarde, com Copa e
eleições na sequência. Efeito dobrado.
Para nós do Jornal Agora, 2013 foi o
ano em que nos tornamos semanais e consolidamos um trabalho iniciado ainda em
2012. No ano que vem, novos desafios pela
frente, que vão desde a implantação de cadernos especiais até a busca por um espaço
regional, iniciada discretamente nos últimos meses.
A todos, portanto, Feliz 2015! Opa,
2014 ainda...

Na imagem desta semana, grupo com
os primeiros alunos da Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Mandaguari (Fafiman), em março
de 1967. Fundada em 1966, as atividades da instituição tiveram início no
período em que o registro fotográfico foi feito, sendo os primeiros cursos
ofertados: História, Matemática, Letras
e Pedagogia. Atualmente, são 13 cursos
de graduação, e a Fafiman passa pelo
processo de transformação em centro
universitário.
(Fonte: Livro Mandaguari
Sua História. Sua Gente.)

*Soja, milho e trigo em centavos de US$ por
bushel, com base na Bolsa de Chicago. Café em
centavos de US$ por libra peso, com base em
Nova York. Frango vivo valor por quilo da Praça
de Maringá-PR.
Fonte: Gazeta do Povo e TV Terra Viva
(20/12/2013)
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Este jornal é um produto

Farmácia Vilafarma, na
Avenida Amazonas, próximo ao Posto Novo Centro.
Fone: 3233-2368.

Farmácia Drogamais – na
Avenida Amazonas, próximo ao semáforo das Lojas
Manica. Fone: 3233-0090

ARTIGO

Quanto vale para você?

Neste último exemplar do Jornal Agora, em
2013, veio-me a reflexão sobre a percepção de
valor das coisas para cada pessoa. E essas coisas
podem ser momentos, objetos, pessoas, pensamentos e críticas.
Se não me engano, há um texto que circula
por aí, que descreve que se você quiser saber o
valor de um minuto, pergunte a quem perdeu
um voo; se quer saber o valor de um mês, pergunte a uma gestante que espera seu bebê há
nove meses; se quer saber o valor de um ano,
pergunte a um presidiário, mas não é só sobre
isso que reflito nessas palavras.
Quanto vale para você um objeto que disponibiliza a vender, para que um possível comprador ou especulador tenha a pretensão de
vir por preço naquilo que você vende? Não se

obriga outros a comprarem o que você vende,
só se coloca à disposição, quem tiver interesse
que pague o preço.
Como pedir para uma pessoa não ficar triste por algo, se nem ao menos se sabe o valor que
isso tem para aquela pessoa.
Percebo uma certa tendência de colocarem
preços nas coisas de outros, mas sem perceber
que também suas coisas têm o seu valor e que
só você sabe o porquê desse valor.
Quanto valeu a você, leitor, o ano que se finda? O quanto representou cada dia dos 12 meses que você viveu? Foi bom, ótimo, maravilhoso? Foi triste, sofrido, com perdas irreparáveis?
Sei que para muitos, 2013 poderá ter sido
um ano maravilhoso, como também o foi para
outros, se excluírem eventuais situações. Isso

porque ao vermos o micro, nos prendemos a
eventos individualizados, porém ao vermos o
macro, num todo, o ano pode ter sido e foi muito bom.
Que seja possível a análise de cada um e
peço a Deus que todas as pessoas, ainda que
passando por perrengues, possam comemorar,
festejar a alegria de estar vivo e aproveitando as
bênçãos de todos os dias – Amém.
Renato Pirolo da Silva
Consultor especializado. Dúvidas e
sugestões pelo e-mail
repirolo@yahoo.com.br
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E AGORA?

Polêmica, mais uma!
A votação de um projeto de lei em sessão
extraordinária levou mais polêmica à Câmara
Municipal na manhã de sábado (21). Tratava-se de uma lei que altera valores do Código
Tributário. Foi aprovado com seis votos favoráveis e três contrários.
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Recorde

Mandaguari teve seis homicídios em um único

os números da pesquisa Data Vox, que lhe dão

2013.

se mantido o voto de confiança”, comentou entre

Por outro lado, os vereadores devolveram à
Prefeitura Municipal R$ 600 mil não utilizados do
orçamento no ano. O objetivo principal é equipar
o Laboratório Municipal.

mércio em 2013, comparada ao ano anterior. O

Devolução

Pela primeira vez em sua história recente,

ano. É um crime a cada 60 dias, em média. Os
números “explodiram” no último semestre de

Discrição
Foi pequena a evolução das vendas no co-

grau de endividamento da população prejudi-

cou o comércio, acreditam diretores da Aceman.
A chance de haver segundo turno na elei-

ção estadual é maior quando o senador Roberto

Mal explicado

Cartórios

A lei pegou mesmo os cartórios da cidade.

Feliz

Desde uma lei aprovada em 2007, pagavam uma
taxa fixa de R$ 250 de ISS por mês e agora terão de
recolher 5% do seu faturamento. Estimativas do
Gabinete Municipal dão conta de que o município
passe a arrecadar mais de R$ 20 mil por mês com
a mudança.

Dilema

A alteração não é de todo ruim para a “massa” da população. Aumenta em aproximadamente
R$ 2 a cobrança da taxa de coleta de lixo, apenas
corrige o IPTU (inflação) e reduz a cobrança para
entidades e adoentados em casos especificados na
lei. Temendo repercussão negativa, a aprovação
foi a “toque de caixa”.

5

Requião (PMDB) está no páreo. Acontece que

Gleisi Hoffman (PT) corre risco de não ir ao turno final com ele na disputa. Beto Richa (PSDB)
lidera em todos os cenários.

Di Colli
Leonardo Di Colli deixa a Secretaria de Saúde neste dia 31. Sob a alegação de motivos pessoais,
o secretário passará por um tratamento de saúde e poderá voltar ao cargo, dependendo da velocidade de sua recuperação. Márcia Serafini, atual diretora, assume.

Romualdo Batista (PT) ficou eufórico com

73% de aprovação ao final do primeiro ano de
mandato. “É como se quem votou em mim tivesamigos.

Projeção

Nos bastidores políticos, começaram as pro-

jeções de quantos votos cada candidato a deputado fará em Mandaguari no próximo ano. Tanto os
locais quanto os “visitantes”.

Visitas

Por sinal, diversos candidatos já estão pere-

grinando por Mandaguari em visitas a aliados e

buscando apoios para 2014. “Tudo como dantes
no Quartel de Abrantes”...

Olha a faca!

O clima se aproximou dos 50 graus entre

dois corretores da cidade em um churrasco de

final de ano. Tudo por causa de uma comissão de
R$ 40 mil não paga, ou não combinada, entre as

partes. A turma do “deixa disso” interviu, e o caso
vai para a Justiça comum agora.
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Fenômeno da “população flutuante” muda cara da cidade
APESAR DOS DIVERSOS ROSTOS NOVOS PELAS RUAS, NÃO HÁ NÚMEROS QUE INDIQUEM SE
O MUNICÍPIO FICA COM MAIS OU MENOS PESSOAS DURANTE AS FESTAS DE FIM DE ANO
FERNANDO DAMAS,
da redação do Jornal Agora

Todo o final de ano a cidade fica com
um ar diferente devido aos vários rostos

desconhecidos do cotidiano. Isso se deve a
“população flutuante”, ou seja, pessoas que
residem em outros municípios e que vêm a
Mandaguari passar uma temporada de fé-

Fábio Basseto, à direita, é
revendedor de insumos na cidade de Marco (CE). Há 12 anos
saiu de Mandaguari, já morou
no Mato Grosso e há três anos
está no Ceará. Sempre que está
na cidade faz questão de reencontrar o amigo Paulo Fusco.
Crédito da imagem:
Fernando Damas

David Marcelino está morando
em Goiânia, capital de Goiás,
onde é representante comercial
de duas empresas mandaguarienses: Prorelax e Fitaflex
Crédito da imagem:
Fernando Damas

rias em casas de amigos ou familiares.
Não existe uma pesquisa para saber
se nesta época a cidade fica com maior ou
menor número de pessoas, já que há man-

O casal Daiane de Melo
Mendes e Wesley Cristiano Fernandes Mendes, de
Mandaguari, mora na cidade
de Santa Rita, no Paraguai, há
oito anos. Eles são proprietários de uma empresa que
produz equipamentos para
beneficiamento de sementes
Crédito da imagem:
Arquivo Pessoal

daguarienses que também viajam para outros locais.
A reportagem do Jornal Agora buscou
conhecer alguns desses visitantes. Confira!

Kawana Rocha é advogada
e há 20 anos mora em Belo
Horizonte, capital mineira, e
esteve visitando familiares na
cidade neste fim de ano
Crédito da imagem: Arquivo
Pessoal

Kamille Rocha é pediatra e
atualmente reside em Pouso
Alegre (MG). Ela também
esteve em Mandaguari nas
festas de fim de ano para
visitar os parentes
Crédito da imagem:
Arquivo Pessoal
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Mega da Virada deve sortear mais de
R$ 200 mi nesta terça-feira (31)
AUMENTO DE APOSTAS EM MANDAGUARI NO ÚLTIMO SORTEIO DO ANO CHEGA A 30%
Reprodução
GABRIEL GONCIM,
da redação do Jornal Agora

A data do sorteio da última Mega-Sena do ano
se aproxima e como prêmio, o valor estimado em
mais de R$ 200 mi, que, segundo a Caixa Econômica Federal, rende em poupança, R$ 1,2 milhão por
mês, ou seja, R$ 40 mil por dia.
Criada em 2008, a “Mega da Virada” tem um
diferencial em relação aos outros sorteios realizados durante o ano: não acumula. Se nenhum apostador for sorteado nas seis dezenas, o prêmio é
entregue àquele ou àqueles que acertarem a quina
(cinco dezenas), quadra (quatro dezenas) e assim
por diante.
Ainda de acordo com a Caixa, além de fazer
o novo milionário do país, o prêmio cobiçado por
muitos também proporciona outras finalidades:
dobra a receita das mais de 12,6 mil lotéricas espalhadas pelo país e eleva o montante a ser repassado aos programas sociais do Governo Federal,
que representa 49% do total arrecadado. Os outros 51% vão para o maior sortudo do ano.
Em entrevista ao Jornal Agora, os sócios de
uma das lotéricas de Mandaguari, Aparecida Neuza Hernandes, de 50 anos, e João Herce Sobrinho,
de 54, afirmaram que não é possível precisar o
número de pessoas que moram em Mandaguari
e participam do sorteio da Mega da Virada, porque a cidade conta com o fluxo muito grande de
visitantes ou pessoas, moradores de cidades vizi-

que duas apostas de Marialva acertaram a quina
nesse mesmo concurso.” Foi aí que surgiu a história do casal que ganhou na quina juntos, R$ 50 mil
cada. “O povo diz que os dois eram comerciantes,
mas a história não foi confirmada oficialmente. Sabe-se apenas que os dois bilhetes eram da Capital
da Uva”, relatou o empresário.
Para os interessados em testar a sorte na
Mega da Virada, as apostas terminam às14h, na
terça-feira (31). O sorteio acontece ao vivo, direto dos estúdios Rede Globo, no Rio de Janeiro, a
partir das 23h.

Confira os preços
das apostas:

N° de dezenas
Apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até às 14 horas do último dia do ano

nhas, como Marialva e Jandaia do Sul, que passam
diariamente pelo município e também jogam na
cidade, para aumentar as chances de se tornarem milionárias. Ainda de acordo com os sócios,
o movimento na casa lotérica aumenta aproximadamente 30% em decorrência do último sorteio
nacional.
Histórias
Há em Mandaguari diversos casos de pessoas que já disseram ter ganhado na Mega-Sena,
não da virada, mas em outros sorteios, mas que

eram apenas “histórias de pescador”. Mas também
há casos verdadeiros, como o do dia 6 de julho de
2011, no concurso 1.298, em que um morador de
Barbosa Ferraz acertou as seis dezenas em jogo
feito em uma lotérica mandaguariense. O sortudo
faturou sozinho R$ 9.047.534,60 milhões.
De acordo com Sobrinho, histórias curiosas
atingem também a cidade de Marialva. Há cerca
de quatro anos, se espalhou um boato de que um
casal fez cada um, um jogo da Mega-Sena, e não comentou nada para o outro. “Depois do sorteio do
concurso, foi divulgado e confirmado pela Caixa

Preço

6.....................................................................R$ 2,00
7...................................................................R$ 14,00
8...................................................................R$ 56,00
9.................................................................R$ 168,00
10..............................................................R$ 420,00
11..............................................................R$ 924,00
12..........................................................R$ 1.848,00
13..........................................................R$ 3.432,00
14..........................................................R$ 6.006,00
15.......................................................R$ 10.010,00
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pesquisa
Para 64% dos entrevistados,
cidade vai melhorar em 2014
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LILIAN NARIAI,
da redação do Jornal Agora

A pesquisa Data Vox encomendada pelo
Jornal Agora e realizada nos dias 16 e 17 de
dezembro mostra que a população de Mandaguari está otimista para o ano novo. Segundo o levantamento, 64%, ou seja, 2/3 das
pessoas ouvidas acham que a administração
do prefeito Romualdo Batista (PT) vai melhorar em 2014.
Para 23,5%, não vai nem melhorar nem
piorar, ficará igual. Já para 9,3%, o prefeito
vai piorar o trabalho no próximo ano e 3,2%
não souberam ou não quiseram opinar (ver
Gráfico 1).
“Isso mostra a confiança que as pessoas
têm no nosso trabalho. Fico muito feliz com
esses números”, comemora Batistão.
Na edição passada do Jornal Agora, a
divulgação da primeira parte da pesquisa
mostrou uma aprovação de 73% da administração municipal ao final do primeiro ano de
gestão, contra 24,3% de reprovação e 2,7%
que não souberam ou não quiseram opinar.

Asfalto

Para as 400 pessoas ouvidas na pesquisa, foi feita a seguinte pergunta: “na sua opinião, qual área a administração mais evoluiu
no ano de 2013?”.
Um terço, ou 33,5% dos entrevistados,
disse que a pavimentação de ruas e avenidas foi a área que mais avançou. “Investimos
muito na segunda metade do ano e a população soube reconhecer”, comentou o prefeito
(ver Gráfico 2).

Mas o que era para ser encarado como
elogio, também provoca questionamentos.
Nos números mostrados na semana passada,
50,2 % reclamaram que a saúde vem enfrentando mais dificuldades e precisa melhorar.
A segunda maior queixa é exatamente sobre
asfalto: 16,8% acham que é a pior área da
Prefeitura Municipal.
“Asfalto mobiliza muito as pessoas. É o
problema na ‘porta de casa’”, explica Manoel
Garcia Júnior, do Instituto Data Vox, que fez a
pesquisa, inédita na imprensa local.

Recursos

As ruas que foram asfaltadas ou recuperadas no município tiveram dinheiro de
várias fontes diferentes, desde o Governo
Federal ou Estadual, a maioria obtida pela
administração anterior, como recursos do
próprio caixa da prefeitura.
Para 2014, há promessas do Governo
Federal, comandado pelo PT a exemplo do
município, como linhas de crédito avalizadas
pelo Estado por meio do Programa Paraná
Urbano.
“Vamos avançar muito, e a população
pode aguardar. As ruas ficarão cada vez melhores”, promete Batistão.

Emprego

O Governo Municipal aproveitou também para surfar na onda da geração de empregos que o Brasil vive. Para 10,2% dos
ouvidos, foi na geração de empregos que o
município mais avançou. Outros 8,5% responderam que foi na coleta de lixo e limpeza
pública que a administração apresentou melhor desempenho, contra 8,2% na educação
e 7,7% na saúde.
“A avaliação é pulverizada. Tirando o asfalto, que traz mais visibilidade, nas outras
avaliações as opiniões divergem”, analisa
Garcia Júnior.

Romualdo Batista: “Os números mostram a confiança que as pessoas têm no nosso trabalho.
Fico muito feliz com os resultados”

Fotos: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Mandaguari

Ao mesmo tempo em que a maioria dos entrevistados afirma que o asfalto foi o que mais melhorou em 2013, área tem ainda bastante a avançar;
é também a segunda com maior índice de reclamação
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Leonardo Di Colli deixa a Saúde
O secretário de Saúde de Mandaguari,
o bioquímico Leonardo Di Colli, vai deixar a
pasta no próximo dia 31. A saída de Di Colli
já está acertada com o prefeito Batistão (PT)
e a vice Ivonéia Furtado (PPS).
A alegação foi pessoal e o secretário
pode voltar ao cargo durante o ano de 2014.
“Tenho questões pessoais a resolver nos próximos meses e não teria condições de tocar
a Secretaria”, contou em entrevista à Agora
FM (91,3).
Quem assume o cargo é a atual diretora
da Secretaria de Saúde, a enfermeira Márcia
Serafini. “Será um período interino. Se em 60
dias o doutor Leonardo tiver condições, ele
volta”, comentou Batistão.

Via urbana da cidade
ganha mais um semáforo

O semáforo entre duas das principais
avenidas de Mandaguari – Amazonas e Presidente Vargas – foi instalado e começou a
funcionar na manhã de segunda-feira (23).
O cruzamento, que de acordo com a
assessoria de imprensa da Prefeitura de
Mandaguari, contempla escolas, hospitais,
cemitério, capela mortuária, entre outros estabelecimentos, agora está mais seguro com
o equipamento.
Além da grande mobilidade urbana proporcionada pelas vias aos mandaguarienses,
quem segue de Jandaia do Sul a Arapongas
e vice-versa também terá mais segurança no
cruzamento.

Definido o novo diretor e vice da Fafiman
Foi publicado domingo (22), no Jornal O Diário do Norte do Paraná, o decreto
482/2009, que define o novo diretor e vicediretor da Fafiman. Apesar de haver eleição
na faculdade, que este ano ocorreu no dia 22
de novembro e envolveu toda a comunidade
acadêmica – professores, funcionários e alunos da instituição – o estatuto dá ao prefeito
vigente, no caso, Romualdo Batista, o direito
da decisão final.
Para diretor, Batistão manteve o candidato que mais votos recebeu na eleição, o
professor José Natal de Oliveira; porém, para
vice-diretor, optou pelo segundo colocado,
o advogado Wedson José Pierobon. Os dois
estarão à frente da Fafiman de 2014 a 2017.
Havia ficado em primeiro lugar para vi-

ce-diretor, o atual diretor da instituição, Ivan
Carlos de Moraes, que afirmou que o resultado era por ele aguardado. “Eu já esperava
por isso”, limitou-se a dizer em entrevista ao
Jornal Agora.

Na manhã de sábado (21), os mais de
100 alunos da ONG Aliança Esportiva e Social de Mandaguari foram presenteados com
panetones e uniformes novos. A lembrança
de fim de ano foi dada, em parceria, pelas ins-

tituições que patrocinam a entidade: Cocari,
Romagnole, Syngenta, Sicredi e Employer. A
entrega contou com representantes de cada
uma delas e ocorreu no Centro Esportivo do
Jardim Esplanada.

A Prefeitura de Mandaguari, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, disponibilizou
um novo canal de comunicação para denúncias de terrenos que não estão de acordo
com a Lei Complementar 2089/2013. Segundo o titular da pasta, Paulo Conte, todas

as denúncias de terrenos com mato alto
e sem conservação podem ser feitas pelo
e-mail: meioambiente@mandaguari.pr.gov.
br de forma anônima. Segundo Conte, o ideal
é que a informação chegue com o nome e, se
possível, com o número do telefone do proprietário que está com o terreno irregular.

Alunos esportistas ganham presentes no Natal

Secretaria disponibiliza e-mail para
denúncias sobre terrenos irregulares

curtas
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Câmara de Mandaguari analisou mais de
260 projetos/requerimentos este ano
AINDA EM 2013, VEREADORES ECONOMIZARAM R$ 600 MIL, QUE SERÃO DEVOLVIDOS À PREFEITURA
PARA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL
Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal
MARCOS CORAZZA,
da redação do Jornal Agora

Com 2014 às portas e findando o primeiro
ano de mandato dos vereadores eleitos em outubro de 2012, a reportagem do Jornal Agora
fez um levantamento das atividades da Câmara Municipal que começou 2013 prometendo
reviravolta na eleição para presidente da casa,
mas que acabou culminando no nome que era
dado como certo para assumir o cargo em detrimento de manobras lançadas pela oposição
para ter no comando da Câmara o funcionário
público e vereador Aroldo Silvestre dos Santos,
o Aroldo das Antenas (PDT).
Como resultado, pela primeira vez na história do PT na cidade, o partido tem, além de
um representante no Executivo, o vereador Jocelino Tavares, que também representa a sigla,
e que acabou vencendo a disputa por cinco votos a quatro. Ainda em janeiro, o vereador e segundo secretário da Mesa Legislativa, Rodrigo
Sosa (PSD), o Zebra, foi oficializado como líder
do prefeito Romualdo Batista (PT) na Câmara
de Mandaguari.
Demandas do Executivo atendidas, socorro a agricultores, troca de acusações, tentativa
de elevar o número de cadeiras na Câmara e
segurança pública foram assuntos que pautaram o ano de 2013 dos vereadores.

Segurança; uma das primeiras
preocupações no Legislativo

Em março deste ano, o tema segurança,
que está sendo alvo de muitos questionamentos neste final de ano, já estava sendo debatido
entre os vereadores. Dos três requerimentos
apresentados na sessão ordinária do dia 25
daquele mês, dois tratavam sobre o assunto.
O vereador Zebra pedia a criação da Guarda
Municipal e os vereadores Nilton Botti (DEM)
e Valdecir Scoassábia (DEM), o Valdecir da Livraria, pediam a instalação de câmeras de segurança em toda a extensão da Avenida Amazonas.

Vereador acusa prefeito
de mentiroso

Na sessão ordinária do dia 8 de março, o
vereador João Jorge Marques (PDT), o Jorge do
Alambique, que está em seu terceiro mandato,
teceu duras críticas ao prefeito Romualdo Batista durante debate em relação ao aumento do
IPTU, que entrou em vigor no dia 12 daquele
mês. Ao final de seu discurso, o vereador disparou: “O prefeito nem sentou na cadeira e
já aprendeu a mentir rapidinho. Político que
mente para mim não tem credibilidade, e mentira vem sempre à tona”, disse na época. O prefeito, que na semana em que ocorreu o ataque
estava em Curitiba, não respondeu às críticas.

Câmara não foi para os bairros

Propondo levar o Poder Legislativo mais
próximo da população, o presidente da Câmara
Jocelino Tavares anunciou na sessão ordinária
do dia 4 de julho a intenção de criar o projeto
da “Câmara Itinerante”, que previa a realização

de um abaixo-assinado contra a medida, os
vereadores decidiram, por unanimidade, pelo
arquivamento do projeto na tarde do dia 2 de
dezembro. Embora considerado legal e constitucional, os vereadores ouviram a “a voz do
povo”, que pedia que os recursos que seriam
gastos com os novos cargos fossem direcionados a outras prioridades do município.

Aumento tributário

Última sessão da Câmara, extraordinária, ocorreu na manhã de sábado (21)

de sessões nos bairros da cidade. Na ocasião,
Tavares afirmou que vereadores de Maringá
implantaram o sistema e ele iria até lá para
conhecer melhor o projeto para trazê-lo para
Mandaguari, mas até a última sessão ordinária
do ano isso não foi concretizado.

Vereadores aprovam
recurso para compra de UTI móvel

Uma das promessas de campanha do
prefeito Romualdo Batista foi alcançada, com
aprovação em sessão extraordinária do dia 21
de agosto, do projeto de lei que autorizou o
Executivo a abrir um crédito adicional no orçamento do município para a compra de uma
UTI móvel, que chegou à cidade no dia 23 de
novembro. Foram aprovados na época investimentos de R$ 450 mil na aquisição da ambulância e dos equipamentos necessários para
sua utilização.

Agricultores afetados por
geada têm subsídio aprovado
As fortes geadas ocorridas no inverno
deste ano causaram grandes prejuízos para a
agricultura, em especial, aos cafeicultores do
município que se viram obrigados a erradicar
grandes áreas da lavoura. Para amenizar as
perdas, os vereadores aprovaram por unanimidade em 2 de agosto, concessão de subsídios para a contratação de empresas terceirizadas para prestar o serviço aos agricultores.
Com o benefício, o Executivo foi autorizado a
arcar com 50% do valor pago hora/máquina
para as empresas contratadas.

Requerimento acaba
em dedo na cara e bate-boca
Em primeiro de outubro, durante as explicações pessoais, o vereador Pedro Ricieri
(PMDB) reclamou que haveria vereadores
zombando de um requerimento apresentado
por ele, que pedia a contratação de um gerente administrativo para o Pronto Atendimento
Municipal (PAM). Os alvos da reclamação seriam a vereadora Vilma Pavani (PP) e Aroldo
das Antenas. Após a sessão e ainda em plenário
os vereadores Pedro e Aroldo iniciaram uma
discussão, na qual acusavam-se mutuamente
de mal educado e de não respeitarem ou de
não ouvirem a palavra do outro. A cena ainda
contou com dedos em riste apontados para as
faces dos desafetos, reforçando a sensação da

falta de política de boa vizinhança entre oposição e situação.

Dr. Oswaldo recebe título de
cidadania mandaguariense

Proposto pelo vereador Pedro Ricieri,
foi aprovado em terceira discussão no dia 4
de novembro, o projeto de lei que concedeu
o título de cidadania mandaguariense ao médico Oswaldo Alves, que, segundo o autor da
proposta, foi uma forma de demonstrar o reconhecimento da sociedade local pelo grande
trabalho realizado pelo médico. Doutor Oswaldo, como é conhecido, é fundador da Comunidade Social Cristã Beneficente (CSCB), cujo
trabalho filantrópico que desenvolve é reconhecido nacionalmente.

Câmara oficializa nome
Xanduzão para ginásio de esportes

Construído no final dos anos de 1970, durante a primeira gestão do ex-prefeito Alexandre Elias Nacif, o Xandú, que faleceu em agosto
deste ano, e sempre chamado pela população
de Xanduão, embora o nome oficial fosse Ginásio de Esportes de Mandaguari (Geman),
o local teve o nome reconhecido oficialmente
com o nome do ex-prefeito. Proposto pelos
vereadores João Jorge Marques, Aroldo Silvestre dos Santos e Vilma Pavani, o projeto de lei
que deu o novo nome ao ginásio de esportes
foi aprovado em terceira discussão no dia 11
de novembro. A obra foi lembrada pelos vereadores como uma das grandes marcas das duas
gestões exercidas pelo ex-prefeito Xandú.

Presidente anuncia
economia de R$ 600 ml
Na sessão ordinária do dia 25 de novembro foi anunciado pelo presidente da casa, vereador Jocelino Tavares, a economia de R$ 600
mil durante o ano de 2013. Segundo Tavares,
o dinheiro será devolvido à prefeitura para a
compra de equipamentos para o Laboratório
Municipal.

Câmara recua e retira de pauta
aumento no número de vereadores

O projeto de lei que mais causou polêmica
entre os moradores do município, foi a proposta de elevar de 9 para 13 o número de vereadores na Câmara Municipal. Após manifestações
de vários segmentos da sociedade e a criação

Os vereadores fecharam o ano aprovando
em sessão extraordinária, na manhã de sábado (21), aumento em alguns impostos que
passam a vigorar a partir de 2014. Durante as
manifestações, novamente vereadores da situação e oposição bateram boca e acusaram-se
mutuamente. Para vereadores da oposição, a
votação do projeto de lei enviado pelo Executivo aconteceu no “apagar das luzes”; já a posição defendeu o reajuste dizendo haver necessidade de se equilibrar a cobrança de impostos
no município. O líder do prefeito na Câmara,
vereador Rodrigo Sosa, citou o caso dos cartórios como exemplo de disparidade na cobrança de impostos da população. Em entrevista ao
programa “Agora Comunidade”, da Agora FM
(91,3), o prefeito Romualdo Batista afirmou
que a medida foi necessária. “Fui eleito para
fazer mudanças e é o que estamos fazendo,
promovendo a justiça acima de tudo. Temos de
privilegiar aqueles que a vida não contemplou,
que precisam de um atendimento melhor. Não
acho justo aqueles que precisam pagar ficarem
na moita. Nós viemos para fazer justiça, tem
gente pagando [impostos] demais e gente pagando de menos”, disse Batistão. Ainda durante a entrevista, o prefeito afirmou que também
foram aprovados, no mesmo projeto, subsídios
no IPTU para entidades, aposentados, deficientes e pessoas com problemas crônicos de
saúde. O que aumentou, segundo ele, foi a taxa
na coleta de lixo, mas que, segundo Batistão, foi
um reajustes insignificante. “O IPTU não subiu
para essas pessoas, ele baixou, e o que subiu foi
a coleta de lixo, mesmo assim foi um valor insignificante. Foi aumentado apenas R$ 2,20, totalizando R$ 4,90”, disse Batistão, que também
anunciou mudanças na cobrança da taxa para
quem gera mais lixo. “Não podemos cobrar o
mesmo de quem produz uma caçamba de lixo
diariamente, isso também foi revisto”, afirmou.

Total

Segundo a assessoria de imprensa da Câmara Municipal, os vereadores fecharam o ano
com 195 projetos votados e aprovados e houve
143 requerimentos, totalizando mais de 260
reivindicações/análises.
Confira a seguir o número de requerimentos apresentados por cada vereador, sendo que
em alguns casos houve assinaturas de mais de
um deles:
Pedro Ricieri Navi (PMDB) – 39
Aroldo Silvestre dos Santos (PDT) –38
Adilson Alves Maciel (PSC) – 35
João Jorge Marques (PCT) – 35
Rodrigo Cesar da Silva Sosa (PSD) – 35
Vilma Aparecida Pavani (PP) – 35
Jocelino Tavares (PT) – 34
Valdecir Socassábia (DEM) – 26
Nlton José Boti (DEM) – 25

retrospectiva
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Confira os principais fatos
de 2013
em Mandaguari
Jornal Agora selecionou as notícias que
mais marcaram este ano, mês a mês

Mais um ano chega ao fim. Ano marcado, em Mandaguari, por mudanças políticas, população nas ruas, polêmicas envolvendo o Legislativo. Ano de reclamações na saúde
e de aumento nas estatísticas de furtos, roubos e homicídios. Ano

Janeiro
1/1/2013

Batistão é empossado
novo prefeito

Diante de um Centro de Convenções lotado, o empresário Romualdo Batista (PT)
tomou posse na manhã do dia primeiro de
janeiro como novo prefeito de Mandaguari. Casado e pai de dois filhos, Batistão é o
primeiro chefe do Executivo petista a administrar a cidade. Assumiu após sete anos e
nove meses de mandato do advogado Cyllêneo Pessoa Pereira Júnior, o Cileninho (PP).
E com enorme expectativa da população, já
que obteve mais de 15 mil votos, o que representou quase 75% do eleitorado.

1/1/2013

Jocelino Tavares vence
eleição da Câmara

O agricultor e ex-garçom Jocelino Tavares (PT) foi eleito presidente da Câmara
Municipal de Mandaguari, que possui orça-

mento aproximado de R$ 1,5 milhão/anual.
Cheia de reviravoltas, a eleição opôs Tavares
ao funcionário público Aroldo Silvestre dos
Santos (PDT), o Aroldo das Antenas. Jocelino
venceu por 5 a 4.

5/1/2013

Fevereiro
19/2/2013

Pai de vereador morre
de dengue hemorrágica

Os altos índices da dengue em Mandaguari fizeram a primeira vítima fatal do ano.
Foi o pai do vereador Pedro Ricieri, o alfaiate
Fioravante Navi, de 86 anos. Após dez dias
de internamento, ele faleceu na UTI da Santa
Casa de Misericórdia em Maringá.

Gerson Calado
morre em acidente de moto

O contador mandaguariense Gerson Lopes, de 45 anos, conhecido por Gerson Calado (sobrenome materno), morreu na tarde
de sábado em um acidente com moto no
trecho que liga Mandaguari a Arapongas, na
PR-444. Calado voltava de Londrina com um
grupo de amigos quando perdeu o controle da Honda CRB 1000 RR que pilotava, em
uma curva acentuada, no Paredão de Pedra.

25/2/2013

Dupla Ataíde e Alexandre
visita a rádio Agora FM (91,3)

A equipe da rádio Agora FM recebeu a
dupla Ataíde e Alexandre, que participou do
programa Show da Tarde. Durante a entrevista, eles contaram sobre os 33 anos de carreira e deram palhinha de alguns dos maiores sucessos, como “Você marcou em mim”,
“Página de Amigos” e “Laço Aberto”.

28/2/2013

Chefe da Casa Civil, Reinhold
Stephanes, ministra aula inaugural

20/2/2013

Prefeitura começa
operação tapa-buraco

A Prefeitura de Mandaguari deu início
na segunda quinzena de fevereiro à operação tapa-buracos em diversas ruas e avenidas da cidade. A Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos mapeou
e priorizou os principais pontos críticos

Por intermédio do vereador Rodrigo
Sosa (PSD) – Zebra, o chefe da Casa Civil
do Governo do Paraná, Reinhold Stephanes
(PSD) ministrou aula inaugural aos calouros
da Fafiman. O assunto abordado foi “Agricultura Brasileira: Desafios e Perspectivas”.
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1/3/2013

Agora FM (91,3) promove
reencontro entre pai e filho

Miguel da Silva Gomes buscou ajuda
da Agora FM para tentar encontrar o filho,
Ivailton Soares Gomes, que não via há 39
anos. Após entrevista ao programa Show da
Manhã, em que contou a história dele, um
ouvinte ligou dizendo conhecer Ivailton. O
reencontro ocorreu no Jardim Boa Vista e foi
registrado pela equipe do Portal Agora.com.

que gerou descontentamento entre proprietários de imóveis no município. Segundo o
chefe do Departamento de Tributação, Jerrynaldo Fineto, a correção de valores foi de
aproximadamente 35%.
23/3/2013

César Menotti e Fabiano se
apresentam em Mandaguari

A JCR Comunicação (Agora FM | Jornal
Agora | Portal Agora.com | JCR Eventos) realizou na Arena do Parque de Exposições
um evento de grande porte. César Menotti e
Fabiano entraram para a história de Mandaguari pela qualidade do show apresentado,
pela superestrutura montada e pela organização – pontos mais comentados pelas pessoas que estiveram presentes.

Valdecir Scoassabia (DEM) e pelo empresário e presidente do DEM, Marcos Jovino.
6/4/2013

Jovem tem corpo queimado

Hiago Special Laras, de 20 anos, teve
50% do corpo queimado na madrugada de
sábado. A tentativa de homicídio ocorreu na
Avenida Amazonas, e apesar de ser internado em estado grave no Hospital Universitário de Londrina, o jovem sobreviveu ao
atentado.

Festa da Lavoura emociona
moradores mais antigos

Motoristas e operadores
de máquinas decretam
estado de greve

Aprovada a criação da
Secretaria de Agricultura
e Abastecimento

Vereadores de Mandaguari aprovaram
o projeto de Lei Complementar nº 11/2013,
que criou a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. O zootecnista Geraldo
Sincero, irmão do secretário de Finanças,
Pedro Sincero, foi o escolhido para assumir
a pasta, tendo entre as prioridades a revitalização das estradas rurais.

31/3/2013

Geraldo Capucho
morre aos 50 anos

O contador Geraldo Vicente Capucho faleceu na madrugada de domingo (31/3), aos
50 anos, no Hospital Santa Rita de Maringá.
Capucho tinha nove irmãos, era casado e
pai de dois filhos. O último emprego foi na
empresa Sarandi Tratores, mas ele também
trabalhou na Colari e na Prefeitura de Mandaguari.

12/3/2013

Morre vítima de
colisão na PR-444

A adolescente de Mandaguari, Loana
Batista Rodrigues, de 13 anos, faleceu na tarde de terça-feira (12), por volta das 14 horas.
Ela estava no Ford Corcel II, placas de Mandaguari, que se envolveu em uma colisão, no
km 32 da PR- 444 – próximo ao Motel Álibi
–, no domingo (10). Segundo informações da
Polícia Rodoviária Estadual, o carro em que
estava a menina colidiu com um GM Vectra,
placas de Foz do Iguaçu. Pouco antes, uma
Toyota Corolla, placas de Cambé, havia capotado no local.

12/3/2013

Aumento no IPTU assusta
proprietários de imóveis
e gera polêmica

Reajustes não repassados ao Imposto
Territorial Urbano (IPTU) na gestão passada
foi o motivo alegado pelo prefeito Romualdo
Batista para o aumento no valor do tributo

Em 7 de abril, motoristas e operadores
de máquinas da Prefeitura de Mandaguari
estiveram reunidos em assembleia, em que
deliberaram sobre a proposta de reajuste
para a classe apresentada pelo Governo Municipal com a promessa de paralisação das
atividades se não houvesse nova proposta
do prefeito Romualdo Batista.
14/4/2013

Boato sobre maníaco
da cruz gera pânico na cidade

Um boato de que o maníaco da cruz estaria em Mandaguari gerou pânico entre a
população, principalmente entre pais que
temiam por seus filhos. A Polícia Militar afirmou na época que a história teria se espalhado por toda a região via internet e garantiu
que o assunto não passava de boatos. Dionathan Celestrino, 21 anos, conhecido como
maníaco da cruz por ter matado três mulheres, cujos corpos foram deixados posição de
crucificação, foi preso e recapturado no final
de abril no Paraguai.

abril

5/5/2013

Radialista sofre acidente
em Jandaia do Sul

O radialista e técnico de áudio, Eduardo Medina Volpato, de 19 anos, o Dudu, da
Rádio Guairacá de Mandaguari, sofreu um
grave acidente de motocicleta na noite de
domingo na saída de Jandaia do Sul. Segundo
informações, próximo ao Hospital Regional,
um veículo cruzou a frente dele, que se feriu
com o impacto da batida do guidão no abdômen. Dudu ficou nove dias internado em
coma induzido na UTI do Hospital Providência em Apucarana, passou por duas cirurgias
e mobilizou várias pessoas na doação de
sangue. Recebeu alta no dia 22.

Falece garota que sofreu
queda de cavalo

Abatedouro da Cocari
entra em funcionamento

Após 27 meses de implantação da Unidade Industrial de Aves da Cocari, a produção do produto Vitaves começou em 3 de
abril, após serem vencidas várias etapas
para a implantação do abatedouro. Com
mais de 32.000 m2 de área construída, a capacidade de abate é de 12.000 aves/hora, o
que possibilita o abate de 105.600 aves em
um turno, podendo, no futuro, sem investimentos adicionais, serem abatidas 211.200
aves/dia em dois turnos. Em abril de 2014 a
unidade inicia novo turno de trabalho com a
contratação de mais 300 funcionários.

O Jornal Agora passou a ter edição semanal com distribuição gratuita em toda a
cidade. Na edição que abriu a série semanal
estavam matérias sobre o alto número de
acidentes na PR-444, entrevista com Charles
Móia, sobre o Contorno de Mandaguari e entrevista com dois moradores que trocaram o
emprego estável que tinham pela profissão
de tatuador.
29/4/2013

O 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá destacou três agentes para o município, que passaram a atuar em abril deste ano.
O pedido foi feito em reunião pelo prefeito
de Mandaguari, Romualdo Batista (PT), presidente da Câmara Municipal, Jocelino Tavares (PT), e vereadores Nilton Botti (DEM),

Foi muito visto na internet um vídeo
com o título “UFC Mandaguari”, que mostrou a briga entre dois moradores da cidade,
um de 27 e outro de 35 anos, que aconteceu
em um domingo no centro de Mandaguari.
A discussão teve início em frente à Padaria
Doce Pão e foi parar próximo ao O Boticário.

Cidade ganha reforço
policial

Dando início à programação em comemoração ao Jubileu de 70 anos da Paróquia
Nossa Senhora Aparecida, membros da igreja organizaram a Festa da Lavoura, que contou com um desfile na Avenida Amazonas,
relembrando décadas anteriores, quando
o evento era tradição e reunia milhares de
agricultores, que tinham como objetivo agradecer a colheita anual.

9/5/2013

3/4/2013

4/4/2013

maio
1/5/2013

7/4/2013

4/3/2013

Foram utilizadas na briga garrafas de vidro,
corrente soldada e uma barra de ferro.

25/4/2013

Jornal Agora passa a ser
semanal

Briga é filmada e vai
parar na internet

A garota Polyana Franco, de 16 anos,
que se acidentou ao cair de um cavalo no
sábado (4), na Avenida Perimetral em Mandaguari, faleceu na noite de quinta-feira (9).
Ela estava internada na UTI do Hospital Metropolitano de Sarandi, mas não resistiu aos
ferimentos. Na queda, Polyana teve traumatismo craniano.

retrospectiva
12/5/2013

Três trens descarrilam em
um período de dez dias na cidade

Na manhã de domingo foi registrado o
terceiro descarrilamento de trem somente
no mês de maio em Mandaguari. O acidente foi entre os cruzamentos da Vila Vitória
e Vila Nova, paralelo à Rua Senador Salgado
Filho, na saída para Jandaia do Sul. “Os engenheiros vão vir aqui essa semana para investigar o que está acontecendo”, confidenciou
na época um dos profissionais da empresa
no local. “Algum problema tem nesses trilhos.”

12/7/2013

Falece o proprietário da
Eletro Mandaguari

A morte do empresário Antônio José
Maqueda, aos 47 anos, deixou amigos e familiares perplexos e levantou polêmica com
relação à demora no atendimento. Ele sofreu um infarto no estabelecimento em que
era dono e foi levado com ajuda de terceiros para o Pronto Atendimento Municipal
(PAM). Maqueda deixou esposa e dois filhos.

16/7/2013

junho
22/6/2013

Transporte coletivo
opera sem contrato

Um pedido de aumento de R$ 0,20 na
passagem do transporte coletivo de Mandaguari, feito pela empresa que presta o
serviço para o município desde 1977, acabou levando a Prefeitura de Mandaguari a
descobrir que a empresa Boff Tur estava
em situação irregular pela falta de um novo
contrato com o município. Segundo as informações da época, o contrato entre a empresa
e o município estava vencido desde 2006. A
Procuradoria Jurídica da prefeitura relatou
que estava averiguando o caso para tomar
providências.

Ronaldo Guedes morre
aos 34 anos

O caminhoneiro Ronaldo Guedes morreu no dia 16, na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santa Casa de Maringá, onde
estava internado desde o dia 14 de julho. Ele
foi atingido na cabeça por um disparo de
arma de fogo, durante briga na Mercearia
Santa Luzia, no Jardim Progresso. Um adolescente de 16 anos foi acusado de cometer
o crime.

necessárias para melhorar a segurança da
cidade.

8/9/2013

Dodô do tanque é
assassinado durante festa

13/8/2013

Corpo de idoso é encontrado
em zona rural de Marialva

O corpo encontrado em 13 de agosto na
zona rural de Aquidaban (distrito de Marialva) foi reconhecido como sendo de Francisco
Antônio Discípulo, 84 anos, de Mandaguari,
que estava desaparecido desde o dia 15 de
junho, quando saiu da residência onde morava e não voltou mais.

Na onda dos protestos que tomaram
conta do país em junho, cerca de 800 manifestantes tomaram as ruas da cidade. Gritando palavras de ordem, pleitearam diversos
interesses, como a criação de uma Guarda
Municipal, o aumento do efetivo da Polícia
Militar e a suspensão do pagamento do pedágio para moradores de Mandaguari. Os
manifestantes seguiram até a Câmara Municipal, onde foi realizada a sessão ordinária da semana e entregaram um documento
contendo as reivindicações.

No final de julho, cafeicultores sofreram com as geadas de vento, branca e negra
que atingiram o município. De acordo com
o gerente da Emater (Empresa Paranaense
de Assistência Técnica e Extensão Rural) de
Mandaguari, Sergio Zafalon, as temperaturas
em alguns pontos das lavouras chegaram a
-6ºC. A estimativa é que aproximadamente
40% da safra de café que seria colhida em
2014 tenha se perdido.

agosto
1/8/2013

julho

Atleta mandaguariense
inicia carreira internacional

Michel Mazala, de 18 anos, que assinou
contrato em julho deste ano com a equipe
portuguesa Sporting Clube de Braga teve, no
mês de setembro, a oportunidade de participar de seu primeiro jogo defendendo o novo
time. O jovem jogador é filho do construtor
Mauricio Mazala e já passou pelas categorias
de base do Junior Team de Londrina, além
da ONG Aliança Esportiva e AABB Futsal de
Mandaguari.

16/8/2013

Internado no Hospital Vita em Curitiba
desde o último dia 5 de agosto, o ex-prefeito Alexandre Elias Nacif não resistiu a complicações de problemas renais e cardíacos e
faleceu no dia 16. Xandú, como era popularmente conhecido, foi prefeito de Mandaguari
por dois mandatos, nos períodos 1977-1982
e 1993-1996. Casado com Joana Salete (Joaninha Xandu), Nacif deixou três filhos: Luis
Antônio, Marco Aurélio e Alexandra e dois
netos.

Geada negra destrói
lavouras de café

Manifestação reúne cerca
de 800 participantes

Laércio Alves da Silva, 65 anos, o Dodô
do Tanque, foi assassinado na residência
onde morava, no Jardim Social, na madrugada do dia 8 de setembro. Daniel Rocha, 22
anos, é o principal suspeito da morte. Rocha
tentou agredir a esposa e Dodô tentou separar a briga do casal e foi ferido com dois golpes de canivete, morrendo antes de chegar
ao Pronto Atendimento Municipal (PAM).
10/9/2013

Morre ex-prefeito Xandú

24/7/2013

24/6/2013
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Polícia Militar tem novo
comandante

O sargento Sérgio Lopes Borges, de 41
anos, passou a comandar a Polícia Militar de
Mandaguari em 1º de agosto. O novo comandante disse, na época, que após se inteirar da
situação com o sargento Gomes, que estava
no comando da PM, iria rever as estratégias

18/9/2013

Imagem é destruída em igreja

As Polícias Militar e Civil foram acionadas na tarde de quarta-feira (18), na Paróquia Bom Pastor, onde uma imagem de
madeira estava pegando fogo. A principal
suspeita era de vandalismo. A imagem de
Jesus Bom Pastor tem nove anos e foi doada
por Padre Ivaldir Camarote dos Reis, antigo
padre da paróquia. A ação causou revolta entre os fiéis.

18/8/2013

Cinco pessoas morrem em
acidente na PR-444

Cinco pessoas morreram no final da tarde de domingo, próximo a Mandaguari, na
PR-444, entre o município e Arapongas. Uma
carreta carregada com frangos atingiu dois
carros; em um deles, estava uma mandaguariense, que sobreviveu. Segundo socorristas
da Viapar O veículo que provocou o acidente
seguia sentido Mandaguari-Arapongas na
região conhecida como Paredão de Pedra.
Ao finalizar o trecho, de curvas estreitas, o
motorista atravessou a pista e atingiu dois
veículos que seguiam no sentido contrário.
O condutor da carreta, Alex da Silva Antônio, 38 anos, morreu carbonizado. Em outro
veículo, um Voyage, que despencou em uma
ribanceira, quatro pessoas da mesma família
morreram na hora.

18/9/2013

Profissional do programa
Mais Médicos se apresenta
em Mandaguari

Ney Muriel Rezende Teixeira chegou à
cidade na quarta-feira (18). Ele é brasileiro,
de Mineiros (GO), formado em Medicina na
Espanha. Em dezembro, chegou a segunda
profissional em Mandaguari, a cubana Marelis Gomes.
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PIB de Mandaguari em 2011
foi de mais de R$ 509 milhões

25
Marcos Corazza

INDÚSTRIA DA TRANSFORMAÇÃO ABRIGA A MAIOR POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA

Apesar de ter o quarto maior PIB entre os 30
municípios da Amusep, Mandaguari foi
o 21º em crescimento de 2010 para 2011

MARCOS CORAZZA,
da redação do Jornal Agora

Com uma área territorial de 336,323 km² e
distante 390,80 quilômetros da capital do estado, Curitiba, Mandaguari apresentou em 2011
PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 509.410.000
milhões, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística). Comparado com
2010, quando o PIB do município foi de R$
469.098.000 milhões, houve um acréscimo de
R$ 40.312.000 de um ano para outro, ou seja,
um aumento de 9,76%. Se for descontada a in-

flação do período, de 6,5%, o crescimento real
foi de 3,26%.
O PIB serve como base de referência ao valor agregado de todos os bens e serviços finais
produzidos em um território. O cálculo do seu
valor não é uniforme e pode ser feito sob os aspectos da produção, renda e despesas.
No quadro geral da Amusep (Associação
dos Municípios do Setentrião Paranaense), a
qual pertence o município, Mandaguari tem o
4º maior PIB da região, ficando atrás de cidades como Maringá (R$ 971.414.300 milhões),
Sarandi (R$ 740.623.000 milhões) e Marialva
(R$ 631.848.000 milhões).
Em crescimento, comparando os anos de
2010 para 2011, o município ocupa somente a

Unidade industrial de aves da
Cocari inicia novo turno de trabalho
COOPERATIVA PRECISA DE MAIS 300 FUNCIONÁRIOS
Ilustração

Novos contratados iniciarão
os treinamentos já em janeiro

MARCOS CORAZZA,
da redação do Jornal Agora

A unidade industrial de aves da Cocari
começa entre março e abril de 2014 mais um
turno de trabalho, ampliando a capacidade de
produção para atender a demanda pelo produto Vitaves Cocari no mercado consumidor.
Segundo Ângelo Trintinalha, gerente de
Recursos Humanos da cooperativa, para o novo
turno de trabalho serão contratados 300 funcionários, entre homens e mulheres, que devem iniciar treinamento já em janeiro.
A unidade, que começou o abate de frangos em abril deste ano, atualmente emprega
680 pessoas e com as novas contratações passará a contar com 980 colaboradores. As novas
vagas contemplam setores como encarregados,
pindura, corte e todas as outras funções exis-

tentes na linha de produção e também estão
abertas para moradores de cidades da região,
como Jandaia do Sul, Marumbi e Bom Sucesso.
“Os moradores da cidade têm a vantagem de
não precisarem trabalhar em frigoríficos de outros centros. Quem for de Mandaguari e quiser
trabalhar com a Cocari, é só procurar o setor de
Recursos Humanos, ver os benefícios que oferecemos e trazer os documentos”, disse Trintinalha. Nas contas do responsável pelo setor
de contratação, cerca de 150 a 200 pessoas se
deslocam diariamente de outras cidades para
trabalhar no abatedouro do município.
Os interessados nas vagas disponíveis devem procurar o setor de Recursos Humanos da
Cocari na sede da cooperativa, localizada na
Rua Lord Lovat, nº420, Jardim Esplanada. O
telefone para contato é (44) 3233-8800. Na internet, o endereço eletrônico é cocari@cocari.
com.br

21ª posição entre as 30 cidades da associação.
Vários segmentos da economia local contribuíram para os resultados. De acordo com o
Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), na agricultura, por
exemplo, a soja foi a cultura mais produzida,
com uma área colhida de 4.400 hectares e uma
produção de 9.240 toneladas. Ainda segundo
o instituto, a População Economicamente Ativa (PEA) na área urbana é de 17.292 pessoas
e 1.472 na zona rural. Na área urbana a maior
concentração de PEA encontra-se na indústria
de transformação com 4.367 trabalhadores, em
segundo lugar vem o comércio com 2.866. A
renda per capta anual da cidade é de R$ 15.552.
Para o secretário de Desenvolvimento

Econômico, Meio Ambiente e Turismo do município, Paulo Conte, os números apresentados
pelo IBGE/IPARDES refletem a força do empreendedorismo de Mandaguari. Segundo ele as
áreas de serviços, indústria e agricultura são as
principais forças motoras da economia da cidade. “Os dados revelados são muito importantes
e mostram a força do empreendedorismo mandaguariense. Os setores de serviços, indústria
e agricultura formam o principal tripé que
contribuem para superar os índices medidos
no Brasil e no Paraná", disse Conte, que parabenizou a força empreendedora da cidade “em
todas as hierarquias e atividades exercidas”,
que, segundo ele, constituem um importante
patrimônio do município.
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“2013 foi o ano mais violento de Mandaguari”
AFIRMAÇÃO É DO DELEGADO ZOROASTRO NERY DO PRADO FILHO, QUANDO QUESTIONADO SOBRE
O SEXTO HOMICÍDIO REGISTRADO ESTE ANO NA CIDADE
Arquivo Familiar

Fernando Damas

Jair Antônio Perdomo, pai de Flavio Rogério, oferece recompensa para
quem tiver informações sobre a morte do filho

“Meu filho era tudo para mim”
Flávio Rogério de Melo, 26 anos, foi a sexta vítima de homicídio; ele levou 10 tiros no Centro
de Mandaguari, na madrugada de Natal

FERNANDO DAMAS,
da redação do Jornal Agora

Flávio Rogério de Melo, 26 anos, foi
morto com 10 tiros na madrugada de quarta-feira (25), e seu primo, Renan Melo Silva
Passos, 22 anos, ficou ferido com dois tiros,
na Rua Interventor Manuel Ribas, no Centro,
em frente ao número 575.
De acordo com informações, um rapaz
magro, alto, com uma blusa de capuz, estava atrás de uma árvore e chamou por Flávio,
que ao olhar para o homem, foi alvejado por
uma pistola 380, morrendo no local.
Já Renan foi atingido por dois tiros e
conseguiu fugir. A polícia o localizou na Rua
Jorge José Machado, Vila Nova. Ele foi encaminhado para o Pronto Atendimento Municipal (PAM) e posteriormente para Hospital
Universitário (HU) de Maringá, onde passou
por uma cirurgia e permanece no quarto, em
observação, e não corre risco de morrer.
As duas vítimas tinham envolvimento
com drogas. Flávio já tinha passagens pela
polícia, por roubo; ele era filho de Jair Antônio Perdomo, mais conhecido como, Jair
Pintor.
Segundo o delegado da Polícia Civil de
Mandaguari, Zoroastro Nery do Prado Filho,
as investigações desse caso estão avançadas
e nas próximas semanas haverá a elucidação
do crime.
“Podemos dizer que 2013 foi o mais
violento na cidade. Nos anos anteriores tivemos a média de dois homicídios por ano
[em 2012, a cidade registrou um homicídio,
de Marcelo Glória Pena, morto na madrugada do dia 24 de novembro]. Este ano a situação saiu do controle, tivemos a morte de seis
pessoas”, comentou o delegado. “E o grande
problema são as drogas, 80% dos presos da
nossa delegacia estão envolvidos com o tráfico”, destacou Nery.
O sargento Sérgio Borges, comandante do Pelotão da Polícia Militar, ressaltou
que a PM está trabalhando para combater

a criminalidade. “No período de quatro meses, encaminhamos 30 casos de tráfico de
drogas à Polícia Civil. Estamos atentos no
disque-denúncia [181], fazendo o mapa da
criminalidade na cidade. Vários registros
de abordagens foram feitos nos últimos meses. Prendemos alguns foragidos da Justiça
e pessoas que cometeram crimes contra o
patrimônio público”, comentou o sargento.
“Estamos fazendo uma linha mais ostensiva, os homicídios fogem do nosso controle”,
concluiu.
O prefeito Romualdo Batista (PT) disse
por meio da assessoria de imprensa, que
está indignado com a onda de violência e que
pretende se reunir com as Polícias Civil e Militar, além do CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança de Mandaguari), para buscar alternativas na melhoria da segurança.
Jocelino Tavares (PT), presidente da Câmara dos Vereadores, comentou que a ideia
é colocar câmeras nos acessos à cidade. “O
que poderá ajudar os policiais a verificarem
a entrada e a saída das pessoas, facilitando o
serviço de monitoramento”, afirmou o vereador. “Conversei com o padre Zenildo Megiatto [pároco da Igreja Bom Pastor] e ele deu
a ideia de retomar a Guarda Mirim, dando
instruções aos jovens, tirando-os das ruas”,
finalizou.

Homicídios
Em 2013, morreram vítimas de homicídio: 1) Ronaldo Guedes, no dia 16 de julho,
na UTI do Hospital Santa Casa, em Maringá,
após ser baleado na cabeça no dia 14, no
Jardim Progresso; 2) Laércio Alves da Silva,
o Dodô do Tanque, esfaqueado no dia 8 de
setembro, durante festa na empresa dele,
ao tentar separar uma briga; 3) Laura de
Freitas, encontrada morta no dia 18 de outubro na quadra de esportes do Jardim Boa
Vista, com perfuração profunda no pescoço;
4) Ricardo Augusto Peixoto, que foi baleado
no pátio da Capela São Francisco, nos Cinco
Conjuntos, no dia 11 de dezembro; 5) Evandro Quirino de Aguiar, morto a tiros no dia
12 de dezembro, próximo à residência onde
morava, no Jardim Boa Vista; 6) e Flávio Rogério de Melo, baleado na madrugada do último dia 25.

Jair Antônio Perdomo, 62 anos, pai de
Flávio Rogério de Melo, morto no dia 25,
está oferecendo recompensa para quem
tiver informações sobre a morte do filho.
“Há uns 12 dias, um rapaz foi na minha
casa e nos ameaçou, dizendo que iríamos
passar o Natal chorando e, infelizmente,
aconteceu. A informação que temos é que
o bandido que matou meu filho fugiu em

direção à Vila Vitória”, comentou Perdomo.
“Se a informação for concreta, daremos R$ 2 mil, o nome será mantido em sigilo. O meu telefone é o (44) 9961-7302.
Meu filho era tudo para mim, ele estava
se tratando das drogas”, finalizou o pai.
“Quem quiser, pode também entrar em
contato direto com a Polícia Civil, no (44)
3233-1284.”
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Jovem sofre acidente e agride
funcionárias do PAM
ELE FOI ENCAMINHADO À DELEGACIA,
PAGOU FIANÇA E FOI LIBERADO

Arquivo Pessoal

FERNANDO DAMAS,
da redação do Jornal Agora

Gustavo Natalício, de 19 anos, capotou um
veículo VW Gol GTS na madrugada de quartafeira (25), por volta das 4h, na BR-376, saída
para Marialva, próximo à FAFEMAN.
Ele e o amigo Caio Henrique Ildefonso, de
20 anos, que estavam no carro, foram a pé para
o Pronto Atendimento Municipal (PAM), onde
Gustavo acabou agredindo as funcionárias Onice Barroco e Leila Honório.
“O Gustavo chegou ao PAM junto com o
Caio Henrique. Ele não tinha nenhum ferimento, disse que era apenas para cuidar do amigo
dele e sumiu, depois voltou transtornado, nos
agredindo”, conta Onice.
“Ele estava todo ensanguentado. Gritava,
utilizava de ofensas, dizia que ia nos matar. Procurava saber quem tinha ligado para a polícia.
O Gustavo parecia completamente embriagado”, comenta Leila.
O jovem se defende dizendo que não foi
atendido e que sente muito pelo que aconteceu.
“Fui a pé até o PAM, estava atordoado, não fui
atendido. Saí do Pronto Atendimento e não me
lembro de nada, acho que alguém me agrediu
no meio do caminho. Voltei para o PAM fora de
mim, não me recordo de nada que aconteceu.
Peço desculpas às atendentes, se eu puder fazer
algo para desfazer tudo isso”, relatou o jovem.

Gustavo Natalício afirma que não foi atendido no
local e que se arrepende pelo que aconteceu;
segundo uma das atendentes, jovem chegou
“fora de si” ao Pronto Atendimento

As funcionárias do PAM registraram Boletim de Ocorrência, e Gustavo foi encaminhado à
Delegacia de Polícia Civil, pagou fiança de R$ 2
mil e foi liberado.
“Esse caso não se caracteriza Lei Maria da
Penha [que é inafiançável], pois a lei protege as
vítimas de violência doméstica. Ele foi autuado
por violência simples e após o pagamento da
fiança responderá em liberdade”, comentou o
investigador da PC, Cláudio Farias.
A assessoria de imprensa da Prefeitura
Municipal informou ao Jornal Agora que a partir do incidente será destinado um segurança
para o local.

PM prende fugitivo da
9ª SDP de Maringá
A Polícia Militar de Mandaguari prendeu
Isaías Barbosa dos Santos, o Japonês, de 26
anos, na tarde de sexta-feira (20).
De acordo com informações, Japonês tentava assaltar uma residência, nas proximidades
da Paróquia Bom Pastor, quando populares o
agrediram. A PM foi acionada para atender a
ocorrência e chegando ao local os populares fugiram deixando Japonês caído no chão.
Ao puxar a ficha criminal do indivíduo, foi
constatado que Isaías havia fugido um dia antes, na tarde de quinta-feira (19), da 9ª Subdivisão Policial de Maringá, com mais dois detentos, enquanto tomavam banho de sol.
Japonês, preso acusado de tráfico de drogas e furto, foi encaminhado para Delegacia de
Polícia Civil de Mandaguari e posteriormente
para a 9ªSDP de Maringá.

27
Fernando Damas

Isaías Barbosa dos Santos foi flagrado por populares
tentando assaltar uma residência

Veículo é encontrado
na zona rural

Marcelo Aparecido Siqueira

Foi localizado um veículo VW Voyage
branco, placa AFU-7330, por volta das 18h, no
domingo (23), no km 4 da Estrada Dourados,
próximo à indústria de colchões Prorelax.
De acordo com informações, moradores
da região ligaram para a Polícia Militar avisando que havia um carro abandonado no cafezal.
Chegando ao local, foi constatado que o veículo
era objeto de furto e que havia sido levado do
Centro de Mandaguari na noite de sábado (21).
O carro estava sem as quatro rodas.

Carro havia sido furtado no sábado (21)
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Sobre números, verdade e justiça
Findando outro ano de trabalho, o
primeiro em Mandaguari, sigo para o
Ano Bom com uma análise positiva dos
números da Justiça. Afinal, foram mais
de 5.000 sentenças prolatadas e, após
iniciar o ano com mais de 7.000 processos, o encerramos com menos de 3.800.
Contudo, embora tenha ciência do
que esses números representam para
meu ofício, tocam eles o sentido do cidadão?
Sentença vem de sentir. Representa a sensação extraída dos autos sob o
olhar do julgador, seu senso de justiça, a
máxima de verdade subsumida aos comandos positivos que nos regem. Neste ano, milhares foram prolatadas. Por
isso, pergunto: seria o sentir do juízo
assim tão diverso do sentido dos jurisdicionados? Se não, por que da necessidade de tantos julgamentos?
Certa vez ouvi que o conceito de Jus-

tiça reflete no espírito humano a conformidade entre igualdade e moralidade. O
valor Justiça realiza, no espaço social, a
mesma função ordenadora que, no espaço cósmico, é realizada pela causalidade. Derivação da ordem natural reflete-se maximamente na sentença, que
nada mais faz senão (re)estabelecer a
ordem admitida como certa no Contrato
Social.
Será o senso de civismo incutido
na moral dos membros da comunidade
algo apartado do legalmente concebido?
Estaria cada um travestindo-se de togado e fazendo as relações interpessoais
instrumento ilimitado do exercício do
livre-arbítrio?
Não tenho resposta segura, mas infelizmente, esses números revelam a
crescente litigiosidade de situações que
antes eram resolvidas com um pouco de
paciência e diálogo.

Não se quer aqui exigir do cidadão
lesado a apatia de seus direitos. Ao revés, não quero justamente que ele passe
a pertencer ao clube dos apáticos e indiferentes.
Contudo, a vida não precisa de juízes se formos razoáveis. E nesse ponto,
todo ser humano possui inteligência
elaborada para conhecer os seus limites
e o valor de sua verdade, bem como que,
quando se avança a barreira e dela se
abdica, ainda que um breve momento,
tudo o mais se torna duvidoso.
Então nesse Ano Bom, retomemos os valores cívicos, restauremos a
fé - não em nossa meia verdade -, mas
na verdade universal que nos impele a
respeitar o próximo em suas limitações
e conquistas para que, cumprindo nossos deveres, vejamos nossos direitos
respeitados, sem partes, sem sentença,
nem números.

“... nesse Ano Bom,
retomemos os valores
cívicos, restauremos a
fé - não em nossa meia
verdade -, mas na verdade
universal que nos impele
a respeitar o próximo
em suas limitações e
conquistas para que,
cumprindo nossos deveres,
vejamos nossos direitos
respeitados, sem partes,
sem sentença, nem
números.”
Iza Maria Bertola Mazzo é Juíza
de Direito da Vara Cível da
Comarca de Mandaguari (PR)
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EM JOGO QUE NÃO TERMINOU, O TROFÉU FICOU NAS MÃOS DOS MANDAGUARIENSES

Arquivo Pessoal
FERNANDO DAMAS,
da redação do Jornal Agora

O time de Mandaguari, comandado por
Sidney Jacinto dos Santos, o Lebrão, foi consagrado campeão do Campeonato Amador
da Liga Desportiva de Maringá, no último domingo (22), no campo do Jardim Boa Vista.
Em jogo tumultuado contra a equipe de
Santa Fé, Mandaguari precisava ganhar, pois
tinha perdido o primeiro jogo da final por 1 a
0. Os mandaguarienses saíram na frente e no
final do primeiro tempo estavam ganhando
de 2 a 1.
De acordo com informações de populares que acompanhavam a partida, na tarde
de domingo houve uma confusão no intervalo, e o Santa Fé alegou falta de segurança e
não voltou para o segundo tempo.
“Isso é uma vergonha para o nosso campeonato. Santa Fé já está acostumada com
esse tipo de comportamento, já abandonou
uma vez a Liga de Nova Esperança”, comentou Dirceu Oscar de Matos, presidente da
Liga.
“Na hora do jogo, o sargento Sérgio Borges, comandante do Pelotão da Polícia Militar, designou nove policiais, três viaturas,
ainda tinha uma equipe de 10 seguranças no
local, dando todas as condições. A alegação

Equipe de Mandaguari precisava ganhar o jogo contra Santa Fé e no primeiro tempo abriu o placar em 2 a 1;
durante o intervalo, visitantes alegaram falta de segurança em campo e não retornaram para o segundo tempo

do Santa Fé é inválida”, afirmou Matos.
“Temos de parabenizar o time de Mandaguari, os torcedores, durante todo o
campeonato fizeram uma grandiosa festa e
sem dúvida mereciam o título. O troféu do
Campeonato Amador de 2013 está em boas
mãos”, completou o presidente.
“Se a equipe do Santa Fé ficasse no campo e falasse ‘não tem condições de jogo’, seria
diferente, mas eles abandonaram o campo,

dispensando assim partir para o tapetão”,
explicou Luiz Costa, comentarista da rádio
Agora FM (91,3).
“Lutamos até o fim, fizemos a melhor
campanha na primeira fase da competição,
perdemos o primeiro jogo da final, mas buscamos o resultado, estávamos ganhando de 2
a 1. Eles abandonaram o jogo e assim fomos
campeões e isso é o que importa. O nome de
Mandaguari está em destaque novamente no

Andrade, capitão do time: “O nome de Mandaguari
está novamente em destaque no cenário esportivo
regional”

cenário esportivo regional”, relatou Nilton
Andrade da Silva, jogador do Mandaguari.
Na ocasião, torcedores e esportistas
mandaguarienses pediram atenção especial
ao esporte na cidade. “Perdemos o campo do
MEC para a especulação imobiliária e nossos
campos estão abandonados, é uma pena”, comentou alguns torcedores na final.
O jogador Paulinho de Mandaguari foi o
artilheiro da competição com 17 gols.

evanir stadler
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Análise do comércio
de Mandaguari
Este ano termina com saldo positivo em
vendas, em Mandaguari. Tivemos um acréscimo de 3%, em relação ao ano de 2012.
Apesar de o endividamento estar em
alta, em função das grandes promoções em
automóveis, motos e planos habitacionais do
governo, como o “Minha Casa Minha Vida”,
os 3% positivos não deixam de trazer preocupações para o setor, uma vez que o ano
de 2014, além do carnaval, terá a Copa do
Mundo e posteriormente as eleições, e como
sabemos o país não para, mas diminui a velocidade em muitos setores da economia, o
que nos traz apreensão.
Especificamente quanto a Mandaguari,
continuo acreditando em nossos empresários, que ao longo desses anos não têm medi-

do esforços em prol dos setores industriais e
comerciais. É visível a mudança da “cara” de
nosso comércio, em que as lojas investiram
em reformas e melhorias visuais.
Espero que no próximo ano, continuemos a investir, principalmente na qualidade
do atendimento ao consumidor. De nada vale
investir no material, se não qualificamos os
nossos atendentes.
A Associação Comercial e Empresarial
de Mandaguari (ACEMAN) está com agenda
programada em 2014 com treinamentos que
priorizam o melhor atendimento ao consumidor.
Deixo os meus votos a todos de um ano
promissor com as bênçãos de nosso Deus. E
que venha 2014!

Evanir Stadler é proprietário da Bicicletaria
Ideal e presidente da Aceman (Associação
Comercial e Empresarial de Mandaguari)

“É visível a mudança da ‘cara’ de nosso comércio, em que as lojas investiram em reformas e melhorias
visuais. Espero que no próximo ano, continuemos a investir, principalmente na qualidade do atendimento ao
consumidor. De nada vale investir no material, se não qualificamos os nossos atendentes.”
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“O futuro é o presente
e o presente já passou”
Analisando friamente, esse negócio de festejar a virada de ano não
faz muito sentido. Comemorar com
muita bebida, mesa farta, fogos,
abraços e votos de sucesso e felicidade (que nem sempre são sinceros) só porque a terra deu mais uma
volta em torno do sol? Estranho, afinal
isso é um acontecimento que se repete
há milhões e milhões de anos, desde que
o mundo é mundo. Aliás, de onde saiu a
ideia que a comemoração deve ser feita
em 31 de dezembro? Como afirmar que
foi nesse ponto que a terra começou a
orbitar a estrela que representa nossa
principal fonte de luz e calor, se o homem só apareceu neste planeta milhões
de anos depois que ele se formou?
Mas o ser humano é festeiro por natureza, então, o melhor a fazer é entrar
no clima e também comemorar. Mesmo
assim, não dá pra se conformar em ver
pessoas que condicionam as mudanças
que almejam para suas vidas à virada do
calendário. “Ano que vem eu vou mudar
de vida”, “a partir de janeiro eu começo
o regime”, “passando o final de ano me

matriculo na academia”, “este ano não
dá mais tempo, mas ano que vem eu começo um novo negócio”...
Quem quer, faz acontecer, independente do período, porque as mudanças
só dependem de atitudes e atitudes podem ser tomadas a qualquer momento.
Como diz a música da Pitty, “o futuro é o
presente e o presente já passou”. Quem
está parado esperando que a última
página do calendário seja virada para
começar agir, provavelmente vai continuar esperando, porque depois do ano
novo vem as férias de janeiro, em seguida começam as aulas, vem o carnaval, a
páscoa, Copa do Mundo, férias de julho,
eleições e pronto... Já estamos novamente no final do ano e a bunda continua
pregada na cadeira esperando passar
esta ou aquela data.
Se você realmente quer alguma coisa, seja para este ano, para o ano que
vem ou para o próximo ano, é melhor
se mexer desde já. Lembre-se daquela
frase que costuma ser escrita nas portas
dos sanitários dos cursinhos pré-vestibular: “Enquanto você está aí ca..., tem

um CDF estudando”. Se você ficar esperando o melhor momento para começar
a fazer algo, alguém certamente estará
agindo e ocupando o espaço que você
imaginava que poderia ser seu.
Pense nisso e não deixe que um simples calendário determine quando você
deve ou não ter uma atitude.
Ah! E para não dizer que sou chato
ou razinza, Feliz Ano Novo!
André De Canini é jornalista,
assessor de imprensa da Câmara
Municipal e proprietário da
Semiótika Comunicação

“Quem quer, faz acontecer, independente
do período, porque as mudanças só
dependem de atitudes e atitudes podem
ser tomadas a qualquer momento.”

jcr comunicação
Jornal Agora é o mais lido por
66% em Mandaguari
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PESQUISA APONTA EMPATE ENTRE SITES MAIS ACESSADOS E EQUILÍBRIO NA AUDIÊNCIA DE RÁDIOS
DA REDAÇÃO,
do Jornal Agora

Um levantamento feito pelo Instituto
Data Vox entre os dias 16 e 17 de dezembro
mostra o Jornal Agora como o impresso mais
lido pelos mandaguarienses entre as publicações locais. A pesquisa ouviu 400 pessoas

em toda a cidade e foi encomendada pela JCR
Comunicação.
Entre os pesquisados, 66,7% responderam que o Jornal Agora é o que mais leem.
A Gazeta Regional é citada por 16,5% dos
entrevistados. Outros 16,8% não souberam
responder ou não opinaram.
Circulando semanalmente desde maio
de 2013 e criado no meio de 2012, o Agora

priorizou os temas e o mercado local no seu
período inicial, mas começará a circular em
Jandaia do Sul e Marialva cotidianamente
nos primeiros meses de 2014.
Distribuído gratuitamente, o jornal planeja manter o formato no próximo ano, mas
iniciará cobrança para realizar entregas domiciliares. “Vamos vender o conforto da entrega em casa e anterior à distribuição nas

ruas”, explica Júlio César Raspinha, diretor
do jornal.
Ouvidos sobre a cobrança, 78% dos entrevistados responderam que pagariam para
receber a publicação. Outros 16,9% disseram que não pagariam e 5,5% não souberam
ou não opinaram. Os valores ainda não estão
definidos, mas é certo que serão pacotes a
preços populares para recebimento anual.

Dez/2013
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Pesquisa mostra empate entre sites
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AO TODO, 73% DA POPULAÇÃO RESPONDEU QUE TEM ACESSO À INTERNET
DA REDAÇÃO,
do Jornal Agora

A pesquisa Data Vox feita entre os dias 16
e 17 de dezembro na cidade de Mandaguari
mostra um empate entre os sites mais acessados na cidade.

De acordo com o levantamento, os sites
Mandaguari Online e Portal Agora.com estão
em empate técnico entre os mais acessados,
com 41,1% e 40,1%, respectivamente. Abaixo
vem o Dia a Dia com 8,9% de preferência entre
os internautas. Não souberam responder ou
não quiseram opinar totalizam 9,9%.
“Se fosse pesquisa eleitoral, diria que
Mandaguari Online e Portal Agora.com estão

empatados e dentro da margem de erro”, disse
Manoel Garcia Júnior, do Data Vox.
A mesma pesquisa perguntou também
qual site é mais completo ou traz mais informações. Novo empate: Mandaguari Online
38% e Portal Agora.com 37,3% das respostas.
Em seguida, Dia a Dia com 7,5% e 17,2% que
não souberam ou não opinaram.
O número de pessoas com acesso à inter-

net apresentou um crescimento substancial
em 2013. Em uma pesquisa feita no final de
2012, mas não divulgada, 51% da população
tinha acesso à internet. Na atual, os números
chegam a 73%.
“Metade de quem não acessava a rede há
um ano passou a acessar. A internet, definitivamente, é o futuro da comunicação”, diz Raspinha.

Dez/2013

Dez/2013
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Diferença entre Guairacá
e Agora FM cai pela metade

policial

DISTÂNCIA CAI DE 20 PARA 12 PONTOS. NO HORÁRIO NOBRE, EMISSORAS ESTÃO EMPATADAS
DA REDAÇÃO,
do Jornal Agora

Diminuiu consideravelmente a diferença
de audiência entre a Rádio Guairacá e a Agora
FM. Os números do Data Vox mostram a Guairacá com 34,7% de audiência entre as pessoas
que ouvem rádio na cidade de Mandaguari. A
Agora FM está com 22,7%, segundo o levantamento.
Há um ano, em dezembro de 2012, a audiência da Guairacá era de 39%. Já a FM tinha
19%, de acordo com o instituto. As duas emis-

soras têm regras diferentes junto ao Ministério
das Comunicações. Terceira colocada em Mandaguari, a Maringá FM chega a 8% em ambos os
cenários, tanto anterior quanto atual.
Além de AM, a Guairacá é emissora comercial, já a FM é comunitária. Entre outras regras,
obedece a critérios de alcance mais limitados,
segundo o órgão.
Quando é confrontada apenas a programação entre 6 e 10 horas, horário de maior audiência no rádio, a diferença cai ao ponto de se
considerar um empate técnico entre as rádios.
No período da manhã, a Guairacá fica com
35,7% de audiência. Já a Agora FM, 33,6%.

Variação

Guairacá
Agora FM

2012

2013

39
19

34
22

Horário Nobre
6 às 10 horas

Guairacá
Agora FM

*Fonte: Datavox

*Fonte: Datavox

35,7%
33,6%
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Relembre as capas do
Jornal Agora em 2013

Edição nº 7

Edição nº 11

Edição nº 16

Edição nº 21

Edição nº 12

Edição nº 17

Edição nº 21
(sobrecapa)

Edição nº 8

Edição nº 9

Edição nº 10

Edição nº 13

Edição nº 14

Edição nº 15

Edição nº 18

Edição nº 19

Edição nº 20

Edição nº 23

Edição nº 24

Edição nº 22
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Edição nº 25

Edição nº 26

Edição nº 27

Edição nº 32

Edição nº 28

Edição nº 33

Edição nº 29

Edição nº 30

Edição nº 31

Edição nº 34

Edição nº 35

Edição nº 36

Edição nº 37

Edição nº 38

Edição nº 39

Edição nº 40

Edição nº 41

Edição nº 42

Edição nº 43

Edição nº 44
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Giro pela Agora FM

por

AMANDA
CAIRES

Giro da Rádio Agora FM

A JCR Comunicação (Agora FM | Jornal Agora | Portal
Agora.com) contou com diversos parceiros em 2013. O
nosso muito obrigado a alguns deles se estende a todos que
colaboraram com o sucesso da empresa este ano!
Que possamos continuar crescendo juntos em 2014!

Donizeti Donha
e Roberto Almeida

As 5 mais tocadas
1ª Loubet – Seu Retrato
2ª Bruno Mars – When I was your man
3ª Jorge e Mateus – Amor para Recomeçar
4ª Luan Santana – Donzela
5ª MC Gui – O Bonde Passou

Delenilson da Silva
(Biscoito) e Geoffrey Tassitano

Gisley Saris Hernandes

Rodolfo Morais

Nelson Martins
dos Santos (Dé)

Saint Clair Lopes
e Michelly Sitta

Anderson da Silva (Buiu)
Jair Rebucci

Rogério Curiel

curtas

Email:jornalagora@portalagora.com | www.portalagora.com | (44) 3133 4000

41

42

edital

Email:jornalagora@portalagora.com | www.portalagora.com | (44) 3133 4000

SISMMAN – VALORIZA JÁ!

SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANDAGUARI
FUNDADO EM 29/09/1996 CNPJ: 02.246.880/0001-06

EDITAL
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SISMMAN – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mandaguari, Estado do Paraná, CONVOCA TODOS
OS PROFESSORES E EDUCADORES, filiados ou não a esta entidade sindical, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada na CÂMARA DE VEREADORES DE MANDAGUARI no dia 10 DE JANEIRO DE 2014 em
primeira chamada às 14h30min e em segunda chamada às 15h com a seguinte pauta:
• Reajuste Salarial 2014;
• Campanha de Negociação Salarial 2014;
• Assuntos Gerais.

SOMENTE COM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS CONSEGUIREMOS CRIAR UMA CATEGORIA FORTE E VALORIZADA. NÃO PERCA, SUA PRESENÇA É MUITO IMPORTANTE
Mandaguari, 27 de dezembro de 2013.
Allysson Nathan F. da Silva
Presidente SISMMAN

Saudações Sindicais e CUTistas.

social

e Lopes, Inalda
As amigas Ivete Gerete, Marilen
Geofre, Rosa
Inês
ia
Arnal, Marilene Borges, Mar
a Teixeira, AugusCid
,
eira
Teix
es
Ign
ia
Mar
o,
Camarg
i e Cleonice Benedetti
ta Fernandes, Denilde Cavalinmente e não deixaram
nte
rece
Nanuncio se reuniram
de posar para uma bela foto!

As amigas Carla Marcela, Jaqueline Massambani,
Amanda Caroline, Ana Lúcia Romagnole, Renata
Bengozzi e Tyhala Mattos entraram no ritmo de fim
de ano e não deixaram de se divertir na revelação da
Amiga Secreta!
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THAÍS SALVADOR
Reunidos os amigos Marcelo Gonçalves, Fabricio Corazza,
Junior Bergamin, Alberto Gozzi e Vanderlei Cabelo com
suas respectivas esposas, Ana Carolina, Fernanda Corazza,
Graziela Sespede, Alexandra Bergamin e Euzeni Barros!

Rick Benedetti passou o Natal em grande estilo ao lado da
mãe, dona Cleusa, dos irmãos, Eduardo e Leonardo, das
cunhadas e dos sobrinhos!

Alexsandra Pontes e Fábio Biló ficaram noivos no dia
24. Ao belo casal, parabéns e muitas felicidades!

Sempre simpático o casal Vera Honório e
José Honório é só felicidade!

Walquiria
Alonso está
de férias
e deu uma
paradinha no
Farol da Barra
em Salvador
(BA) para tirar
uma bela foto!
A psicóloga Daiane Rodrigues inicia 2014
comemorando idade nova! Ela faz aniversário no
dia primeiro de janeiro. Parabéns!

Na coluna desta semana, o jornalista Ederson Hising
marca presença!
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