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Deﬁcientes dão exemplos de superação, apesar das diﬁculdades.
Em comum, a alegria de viver e muita força de vontade
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EDITORIAL

Preservar a história

Mais...

TEMPO
Mandaguari
Sábado (25/1)
Max 31º Min 23º

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

Domingo (26/1)
Max 31º Min 23º

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

Segunda (27/1)
Max 33º Min 22º

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Terça (28/1)
Max 33º Min 22º

A redação do Jornal Agora / Portal Agora é
constantemente procurada com questionamentos sobre as “casinhas” da Rede Ferroviária, que
margeiam a linha férrea. Na maior parte dos casos as perguntas são as seguintes: qual seu destino? Por que não se implanta um museu no local?
A construção da avenida só foi autorizada por conta de um compromisso �irmado pelo
poder público local de desviar o asfalto das “casinhas”, ou seja, sua demolição foi proibida pelo
patrimônio da União.

Em mais de sete décadas e meia de história,
Mandaguari nunca teve um museu, onde se permitisse resgatar desde sua criação e toda trajetória vivida por seu povo. Esta é uma grande oportunidade. No local onde as “casinhas” aguardam
um destino? Talvez!
Em anos recentes, uma iniciativa da pioneira
Afra Leão de Oliveira nos fez sentir o gostinho de
um resgate histórico. Uma exposição de fotos antigas e objetos históricos mostrou a Mandaguari
do �inal dos anos 1930 até os dias atuais. Um ver-
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dadeiro passeio histórico.
Ao se aproximar de seus 80 anos, a cidade
merece e precisa ter sua história contada por sua
gente. “Quem não sabe de onde veio, qualquer
destino é válido”! A frase de cunho popular cai
como “uma luva” para analisar o momento atual.
Criar o museu municipal não gera altos custos. Pelo contrário. A população tem todo o interesse em participar ajudando a contar essa linda
história. Só é preciso um pouco de estímulo. É
mais uma questão de querer do que de poder!
Em 1965, foi doado pela Companhia
de Terras Norte do Paraná à Mitra Diocesana o terreno complementar ao da
Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida,
formando o total de uma quadra, a �im de
dar início às obras da Escola Pro�issional
e da Escola de Formação Doméstica. Na
foto desta semana, tirada no dia 28 de
março daquele ano, algumas pessoas que
acompanharam o lançamento da pedra
fundamental. Da esquerda para direita,
em pé: Jurandyr Sayern, Hotemio Bespalhuk, Jair Alipio Costa, padre de Itambé,
padre Max Kaufmann, Paulo Sistolini,
Americo Martinelli, Clovis Soldati, João
Peres e José Cândido de Souza. Agachados: Walter Antunes Pereira, Laerte Valente Lopes, doutor Augusto Gronhan,
Franklin Martins e José Vinholi.

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

* Com informações do Instituto Climatempo

COTAÇÕES
Soja
Milho
Trigo
Café
Frango Vivo
Dólar Comercial

US$ 1279,75
US$ 429,25
US$ 586,5
US$ 117,15
R$ 2,40
R$ 2,39

(Fonte: pallotti.no.comunidades.net/
index.php?pagina=1390317859)

*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
(23/01/2014)
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FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Farma Útil – Sul América
Avenida Amazonas, em frente
ao Lojão do Queima.
Fone: 3233-1141

Farma Total – Unidade II - Nossa Senhora
Aparecida
Avenida Amazonas, próximo à caixa d’água da
Sanepar.
Fone: 3233-1588

ARTIGO

Duas escolhas
Vou transcrever uma pequena
história abaixo, que infelizmente não
sei o autor, porém mesmo assim lhe
darei o crédito – Parabéns, excelente
relato! Após essa história faremos a
re�lexão desta semana. Segue abaixo:
Luís era o tipo de cara que qualquer pessoa gostaria de conhecer.
Estava sempre de bom humor e tinha algo de positivo para dizer. Se
alguém lhe perguntasse como ele
estava, a resposta seria: Ah... se melhorar, estraga!
Ele era o gerente especial em
um restaurante, pois seus garçons o
seguiam apenas pelas suas atitudes.
Ele era um motivador nato. Se algum
colaborador estava tendo um dia
ruim, logo Luís estava dizendo como
ver o lado positivo da situação. Um

dia, certa pessoa curiosa com seu estilo de vida lhe perguntou: Você não
pode ser uma pessoa positiva o tempo todo. Como faz isso? Luís respondeu: A cada manhã, ao acordar, digo
para mim mesmo que tenho duas escolhas hoje, poder �icar de bom humor ou de mau humor – eu escolho
�icar de bom humor. Toda vez que
alguém reclamar, eu posso escolher
aceitar a reclamação ou mostrar o
lado positivo da vida. Cada vez que
algo ruim acontece, posso escolher
bancar a vítima ou aprender alguma coisa com o ocorrido. Paremos
a história aqui para re�letir sobre o
assunto.
Você, leitor, pode dizer, “mas
não é fácil”. Pode não ser tão fácil,
mas não é muito di�ícil.

A VIDA É FEITA DE ESCOLHAS!
Quando examinar a fundo toda
a situação, ela sempre oferecerá escolha. E você escolhe como reagir às
situações. Você escolhe como as pessoas afetarão o seu humor. É sua a
escolha de como viver sua vida – ninguém pode ou irá vivê-la por você.
Nossa atitude perante as situações é que nos fará agir de determinada maneira. Por isso, devemos
aprender que todos os dias, não importa como eles sejam, temos sempre a opção de viver plenamente.
Sinceramente, eu ainda não
tenho todo o preparo para levar a
vida dessa forma, porém tenho feito
de tudo para que possa optar pelas
escolhas certas. Quando alguém me
destratar, quando �izerem algo que

contrarie meu modo de ser e pensar
o que é certo, quando algo não acontecer da forma como eu esperava
que fosse ocorrer – tenho que optar por ver o lado bom da situação,
como aprender com isso.
A�inal de contas, ATITUDE É
TUDO.
Que você possa re�letir sobre
essa história do Luís, tirar suas próprias conclusões e também repassar
para outras pessoas.
Tenha uma excelente semana,
ou melhor, tenha uma excelente vida.
Renato Pirolo da Silva
(repirolo@yahoo.com.br),
consultor especializado.
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Aceman

E AGORA?

JÚLIO CÉSAR RASPINHA

Email: juliocesar@portalagora.com

prometido, o município vai reconstruir a creche.
Provisoriamente, as crianças ocuparão o espaço
do antigo Colégio São Francisco em prédio que
pertence à Fa�iman.

O desejo do presidente da Aceman, Evanir Stadler, é o que o empresário Aguinaldo Campigotto
o suceda à frente da entidade. Mas o proprietário
da Móveis São Bento está relutante em aceitar o
desa�io. As eleições na Associação Comercial acontecem este ano.

Venda

Retorno

Por sinal, o prédio está à venda. A Fa�iman pede
mais de R$ 1 milhão pelo imóvel.

Mal entendido

Lilian Damiani foi vice-campeã da Travessia de
Bombinhas em Santa Catarina. O evento aconteceu no domingo (19).

A primeira sessão ordinária da Câmara Municipal
no ano está marcada para 17 de fevereiro. De recesso desde dezembro, o legislativo se reuniu para
votações extraordinárias no período.
Correu nos meios empresariais esta semana que
um grupo de empresários de Mandaguari teria
sido alvo de um golpe milionário. A verdade é
que um parceiro em um grande empreendimento
apresentou di�iculdades �inanceiras. Logo, os empresários locais encamparam o projeto sozinho
para evitarem maiores prejuízos.

Polícia

A polícia local nega que haja qualquer registro o�icial de denúncia quanto ao consumo de carne de
gato ou cachorro. Mas, em mais de uma oportunidade, policiais locais comentaram em “off” terem
estado em uma residência e comprovado a veracidade do consumo.

Julho

O Sicredi corre contra o tempo para inaugurar
sua sede regional no meio do ano, de acordo com
o cronograma inicial das obras. Esse pelo menos
é o desejo de sua diretoria. A coluna arrisca que
o novo prédio estará pronto no último trimestre
do ano.

Peixe

Lyoto

Saboroso

Em uma determinada região da cidade, há
fortes suspeitas e indícios de que carne de
cães e gatos estaria servindo de “mistura”
nas refeições. Dizem até que em algumas
regiões do mundo estas são consideradas
carnes nobres.

Eletrônicos

Terminais eletrônicos serão instalados na Ciretran
de Mandaguari nos próximos dias. O objetivo do
Detran é que o público use cada vez mais o serviço, que dispensa atendimento personalizado,
assim como nos terminais bancários. Atualmente,
dois funcionários são obrigados a dar conta de ao
menos 100 atendimentos diários no órgão.

Casa da Amizade

Com o prédio do Cemei Casa da Amizade com-

Um jovem local não observou a preferencial de
um motociclista dia desses e ao atravessar a
Avenida Amazonas atingiu e derrubou o rapaz.
Ferido, o jovem gemia de dor. Um terceiro,
curioso que passava pelo local, interveio e passou

50 graus

Mais quente que as temperaturas
do verão, somente o clima entre
APP Sindicato e o Sindicato dos
Servidores Municipais de Mandaguari. Ambos reivindicam
o direito de brigar pela
defesa do magistério local.

a discutir com o motorista até que ambos entrassem em via de fato, ou seja, no “braço”.

Machida

Especialista em MMA desde seus tempos de
residência no extremo oriente, o motorista imobilizou seu oponente com uma chave de braço. Não
sem antes ouvirem um “grito de misericórdia”:
aiiiiiii! É que ambos rolaram sobre o corpo do
motociclista ferido. Todos passam bem, apesar
dos hematomas.

Pergunta

Já que perguntar não ofende, lá vai: quanto a Unopar recolheu em impostos para Mandaguari para
poder realizar vestibular dentro de um ônibus na
cidade esta semana? É isso mesmo: vestibular já
foi cobrado, virou gratuito, o estudante passou a
marcar o dia que queria fazer e agora a faculdade
vem na cidade. O próximo passo é a aplicação
domiciliar do teste.

cotidiano
Mandaguari tem o primeiro caso
de dengue con�irmado em 2014
No ano passado, foram mais de 400 notiﬁcações e 200 conﬁrmações da doença

Cemei Casa da Amizade
passará por reforma
Em 2014, alunos terão aulas na antiga
instalação do Colégio São Francisco
Da redação
do Jornal Agora

Da redação
do Jornal Agora

A secretária de Saúde de Mandaguari,
Marcia Sera�ini, divulgou esta semana, em primeira mão, na Agora FM (91,3), os resultados
do primeiro levantamento da dengue na cidade
em 2014. Segundo ela, a situação no município
é preocupante, uma vez que o índice de infestação do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti, é superior a 5%, sendo que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) é que esse número não passe de 1%.
“Mandaguari tem hoje 5,6% dos imóveis
com larvas do Aedes aegypti, sendo que os
bairros com maiores índices de infestação são:
Jardim Esplanada, Jardim Progresso, Centro,
Jardim Boa Vista e Jardim Cristina Central, respectivamente”, disse a secretária. No caso do
Esplanada, o índice é de 11,49%, ou seja, a cada
10 casas, uma tem o foco do mosquito.
Quanto aos números de noti�icações, Marcia ressaltou que são cinco até o momento na
cidade, estando quatro em investigação e tendo um caso já con�irmado de dengue clássica.
“A pessoa infectada foi um rapaz, de 19 anos,
morador do Jardim Lorena. Ele já foi medicado
e passa bem.”
Segundo o Setor de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde, os exames são feitos em Curitiba, e o diagnóstico chega a demorar de 30 a 60 dias, de acordo com a demanda.
“Enquanto isso, a pessoa com suspeita da doença vai sendo acompanhada e medicada como
se estivesse com a doença”, comentou Marcia.
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Para combater o mosquito transmissor
da doença e evitar uma situação crítica como
a do ano passado, em que houve 225 casos de
dengue con�irmados em Mandaguari, o município intensi�icou as atividades dos agentes de
endemia, que ao todo são 16. “Eles entram nos
imóveis e fazem toda uma investigação. Nos locais em que há água parada, os focos de mosquito são eliminados. Há também um trabalho
de orientação com os moradores, para que
possam sempre olhar, principalmente quando
chove, o seu quintal, para não deixar água parada”, explicou Mauro Gonçalves, supervisor de
Endemias da Vigilância Sanitária.

Índice de larvas do Aedes aegypti
em alguns bairros de Mandaguari

Jardim Esplanada – 11,49%
Jardim Progresso – 8,16%
Centro – 6,04%

Jardim Boa Vista – 4,87%

Jardim Cristina Central – 2,94%
Mandaguari – 2,63%

Índice Geral do Município – 5,6%

Fonte: Setor de Epidemiologia / Secretaria de Saúde

O Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Casa da Amizade, localizado no
Jardim Esplanada, passará por uma grande
reforma em 2014. O local apresenta sérios
problemas de in�iltração e rachaduras. A secretária de Educação, Adenise Batista, explica

Cafeicultores têm até
o dia 31 para parcelar dívidas
do Pronaf
Ajuda vem após negociações decorrentes de geadas em 2013

Da redação
do Jornal Agora

Agricultores que possuírem dívidas com
o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf), renegociadas
ou não, tem até o dia 31 de janeiro para comparecer ao Banco do Brasil e pedir o parcelamento do valor devido em até cinco parcelas
anuais.

Prefeitura realiza tapa-buraco
no Jardim Esplanada
Bairro deve ser contemplado com galeria
no segundo semestre

Redação do Jornal Agora , com informações
da Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Mandaguari.

Teve início na quinta-feira (23) a opera ari,
estão previstas para o próximo mês, melhorias
em outras ruas do bairro, que receberão obras
de recape asfáltico em CBUQ (asfalto quente) e
tapa-buraco.
O secretário de Obras, Elvis Cassio de Sou-
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que a estrutura é bastante antiga e que não foi
feita, necessariamente, para abrigar uma escola.
“O prédio está comprometido, por isso, nesse momento, a prefeitura já está fazendo o seu
projeto de reconstrução, que logo será colocado
em prática. A obra deverá levar um tempo até
�icar pronta por não se tratar de uma simples reforma”, comentou.
Nesse período, os alunos matriculados na
Casa da Amizade terão aulas no antigo prédio do
Colégio São Francisco, que pertence à Fa�iman.
“Como �ica no centro, próximo ao Clube Recreativo, iremos disponibilizar transporte escolar para
as crianças”, destacou.

Segundo Sérgio Zafalon, responsável pela
unidade da Emater em Mandaguari, a prorrogação dos vencimentos é decorrente de negociações realizadas por autoridades da região e
também do município com os governos estadual
e federal após as geadas de 2013 que castigaram
as lavouras, principalmente as de café. “Essa é
uma luz que o governo está dando, uma chance
ao agricultor que �icou seriamente prejudicado”,
disse.
Ainda segundo Zafalon, o agricultor interessado em realizar uma nova negociação irá pagar
juros de 2% ao ano. “Para ter acesso a um novo
contrato, basta ir à agência do Banco do Brasil
portando o CPF.”

za, ressalta que no segundo semestre deste ano
o Jardim Esplanada será contemplado com galeria pluvial.
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rearborização

Secretaria de Meio Ambiente pretende
substituir todas as árvores do município
Para o secretário Paulo Conte, árvores estão fora de padrão e oferecem riscos à população

MARCOS CORAZZA
da redação do Jornal Agora

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Mandaguari

Chuva provoca mais uma
queda de árvore
Marcos Corazza

Árvore daniﬁcada por chuva foi erradicada esta semana da Praça Independência;
prefeitura aﬁrma que uma nova será plantada no lugar

Os últimos registros de quedas de árvores
na área urbana de Mandaguari levaram a Secretaria de Meio Ambiente a realizar podas e cortes
de alguns exemplares em espaços públicos, que,
segundo o representante da pasta, Paulo Conte,
estavam em estado condenatório, com problemas
de in�iltrações, quebrando as calçadas ou mesmo
inclinadas em direção às residências, levando risco à população.
A atividade divide a opinião pública. Algumas pessoas acham o trabalho necessário, e outros consideram que os cortes estão sendo feitos
de forma indiscriminada. Um per�il criado na rede
social Facebook, em 18 de novembro do ano passado – Arborização Mandaguari –, demonstra o
interesse da população sobre o tema. No espaço
virtual, as pessoas podem compartilhar informações e opinar.
O per�il a�irma que possui o objetivo de aumentar a relação entre o Governo Municipal e a
população para que haja colaboração para melhorar as áreas verdes de Mandaguari, sendo os
moradores corresponsáveis pela manutenção da
qualidade de vida da cidade.
O assunto já foi inclusive tese de doutorado
defendida pelo professor de Geogra�ia da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Nestor Alexandre Perehouskei, que atualmente trabalha na
Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Maringá. Na época do doutorado, o professor elaborou e desenvolveu o estudo “Áreas Verdes e Serviços Públicos de Saúde na Cidade de Mandaguari”,
em que ressaltou a importância de áreas verdes
em todas as regiões da cidade, propondo que isso
levaria a uma queda na demanda por atendimento
médico, pois, segundo ele, a natureza também faz
parte da saúde, partindo de uma visão integradora.
Perehouskei diagnosticou durante trabalho
de campo, realizado entre 2009 e 2013, que faltam
bolsões de áreas verdes, principalmente nas áreas
periféricas de Mandaguari, onde estão localizados
os postos de saúde.
Esta semana um morador acionou a Polícia
Militar denunciando um corte que estava para ser
realizado por uma equipe da prefeitura, que continuou o serviço após apresentar aos policiais o
documento autorizando o corte.

Árvores existentes são apontadas como
inadequadas
Segundo o secretário de Meio Ambiente, Paulo Conte, o trabalho atual se restringe à corte de
árovres que oferecem riscos à integridade �ísica
das pessoas ou que podem acabar gerando prejuízos, mas que existe a intenção de substituir todas
as árvores da cidade.
Como exemplo de corte para eliminar riscos,
ele cita o caso de uma árvore na Praça Independência que �icou seriamente dani�icada durante
uma tempestade. “Aquela árvore �icou com apenas
um galho grande pendendo para um lado e claro
que isso poderia por em risco pessoas que passam
pelo local ou acabar caindo sobre carros em uma
próxima chuva. Por isso houve a necessidade de
corte, mas outra árvore será plantada no local”,
diz.
O secretário salienta que as árvores existentes hoje no município estão fora do padrão adotado por outras cidades. “Temos de analisar que
tipo de arborização é a mais adequada, que tipo de
poda deve ser feira. Nossas árvores, por exemplo,
estão fora do padrão de altura, causam estragos
em calçadas e até em caminhões do tipo baú que
transitam pelas ruas, vamos atrás do tipo de árvore recomendada para ter em espaços públicos”,
a�irma Conte, que revela que irá convocar o Conselho Municipal do Meio Ambiente e até realizar
uma audiência pública sobre o assunto, se preciso.
Sobre as podas e cortes de árvores que estão
sendo feitos nos espaços públicos, Conte argumenta que devido ao grande número de pedidos
protocolados pela população para esse �im, aca-

bou deixando praças, escolas e postos de saúde
em segundo plano, mas que os pedidos estão sendo retomados, e com prioridade, para casos em
que existam riscos eminentes.
Outra observação feita pelo secretário está
na necessidade de agir em regiões pré-determinadas. “Temos de otimizar o tempo e o recurso
público, do contrário, a equipe sai para atender
a um pedido no Jardim Progresso e em seguida a
um outro no Jardim Boa Vista. Com isso, perde-se
o tempo em que daria para atender a mais protocolos de poda ou corte.”
Paulo Conte também anunciou que a pasta,
além de elaborar um projeto de rearborização, em
que serão selecionadas árvores para serem plantadas em baixo da rede elétrica, praças e passeios
públicos, implantando um plano piloto nos espaços públicos para nortear o padrão de espécies de
árvores que será adotado para o município, também irá estudar o uso de calçadas ecológicas que
são muito importantes para a vida da planta.
Calçada ecológica deverá fazer parte de
cenário urbano
As recentes quedas de árvores ocorridas na
cidade foram acompanhadas pelo secretário, que
observou raízes condenadas, apesar da aparência externa saudável. Na opinião dele, a calçada
ecológica irá ajudar a promover a saúde da planta. “Além da necessidade de fazer a substituição
em massa da arborização, temos de evitar o que
acontece hoje, o asfalto. A calçada aquece a raiz
causando o apodrecimento por não receber água
o su�iciente. As árvores existentes hoje cresceram
muito, e temos atendido a vários moradores preocupados com o risco de acidentes. Não estamos
promovendo cortes aleatoriamente, simplesmente por cortar uma árvore, elas cresceram fora do
normal para uma área urbana e isso vem causando preocupação para a população. Por outro lado,
não é um corte exagerado, até porque estamos fazendo o controle de quantas árvores estão sendo
cortadas para fazer a reposição”, a�irma.
A Secretaria de Meio Ambiente também mudou a forma de envio de pedidos de poda e corte
repassada à Secretaria de Obras, responsável pela
execução do serviço. Em 2014, segundo Conte, as
solicitações estão sendo numeradas e fazem distinção entre a demanda populacional e da Secretaria de Meio Ambiente, que em posse do Termo de
Ajuste de Conduta (TAC) terá meios de manter o
número de árvores existentes no município.
Município busca novas tecnologias para
remover restos de árvores
Outro problema que o secretário tem buscado solucionar é o alto custo para a reposição
de uma árvore. O morador que pede o corte tem
prazo de seis meses para fazer a substituição, e
a extração do que restou das árvores encarece a
exigência, pois o serviço é feito de forma manual.
“No TAC, o cidadão é informado que deverá
fazer a remoção do toco e dar a destinação correta, o que não é barato porque isso é feito manualmente. Para isso, estamos entrando em contato
com uma empresa especializada no assunto e que
possui equipamentos para a remoção e destinação
de tocos e iremos fazer uma licitação para a contratação desse serviço.”
Ainda, segundo Paulo Conte, a nova tecnologia será útil também no plano de rearborização,
já que o equipamento faz a remoção de tocos e o
plantio de novas mudas em uma mesma operação.
Problema antigo para moradores, os pedidos
de cortes se acumulam e já passam de 100 os protocolos pendentes, pois precisam ser analisados
pela secretaria. Outra parte se encontra na Secretaria de Obras, à espera da execução do serviço,
conforme informa o secretário. Para agilizar o
setor, Conte explica que pretende contratar uma
empresa para fazer os cortes com remuneração
baseada em produção.

Já no fechamento da 47ª edição do Jornal
Agora, uma leitora ligou à redação avisando
que a chuva que caiu na tarde de sexta-feira (24) causou a queda de uma árvore em
cima de um Wolkswagen que estava estacionado na Rua Laura Freitag, em frente a uma
construção. O proprietário do veículo, Lecir
Batista dos Santos, de 54 anos, e que estava

trabalhando na obra no momento do acidente,
contou que quando começou a chuva, pensou
em se refugiar dentro do carro, mas mudou de
ideia e foi para um barraco improvisado. “Ouvi
o barulho dos �ios e, quando saí, vi a árvore em
cima do meu fusca, amassou muito.” Santos
a�irmou que vai procurar à Prefeitura de Mandaguari para tentar ser ressarcido pelos danos.

policial

Três motocicletas e dois veículos foram guinchados
para o pátio da Polícia Militar

Condutores que transitaram na tarde
de quinta-feira (23) nas avenidas Presidente Vargas e Amazonas foram surpreendidos
por uma blitze realizada por policiais do 4º
Batalhão da Polícia Militar (PM).
A operação resultou em 95 veículos vistoriados, três motocicletas e dois veículos
retidos. As apreensões se deram por falta de
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e licenciamento e seguro obrigatório atrasados.

Eletrônicos são furtados
no Jardim Morumbi

Um morador levou um susto ao chegar
à residência onde mora, na Avenida Padre
Max Kalfmann, na noite de sábado (18).
Ladrões arrombaram uma das portas e levaram do local um tablet, um notebook, um
celular e um HD externo. Segundo a Polícia
Militar, o proprietário deixou a residência
por volta das 18h30 e quando retornou, às
22h45, percebeu a ação dos bandidos. Foi
confecionado Boletim de Ocorrência e realizado ronda pela cidade, mas nenhum suspeito foi localizado.

Amanda Caires

PM vistoria 95 veículos
durante blitze
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Residência é arrombada
no Jardim Social
A Polícia Militar foi acionada na noite
de sábado (18), à 0h30, para comparecer
na Rua José Eleotério de Oliveira, no Jardim
Social, onde foi registrado um furto à residência. Segundo informações da PM, ladrões
arrombaram portas e janelas, e do local levaram três televisores, sendo dois de 42 polegadas e um de 46, e também joias.
De acordo com familiares da vítima, o
proprietário havia saído de casa às 16h30
e, quando retornou, encontrou os cômodos
bastante bagunçados. Ainda segundo a fonte, as parcelas de dois aparelhos de TV começariam a ser pagas ainda este mês.

Jovem dado
como desaparecido estava
detido na DP

A semana começou com um alerta de
desaparecimento de Thiago Augusto Albuquerque, 27 anos, conhecido como Thiaguinho da Perna. O jovem, que estava desaparecido desde sábado (18), às 17h, de sua
residência no Jardim Esplanada, foi encontrado por familiares que foram até a Delegacia de Polícia Civil de Mandaguari registrar a
suposta ocorrência.
Os políciais informaram que Albuquerque foi até o Mercado Brasil, onde comprou
duas caixas de cerveja, pagou pelos produtos, mas depois voltou ao estabelecimento,
de onde furtou dois desodorantes roll-on.
Após o esclarecimento dos fatos, o acusado
permaneceu na DP à disposição da Justiça.
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bate papo

Novo comandante da PM a�irma que irá atacar
a raiz do problema para reduzir crimes
relacionados às drogas
FERNANDO DAMAS
da redação do Jornal Agora

O primeiro-tenente Gilberto Kummer Junior, 36 anos, assumirá no mês de fevereiro
o comando do Pelotão da Polícia Militar de
Mandaguari. Nascido em Maringá, o tenente
comenta que é �ilho do coronel Gilberto Kummer e que, por esse motivo, praticamente foi
criado dentro do batalhão, convivendo com
os policiais. “Gostava muito da organização
militar”, ressalta.
Quando ele estava no quarto ano de Engenharia Elétrica, na Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC), desistiu do curso
e ingressou na carreira policial. “Formei-me
em 2001 e já fui trabalhar no Batalhão de Maringá. Passei pela Rotam [unidade de policiamento ostensivo], Rádio Patrulha; de 2003
a 2008, che�iei a P2 [serviço de inteligência
da PM], em 2008 �iquei no DNARC [Departamento de Investigações sobre Narcóticos] e
em 2013 passei pelo Gaeco [Grupo de Atuação Especial ao Crime Organizado]”, descreve, em resumo, a carreira.
Questionado sobre os principais trabalhos realizados nesses quase 13 anos de serviço militar, Kummer disse que foram vários.
“Não foram trabalhos realizados sozinho, as

diversas equipes com que atuei, ajudaram na
elucidação de diversos crimes.”
Atualmente, Kummer está cursando o
terceiro ano de Ciências da Computação,
curso com o qual julga que estará ainda mais
capacitado para o serviço de investigação.
Como exemplo, ele cita várias prisões de
tra�icantes no Noroeste do Paraná, em operações do Gaeco, várias denúncias de desvio
de conduta de funcionários públicos e de policiais, inclusive com vários deles respondendo a processos.
Quanto ao fato de ter sido nomeado
comandante do Pelotão de Mandaguari, o
tenente garante estar pronto para o novo desa�io. “Já conversei com os sargentos Sérgio
e Gomes, que me repassaram algumas informações. Estou analisando e vou de�inir algumas áreas que precisam de mais atenção”, diz
Kummer, que salienta a preocupação com o
aumento no número de homicídios em Mandaguari.
“É preciso ir até a raiz do problema para
evitar essas mortes, que em sua maioria estão relacionadas com o consumo e trá�ico de
drogas”, a�irma. Para isso, Kummer diz que é
preciso identi�icar os pontos-chave do trá�ico
de drogas existentes na cidade, o que passa

por descobrir o micro trá�ico, distribuidores
e possíveis redes relacionadas a esse crime.
O tenente ressalta ainda que deseja realizar ações de �iscalização urbana em conjunto com a Polícia Civil, trabalhando em
parceria. “Essa união ajudará a cidade contra
a criminalidade.”
Com relação ao número de policiais lotados no município, que hoje está abaixo do estipulado pela Organização das Nações Unidas
(ONU), Kummer comenta que Mandaguari
está em melhor situação que outros municípios. “Estou há muitos anos trabalhando
como policial e conheço bem a região Noroeste do Paraná e posso dizer que em vista
de outras cidades, Mandaguari é privilegiada quanto ao número de policiais. Claro que
não é o ideal, quanto mais melhor, mas nesse
momento vamos trabalhar com o que temos.
O Governo do Estado está preocupado com a
segurança. Este ano formam-se mais policiais
e é possível que venham alguns para a cidade.
Estou indo para somar e trabalhar com essa
equipe que já está aí e que é extremamente
competente”, �inaliza Kummer.
A cerimônia de posse do novo comandante irá ocorrer no mês de fevereiro, segundo ele, daqui a aproximadamente dez dias.

Arquivo Pessoal

Tenente Gilberto Kummer Junior também aﬁrma que Mandaguari está em melhor situação
que outros municípios com relação ao número de policiais

Kummer, em imagem de 15 anos atrás, quando
entrou na corporação: “Como ﬁz muito trabalho interno e à paisana, é uma das poucas
fotos que tenho fardado”, diz ele

polêmica

Um �ilho com dois pais

Discussão entre Sismman e APP Sindicato por representatividade pode acabar nas mãos do poder judiciário
PEDRO DANTAS
da redação do Jornal Agora

Na manhã de 17 de janeiro, em sessão

extraordinária na Câmara Municipal de Man-

daguari, foi aprovado o projeto de lei para

adequação do salário base dos professores

e educadores do município. A de�inição do
novo valor seguiu as instruções do Ministé-

rio da Educação (MEC), que junto ao Ministério da Fazenda de�iniram o valor do custo
aluno/ano, que é base para o cálculo percen-

tual de correção anual do Piso Salarial Pro�issional Nacional (PSPN), que para 2014 foi

de 8,32% sobre o salário base.
O valor de�inido não agradou os sindi-

catos responsáveis pela classe dos professores e educadores no município, que desejam

algo em torno de 12%. Não satisfeitos, separadamente, porém com o mesmo intuito,

Sindicato dos Servidores Municipais de Man-

daguari (Sismman) e APP Sindicato procuraram a prefeitura para nova negociação, o que
ocasionou em um desentendimento entre os

dois lados, que se dizem representantes legítimos da categoria.
Vale ressaltar que a APP Sindicato é

Fernando Damas
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representante dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado e o Sismman representa todos os servidores públicos do município, ou seja, os dois sindicatos possuem
condições legais para representar os professores em Mandaguari. Esse é o ponto de
atrito entre as duas entidades, que não estão
conseguindo entrar em acordo para de�inir
quem irá fazer essa representação daqui
para frente.
Para Allysson Nathan, presidente do Sismman, essa discussão pode parar no poder
judiciário, caso não seja politicamente resolvida entre as duas partes. “Nós, na verdade,
vamos questionar a Justiça, não chega a ser
uma ação contra a APP. A Justiça é que vai
de�inir quem irá fazer a representação”, diz
ele. “Nós entendemos que os professores
são �iliados à APP há algum tempo, uma vez
que o Sismman não tinha tanta representação com os professores, como tem hoje, mas
entendemos que chegou a hora de representar os servidores municipais de Mandaguari
como um todo.”
Questionada sobre o caso, Maria Inês
Teixeira, presidente da APP Sindicato, destaca que está no estatuto da entidade a re-

Arquivo Pessoal

“Nós não estamos nos denominando representantes [dos professores]. É a lei que está.”
Maria Inês Teixeira, presidente da APP Sindicato

comendação de que poderá deixar de representar os professores e os funcionários
da rede municipal de educação, quando for
criado um sindicato municipal, desde que
essa substituição seja aprovada em assembleia geral da categoria. “O que ainda não
ocorreu, então, nós não estamos nos denominando representantes. É a lei que está”,
argumenta ela.

Ponto de partida

“Nós, na verdade, vamos questionar a Justiça, não chega a ser uma ação contra a APP.
A Justiça é que vai deﬁnir quem irá fazer a representação.”
Allysson Nathan, presidente do Sismman

Maria Inês Teixeira ressalta que o atrito
entre os dois sindicatos teve início em meados de março do ano passado, período em
que foi cobrado dos professores o imposto
sindical, que ela a�irma que a APP Sindicato
é totalmente contra.
“Os professores nos ligaram em massa
reclamando desse desconto. Nós tentamos
uma negociação com o Sismman, mas não
houve acordo. O dinheiro foi descontado
mesmo e não foi devolvido”, diz a presidente, que complementa: “Nós não queremos
cobrar o imposto sindical de quem já paga o
sindicato o ano inteiro”.
Em contrapartida, Allysson Nathan explica que esse imposto é cobrado por deter-

minação da Justiça. “Nós não negociamos
com nenhum outro sindicato para devolver o
valor do imposto, pois é decisão da Justiça. O
Sismman é contra o imposto sindical, porém
existe essa legislação que obriga o trabalhador a pagar”, explica o presidente. “Sendo assim, não foi o Sismman que cobrou, foi a lei.”
Os dois sindicatos, por meio dos seus
representantes, garantem que não querem
conversa amigável. Um lado um diz que levará o caso à Justiça; e o outro diz que só está
aguardando.

Decisão nas mãos da
categoria

Regina Cruz, presidente regional da
Central Única do Trabalhador (CUT), organização sindical a qual Sismman e APP estão
ligados, mostra-se imparcial com relação ao
caso. “A CUT defende a liberdade e autonomia sindical com o compromisso e o entendimento de que os trabalhadores têm o direito de decidir livremente a quem se a�iliar.
A maneira correta de resolver essa questão é
uma assembleia geral, em que todos podem
opinar e decidir o que é melhor para a categoria.”
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Equipe “Eu Corro” revela talentos de diferentes idades e se destaca em corridas na região
Para o treinador Anderson da Silva, a corrida de rua é uma atividade física democrática: basta um tênis, um shorts, uma camiseta e força de vontade;
treinam com ele, alunos de cinco a 71 anos de idade, de diferentes classes sociais

LILIAN NARIAI
da redação do Jornal Agora

Lilian Nariai

Grupo se prepara para a “Prova 28 de Janeiro”, que este ano será realizada no dia 2 de fevereiro,
em Apucarana

É na Rua Antônio Domingues Freire, na Vila
Verde, que treina a maioria dos integrantes da
equipe “Eu Corro” de Mandaguari, de segunda a
sexta-feira, das 17 às 19 horas. Chegando próximo
ao local, em vias paralelas, já é possível ver a movimentação. Atletas, de diversas idades, literalmente soando a camisa, em passadas rápidas e com a
determinação estampada no rosto.
“Eles treinam sério, buscando, não necessariamente ultrapassar o outro, mas superar os
próprios limites”, comentou o treinador Anderson
da Silva, 34 anos, mais conhecido como Buiu. No
momento em que o Jornal Agora chegou ao local,
no �inal da tarde de quarta-feira (22), a atividade
realizada era a de revezamento.
Dos 13 aos 14 anos, Buiu treinou com um
grupo grande de corredores, que, na época, havia
em Mandaguari. Com a saída do treinador e também com a falta de incentivo, guardou o sonho de
ser atleta por mais de dez anos e, aos 30, vendo
a �ilha treinar, resolveu colocar o tênis de volta e
partir para a rua.
Em 2012, ingressou no curso de Educação
Física. “Era um sonho. Quando surgiu a oportuni-

dade, agarrei com tudo. O estudo só veio a somar
à minha vida esportiva”, destacou ele, que atualmente é treinador de atletismo da prefeitura.
Em pouco tempo, Anderson virou estímulo
e exemplo para várias pessoas no esporte, inclusive dentro de casa, para a mãe e para a tia, que,
“beirando os 60”, começaram a correr, sem nunca
antes terem feito atividade �ísica.
“Correr vicia. É um exercício de superação,
a gente sempre quer mais. Também é bom para a
saúde, para o �ísico e, inclusive, para a mente, porque tranquiliza, tira as pessoas do estresse do dia
a dia, tira as pessoas de casa”, explicou o treinador.
Além dos treinos na Vila Verde, é possível receber orientação de Buiu para caminhadas e corridas, no período da manhã, no Parque da Pedreira.

Equipe “Eu Corro”
No ano passado, Buiu criou a equipe “Eu Corro”, com o objetivo de unir o pessoal do atletismo
da cidade. “Hoje, somos ao todo 60. Tem corredor
das antigas e de uma nova geração, que, juntos
têm participado de diversas provas de corrida de
rua na região”, comentou ele. Só no ano passado,

foram mais de 20.
“Temos atletas com potencial olímpico, que
ainda vão trazer muita alegria para o país”, disse
acreditar o treinador. E ele tem motivos para isso.
Em 2013 foram centenas de troféus, medalhas e
premiações.
Quanto ao fato de treinar nas ruas da Vila
Verde, em condições até mesmo de risco, Anderson explicou que, em um ponto, o local é estratégico, pois é possível se preparar para as corridas
rústicas. “Mas é claro que eu almejo um espaço especí�ico para o atletismo em Mandaguari, onde os
esportistas possam treinar outras modalidades.”
Por enquanto, segundo o diretor municipal
de Esportes, Renato Pirolo, há no papel apenas
um projeto de revitalização simples do Centro Esportivo, com pista de corrida e área para salto em
distância, e readequação da pista de caminhada do
Parque da Pedreira.
Para Buiu, falta ainda incentivo para o esporte na cidade, vindo, principalmente, por parte de
empresários. “Quando se fala em futebol, o patrocínio é fácil, já quando se trata de atletismo, não.
Além de termos vários talentos por aqui, é preciso
ver que o esporte oportuniza para as crianças, que
vivem em situação de vulnerabilidade, qualidade
de vida e novas perspectivas. O que temos, atualmente, é só o apoio da prefeitura, que nos ajuda
com transporte para as corridas na região, inscrição e às vezes alimentação.”
Apesar de a corrida de rua ser, para o treinador, uma modalidade do atletismo extremamente
democrática, em que basta um tênis, shorts, camiseta e boa vontade para praticar, é preciso investimento para se pro�issionalizar, e no grupo há
pessoas que não possuem as mínimas condições.
“Graças a Deus, a equipe ‘Eu Corro’ é uma família,
da qual fazem parte pessoas de diferentes classes
sociais, que se ajudam no que precisam. Já vi muito aluno aqui dar roupa, dar tênis para outro.”
Em 2014, o grupo começou o ano treinando
�irme. A primeira corrida de rua que irão participar será já no próximo sábado, primeiro de fevereiro em Apucarana.

15 quilômetros por dia

Cleunice, 64, e Claudir, 60, são exemplos de que, para
correr, não há idade; elas participam de provas rústicas com percursos de 10, 20 quilômetros e até mais

Admire-se! Essa é a média de distância
percorrida todos os dias pela mãe de Anderson,
a aposentada dona Cleunice da Silva Carmo (esquerda, na foto), de 64 anos. “Quando eu não vou
treinar, parece que está faltando alguma coisa”,
disse ela.
O gosto pela atividade �ísica surgiu há quase
três anos, de maneira totalmente despretensiosa.
“Estava assistindo a uma corrida da minha neta
e, do nada, resolvi participar na minha categoria.
Acabei chegando em primeiro lugar. E foi de calça
jeans e tudo.”
Alguns anos depois, foi a vez da irmã, a agente comunitária de saúde, Claudir Paulino da Silva,
de 60, dar as primeiras passadas. “Sempre que eu
ia à casa da Cleunice, ela me dizia que ia treinar.
Teve um dia que ela me contou sobre uma corrida que ia ter em Mandaguari, com premiação de
50 reais. Fiquei interessada. Apareci lá sem nunca
ter treinado e conquistei o terceiro lugar. Depois
disso, subi em todos os pódios nas corridas que
participei”, contou ela, animada. Ao todo, são 35
troféus e 40 medalhas conquistadas em apenas
dois anos.
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Giro pela Agora FM

As 5 mais tocadas
1ª Gaveta – Fernando e Sorocaba
2ª Mozão – Lucas Lucco
3ª Preta – João Carreira e Capataz
4ª Cê Topa – Luan Santana

Parceiro da Agora FM (91,3), o dentista Albert Asturiano, clínico geral e especialista
em restaurações, tratamentos de canal e
gengiva, próteses e implantes, completou
idade nova no último dia 16. Parabéns!

Estão abertas as inscrições para a nova turma do
Programa Bom Negócio Paraná, que tem como
objetivo capacitar micro e pequenos empresários e também futuros empreendedores. A informação foi passada aos ouvintes pela gerente
de microcrédito do município, Marcela Jesus da
Rocha. As aulas terão início no próximo dia 4

5ª Tô Solto na Night – Gustavo Lima

Durante o Baile do Hawaii do
Clube Recreativo, Thainah Stephanie foi eleita Garota Havaiana
2014

Quer saber todas as novidades e promoções da Lojas Lee? Basta ficar ligadinho na
programação da Agora FM e no www.portalagora.com! Na foto, a proprietária Eliana
Soares de Oliveira e suas colaboradoras

Mandaguarienses subiram no pódio na 14ª
Travessia de Bombinhas, em Santa Catarina. A prova foi realizada no domingo (19).
Lilian Damiani conquistou o segundo lugar
e Felipe Silvestre terminou em quarto em
suas categorias

Visitou o estúdio da Agora FM, na
última quarta-feira (22), a talentosa
dupla sertaneja Gustavo Toledo &
Gabriel. Eles foram entrevistados por
Jair Rebucci, no programa Sertanejo
Classe A

crônica
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Tio Zózimo: Roda-gigante, carrossel, pipocas doces
e corações partidos

A roda-gigante nem era tão grande assim.
Mas lá de cima dava para ver a multidão. O chapéu
mexicano nem era tão veloz, mas provocava vertigens. Em quem estava ou mesmo em quem não
estava no brinquedo.
Os aviõezinhos e cavalinhos já eram outro
departamento. Era o lado infantil do parque de
diversões.
Todo ano, pela época das férias, ele chegava à
cidade. Imponente. Iluminado. Atração certa para
todos. Principalmente, crianças e jovens.
O aroma das maçãs do amor e das pipocas
doces coloridas enfeitiçava a molecadinha. Enquanto isso, os jovens punham em prática o eterno
jogo de Cupido: �lertar, namorar, paquerar.
Era um jogo complicado, mas cheio de emoções, idas e vindas, recadinhos, olhares super sutis
com mil mensagens. Cada tipo de piscadela tinha
um signi�icado diferente. Era preciso saber das
manhas para ganhar um beijo.
Tudo isso ainda tinha trilha sonora. As músicas mais apaixonadas da época saíam, em cascata,
dos alto-falantes instalados em postes estrategicamente distribuídos. Cada coração em �lor recebia
sons e emoções. E certamente aquelas trilhas sonoras marcaram a vida de muitos casais que ali se
formaram. Para sempre.
Tio Zózimo frequentava muito. Em praticamente todas as noites e todas as matinês de domingos, lá estava ele. Roupinha da hora. Cabelo
penteado. Ou não, conforme a moda ditasse.
Depois de muitos combates, bilhetinhos e
olhares 43 distribuídos, Tio Zózimo conseguiu se
aproximar de uma das meninas da escola. Depois,
o sorvete. A maçã do amor. A roda-gigante. A rodagigante e todos os seus medos e assombrações que

sempre o aterrorizaram.
Mas com a menina do lado. Lá foi ele, intrépido, impávido. Gigante.
Disfarçando o tremor das pernas, a língua
seca, conseguiu suportar uma, duas, três voltas,
sem dar vexame. Mas, na quarta...
Pediu para parar. Parou.
Parou a roda-gigante. Parou a menina. Até o
caso de amor parou ali. Borrando o currículo do
nosso herói.
Sentindo-se marcado para sempre, Tio Zózi-

mo não queria mais sair de casa. Fechou-se em copas. Travou. Sua mãe, vendo a situação que estava,
apontando para uma depressão total, falou com a
dona do parque. Esta precisava de um locutor para
o serviço de som. Só fazia uma restrição: quem
ocupasse essa função �icava numa cabine fechada. Ninguém poderia saber quem era o locutor do
parque.
Era a medida para evitar aborrecimentos
para a empresa.
Nos primeiros dias, tremeu, mas logo Tio

Zózimo pegou as manhas e até virou um vozeirão,
anunciando as músicas e os nomes de quem as
ofereciam. Muitas vezes, a mensagem se escondia
em códigos: “O rapaz de cabelos longos oferece
para a menina que traja vestido azul”. Nessas mensagens, ele modulava a voz como os galãs de novela de rádio.
Quem mais recebia ofertas de músicas eram
os integrantes da fanfarra municipal, os jogadores
do Paulistinha ou os playboys de moto Honda, cinquentinha.
Entre o público feminino todas recebiam
muitas músicas pelos alto-falantes.
Mas depois de 15 dias de locutor, Tio Zózimo
começou a ser um astro e a receber muitos recadinhos, também. Mesmo não sendo visto pelas
meninas.
Tornou-se um galã misterioso, oculto, vigiado pela dona do parque que não queria confusões
com seus funcionários.
Sua voz impressionava corações. A autoestima elevou-se. Praticamente um Francisco Cuoco
dos alto-falantes.
Nos momentos de folga, passeava altaneiro,
orgulhoso, entre as meninas do parque.
Mas...
Daí a 15 dias o parque foi se embora. Para
longe. Levou as tardes de domingo e as noites festivas para outra cidade.
Deixou só a voz de Tio Zózimo, presa, um galã
anônimo, sem história.

Donizeti Donha
é professor de português e literatura na
rede estadual de ensino em Mandaguari.
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A dislexia é mais um dos muitos distúrbios de aprendizagem, que resulta de
alterações neurobiológicas, na forma como
o cérebro processa a informação linguística.
Corresponde a uma perturbação em nível de
leitura e escrita, cuja frequência tem vindo a
aumentar progressivamente.
O termo dislexia é aplicável a uma situação na qual a criança é incapaz de ler com a
mesma facilidade com que leem as crianças
do mesmo grupo etário, apesar de possuir
uma inteligência dentro dos ditos “padrões
da normalidade”. A dislexia é frequentemente caracterizada por di�iculdade na aprendizagem da decodi�icação das palavras. Pessoas disléxicas apresentam di�iculdades na
associação do som à letra (o princípio do
alfabeto); também costumam trocar letras,
por exemplo, b com d, ou mesmo escrevê-las
na ordem inversa, por exemplo, “ovóv” para
vovó.
À medida que o tempo passa, aumenta o
número de crianças que terminam o seu período escolar obrigatório sem a �luência de
leitura e escrita considerada adequada. Pesquisas recentes apontam que a dislexia pode
ser realmente diagnosticada a partir dos 12
anos de idade, mas isso não impede que a
criança seja acompanhada por uma equipe
multipro�issional a partir dos primeiros sinais de di�iculdades apresentados.
Trata-se de um problema social grave, que tem preocupado pais, educadores,

convidado
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psicopedagogos, psicólogos e médicos. É
necessário que alunos com di�iculdades de
aprendizagem ou que apresentem qualquer
sinal signi�icativo sejam encaminhados a um
pro�issional para levantar hipóteses e consolidar ou não o diagnóstico de dislexia.
A observação e acompanhamento de
crianças disléxicas mostram que elas apresentam perturbações que ultrapassam, em
larga escala, a simples função da leitura.

Frequentemente alvo de troca, abandonada à sua sorte, a criança começa a repetir
anos e a perder cada vez mais o interesse
pela escola, que passa a ser vista por ela
como um elemento extremamente agressivo, desencadeando processos de hostilidade
e fuga.
Para compreender e atender as demandas de uma criança disléxica é necessário,
antes de tudo, compreender em qual limi-

tação ela cessa seu desenvolvimento e quais
obstáculos ela enfrenta, sendo esses aspectos diferentes em suas particularidades.
Apesar de haver um critério no diagnóstico,
cada criança apresenta uma forma de manifestar suas di�iculdades e, portanto, requer
atenção especial.
Dessa forma, uma avaliação multidisciplinar é de suma importância, abrangendo
as especialidades médicas, psicopedagógicas, psicológicas e fonoaudiológicas, de
uma forma que possa compreender a criança como um todo em seu funcionamento e
sua especi�icidade. A partir dessa forma de
avaliação poderá, então, se ter a abrangência de quais aspectos do desenvolvimento
intelectual �icaram comprometidos e quais
aspectos emocionais colaboram para o desenvolvimento desse processo, e o que esse
processo disléxico deixou de marca emocional na criança e em sua vida social. Para
isso, o psicólogo poderá auxiliar a criança
a encontrar caminhos para superar marcas
deixadas e para aceitar sua limitação e conseguir da melhor forma se ajustar àquilo que
ela efetivamente é.
Referência: ABD – Associação
Brasileira de Dislexia

GISLEY SARIS HERNANDES É PSICOPEDAGOGA CLÍNICA E
INSTITUCIONAL E CHIARA FUSTINONI, PSICÓLOGA.
PARA DÚVIDAS E SUGESTÕES:
CONTATO_CENTROCLINICO@HOTMAIL.COM
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THAÍS SALVADOR
ta Havaina no dia 18, no Clube
Thainah Stephanie foi eleita Garo
ao lado do coordenador do
ece
Recreativo. Na foto, ela apar
princesa, Elissandra Borges,
concurso, Azevedo Lopes, da 1ª
da Garota Simpatia, Amanda
ia,
Garc
essa
da 2ª princesa, Andr
eativo, Eron Barbiero, e do
Recr
e
Caroline, do presidente do Club
César Raspinha
Júlio
,
ação
unic
Com
JCR
diretor da

Jessica Silva completou idade nova na última
sexta-feira, dia 24! Saúde e sucesso!

Parabéns para Alessandra Vila Nova, que no último dia 21
completou idade nova!

Felicidades para Roberto Massa, que no sábado,
primeiro de fevereiro, completa mais um aniversário.
Ele recebe os parabéns de todos os amigos e
familiares, em especial da noiva, Ana Carolina

A gatíssima advogada Thaís Fern
anda Thomazetti
completou idade nova na última
segunda-feira, dia 20!
Parabéns e muitas felicidades!

Deixa a coluna desta semana ainda mais bonita, Eloisa
Flávia, que assopra as velinhas neste sábado (25)

Toda elegância da psicóloga e cantora
Simone Figueiredo

Domingo (26) é aniversário é do DJ Tassiano Veronezi!
Dia de abraços e comemoração!

Thaís,
Ao lado das amigas, Aline, Thaís Endriele,
a
futur
a
,
Paula
Ana
e
nda
Ferna
e,
Daian
,
Maíra
bebê
de
chá
o
mamãe, Mayara Buzinaro, festejou
da primeira filha, Helena

O sábado (25) é de festa para o can
tor
Renan Sertório! Feliz aniversário!

Toda simpatia do casal Jéssica Dias e Rodrigo Ghisi,
da sorveteria Gela Boca

A jovem estilista, Tamires Matubara, e o namo
rado,
Thiago Canella, aproveitaram as merecidas
férias de fim
de ano para descansar em Santos, litoral
de São Paulo
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