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dão trabalho. Polícia promete reforço na terça-feira (17)
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OPINIÃO ‒ JÚLIO CÉSAR RASPINHA

Copa do Mundo

Mais...

TEMPO
Mandaguari
Sábado (14/6)
Max 27º Min 15º

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

Domingo (15/6)
Max 26º Min 17º

Sol com muitas nuvens durante o dia
e períodos de céu nublado. Noite com
muitas nuvens.

Segunda (16/6)
Max 28º Min 16º

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Terça (17/6)
Max 28º Min 17º

Sol com algumas nuvens. Não chove.
* Com informações do Instituto Climatempo

madrugada e de manhã. Era o início do
namoro com a Catre, e um ritual repetido. Eu a buscava toda madrugada/
manhã para assistir ao jogo em minha
casa. Com essa sincronia e Ronaldo em
campo, não tinha como errar: penta.

Espaço Aberto

COTAÇÕES
Soja
Milho
Trigo
Café
Frango Vivo
Dólar Comercial

O maior evento futebolístico do
mundo é uma coisa muito marcante.
Muitas pessoas, e eu sou uma delas,
pauta sua passagem do tempo por uma
copa, ou seja, pelos quatro anos que a
separam. Senão, vejamos:
Em 2010 assisti da casa do amigo
José Marcos Carrasco às falhas de Felipe
Melo e Júlio César na derrota improvável
para a Holanda depois de um primeiro
tempo arrasador. Mal humorado, só voltei a conversar no dia seguinte.
Quatro anos antes, em 2006, por
culpa do também amigo Eduardo Carvalho, derrota para a França. Com meu
ritual de até então de assistir ao jogo em
família, tive minha casa “invadida” por
um grupo de amigos que queria me sacanear e quebrar a “corrente pra frente”.
Aliado de Zidane, Carvalho liderou os
invasores e deu no que deu: gol de Henri
e derrota.
Em 2002 foi muito bom. Jogos na

US$ 1415,25
US$ 444
US$ 585,25
US$ 174,70
R$ 2,35
R$ 2,24

*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 (13/6/2013)

Memória em
Imagem

A foto histórica desta semana é
do ano de 1967, Bodas de Diamante de Gerônimo Atanásio e
Angelina Atanásio, sentados ao
centro, entre os familiares.
(Colaborou: Ivani Atanásio
Bonifácio)
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Este jornal é um produto

Em 1998 ainda não entendi o que
deu errado. O ritual também se repetia
em família, mas Ronaldo passou mal, o
Brasil perdeu e eu chorei copiosamente
pelo resto da noite debaixo das cobertas.
O ano de 94 foi especial. Romário

comandou em campo e em casa somente
papai, mamãe, eu e o Marco. Nas oitavas
arrisquei assistir em minha avó e quase
deu “xabu”. Leonardo foi expulso e passamos sufoco, mas o Brasil foi tetra.
Tudo isso começou por causa de 90.
Assistindo em casa, três vitórias seguidas.
Nas oitavas, fomos à casa de parentes em
Marialva e “batata”: 1 a 0 para a Argentina.
Chororô sozinho longe de todo mundo.
A Copa de 86 foi a primeira que me
marcou. Tinha nove anos e chorei ao ver a
derrota para a França nos pênaltis. Estava
na minha avó e não quis ir à festa junina
da escola, que aconteceria logo após o
jogo.
De 82 lembro de todo mundo na sala
de minha avó e eu brincando no tapete. Alguns lampejos. De 78, diz minha mãe que
enquanto os jogos aconteciam eu mamava e dormia. Já de 74, não lembro. Só sei
que nessa Copa o seu Vicente assistiu por
mim: eu ainda estava dentro dele.

Farma Útil ‒ Sul América, na Avenida
Amazonas, em frente ao Lojão do Queima.
Fone: 3233-1141

(14/6 a 20/6)
Farmácia Drogamais - Lider, na Avenida
Amazonas, próximo ao semáforo das Lojas Manica.
Fone: 3233-0090

ARTIGO

A essência competitiva
No ambiente corporativo, empresarial e pro�issional ouve-se muito
falar nesse diferencial do ser humano:
ESSÊNCIA COMPETITIVA. Mas o que
vem a ser essa qualidade tão procurada hoje pelos recrutadores e líderes de
empresas?
Vamos primeiro separar as palavras, tentar analisar o signi�icado de
cada uma delas e depois criar a de�inição do termo.
Essência: se cada perfume é único e feito de uma essência especí�ica,
pode-se concluir que a essência de
cada pessoa é a sua particularidade,
o conjunto de características que a fazem única.
Competitiva: quando se ouve
essa palavra há conotação de competição, mas devemos analisá-la também
à ideia de competência. Se o foco for
competição, refere-se ao outro, a uma
concorrência. Se o foco for competên-

cia, então a referência é interna, voltada para dentro, na busca constante de
própria superação.
Em resumo, a essência competitiva é o algo mais que cada pessoa tem,
o que a difere das outras, o que só ela
tem e ninguém mais.
Para obter sucesso é preciso detectar ao menos cinco essências competitivas na sua pessoa, no seu empreendimento, no seu produto e em seu
negócio e fazer mais do que o possível
para que todos sintam essas essências,
seus amigos, clientes, fornecedores, colaboradores (funcionários), parceiros
e até nós mesmos.
Observar o mercado é fundamental, mas a máxima de que “nada se cria,
tudo se copia” não é muito correta;
atente-se que copiar, fazer parecido,
nunca foi a estratégia dos campeões
– eles �izeram o mesmo de forma diferente ou diferente da mesma (se é que

isso é possível).
Lembro-me de um ensinamento no fantástico curso Dale Carnegie
– Comunicação E�icaz, Liderança e
Relações Humanas, que frequentei há
alguns anos. “É necessário fazer Mais,
com Menos e Melhor” – eis uma fórmula do sucesso.
Quando conseguirmos realizar
mais coisas, com menos recursos e melhores do que eram antes, ou melhores
que os outros, é infalível que o sucesso
estará ao nosso alcance.
A busca por fazer cada vez melhor, inovar, ter e fazer diferencial em
qualquer negócio ou na própria vida é
tempero de amor do dono e de quem
está ao seu lado.
É errado pensarmos que qualquer um serve para realizar esse ou
aquele trabalho e quem pensa assim
está fadado à ruína, mesmo que a médio ou longo prazo. Mais do que nunca

é preciso pessoas capazes de prestar
ótimos (bons já não são su�icientes)
serviços, de fazer diferença com as
próprias ATITUDES. E para ter atitude é preciso vocação, determinação e
muita disposição.
Construir bases sólidas para seu
negócio e sua vida é fundamental para
o ser humano.
*Re�lexão feita pelo autor sobre
texto guardado em seus arquivos*

Boa semana a todos. Torçam com
ordem e sem extrapolarem. Deus os
abençoe.
Renato Pirolo da Silva,
consultor especializado
(repirolo@yahoo.com.br)

curtas
Saída

Agora é de�initiva a saída do bioquímico Leonardo Di Colli da Secretaria de Saúde do
município. Funcionário de carreira do Estado, Di Colli já deixou o cargo esta semana e
vai retomar suas atividades na função para a
qual é concursado.

E AGORA?
Des�ile

Mandaguari terá des�ile cívico no dia 7 de setembro. A
informação foi con�irmada esta semana em entrevista
do prefeito Romualdo Batista.
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Batista

O ex-vereador e presidente da Câmara, Romualdo Velasco, vai assumir a liderança do
PMN em Mandaguari, partido comandado
no Estado pelo deputado e médico Dr. Batista. Velasco deve também apoia-lo em sua
candidatura à reeleição.

Excessos

Eleição

Chegada

Márcia Sera�ini assume o cargo o�icialmente. Por alguns meses, a enfermeira
che�iou a secretaria quando o secretário
saiu em licença de saúde.

O prefeito con�irmou também que todo o maquinário
conquistado pela administração nesse um ano e meio vai
des�ilar na data. Desnecessário observar que Batistão
está de olho nas eleições de
outubro e nos votos que essa
exposição pode angariar para
os candidatos que vai apoiar.

Nas comemorações da vitória do Brasil
sobre a Croácia muita gente passou do
ponto. Houve brigas generalizadas, ameaças, pancadaria e outras cenas impublicáveis em Mandaguari. O reforço policial
é necessário para o caso de vitória nesta
terça contra o México.

Brigas

Por falar em briga, as cenas de violência
nos colégios de Mandaguari assustam.
Pancadaria explícita já está sendo agendada pelas redes sociais. Polícia e educadores têm de agir rápido antes que se perca
o controle.
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personagem
Moradora do Jardim Esplanada completa
100 anos e fala sobre sua experiência de vida

amigos, e a aniversariante, com ótima memória
e lucidez fala sobre as amizades que cativou,
e destaca”: Tenho certeza que todos os passos
que dei, por onde passei, deixei amizade. Graças
a Deus nessa vida, o que mais vou deixar são
amigos. Há uns dias fui contar os compadres,
quando cheguei pra lá dos 50, parei”, disse em
meio à gargalhadas.

Pedro Dantas

da redação do Jornal Agora

Prestes a completar um século de vida no próximo dia 20 deste mês, Carlota Ferreira Moreira,
mais conhecida como ‘Dona Carlota’, recebeu
o Jornal Agora em sua residência, localizada no
Jardim Esplanada, para contar um pouco sobre
a experiência de viver cem anos. Com quase
cem primaveras, a simpática e sorridente Dona
Carlota apresenta certa di�iculdade para ouvir,
e necessita do auxilio de um aparelho auditivo.
A memória, porém, está intacta. Ao ver o repórter, ela dispara, “Senta aqui menino, tenho muita coisa pra te contar.”
Carlota Ferreira Moreira é natural do Estado
do Rio de Janeiro, mas a�irma que já morou em
outros lugares, citando como exemplo Minas
Gerais antes de chegar à Mandaguari, que nas
palavras dela, a adotara como �ilha. Durante a
infância, Dona Carlota morou e “trabalho muito” na roça, e somente mudou-se para a cidade
com o marido, já falecido, e os �ilhos, por volta
de 1961, “A primeira vez que pisei em Mandaguari foi há uns 53 anos, era bem pequena, muito mato, nem dava para imaginar que se tornaria o que é hoje”, recorda.
União feliz e família duplicada
A centenária faz questão de enfatizar que foi

À esquerda, Carlota Ferreira Moreira, de 99 anos,
e ao lado a ﬁlha, Maria

muito bem casada, e que o amor entre o casal
atravessou décadas superando di�iculdades,
mas também com muitos momentos de felicidades. Os 13 �ilhos que trouxe ao mundo deu a
ela uma família ainda maior e hoje Dona Carlota
tem hoje a atenção e o carinho de 22 netos, 23
bisnetos e um bisneto, o mais novo da família.
“Eita, é muita gente. Volta e meia aparece um já
de cabeça branca me chamando de vó. Sou muito orgulhosa da família que consegui construir”.
Filhos criados mas que ainda obedecem
Dona Carlota não esconde o orgulho com a forma pela qual que educou e criou os �ilhos em
uma vida humilde e com poucos recursos, e du-

rante a conversa ainda divertiu-se dizendo que
esteve grávida por quase toda a vida, referindose ao número de �ilhos. Segundo ela, a pouca diferença de idade entre um e outro resultava em
uma escadinha quando colocados lado a lado.
Hoje o mais novo tem 56 anos e o mais velho,
já falecido, teria 79 anos.. “Meus �ilhos foram
criados sendo ensinados a respeitar os outros,
,assim como foi comigo. Se eu digo que não, é
não, se disser que sim, é sim também. Pra você
ver, todos eles fumam , mas até hoje nenhum ascendeu um cigarro perto de mim”.
A vida é fazer amigos
Outra alegria é a facilidade que tem para fazer

Saúde de cem anos e vaidade em alta
Ao falar sobre saúde, Dona Carlota a�irma que
sua longevidade vem dos anos trabalhados no
campo.” Trabalhei na roça a vida toda, é dai
que tirei a saúde pra estar aqui até hoje, mesmo com um ou outro probleminha e apesar dos
remédios tenho certeza que foi a roça que me
fez forte. O trabalho é o segredo da vida”, ensina.
Apesar de creditar sua saúde ao trabalho rural,
foi dele que ela herdou problemas nos ossos e
bacia por carregar peso excessivo quando era
jovem. Por outro lado, o tempo não tirou o brilho da vaidade e invariavelmente a idosa apresenta-se com brincos, cabelo preso e uma roupa
escolhida para cada dia. “A gente faz o que pode
para �icar bonita, o cuidado com o corpo nunca
é demais” .

O problema do mundo são as pessoas
Dona Carlota revelou para a reportagem seu
descontentamento com os dias atuais, lamentou a desordem nas famílias e o desrespeito ao
próximo, Do alto de sua sabedoria sentencia: “O
mundo não é ruim, o problemas são as pessoas, essas sim estão mudando, e mudando para
muito pior”.

mundial
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6
“furões”
Cerca de 100 carros passam por dia sem
pagar nas praças de pedágio da região
Email:jornalagora@portalagora.com | www.portalagora.com | (44) 3133 4000

Raphael Brensis

da redação do Jornal Agora

Para quem passa pelas praças de pedágio
é raro quando se vê algum caso de evasão. Mas
para quem trabalha no local, a cena é mais comum do que se imagina e, apesar do número de
carros que realiza o ato ter diminuído nos últimos anos, ainda é elevada a quantidade de infratores, tanto em Mandaguari, quanto em todo
o Paraná.
Não é conveniente para ninguém ter de parar nas praças e ainda ter de pagar para obter o
direito de ir e vir. A ideia de que os pedágios vão
contra o direito de liberdade de cada um se concretiza com o passar do tempo na mente de vários motoristas. Mas lei é lei e deve ser cumprida,
sendo punidos os que tentam burlá-la.
Conforme o artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a evasão de pedágio é considerada infração grave, punível com multa de R$
127 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, ao evadir, o motorista
automaticamente comete outras duas infrações:
excede a velocidade mínima permitida em praças
de pedágio e não mantém a distância regular do
veículo à frente, podendo provocar acidentes.
Segundo a assessoria de comunicação da
Viapar, a média é de cem carros por dia evadindo
ou ao menos tentando burlar o sistema de pedá-

gio nas praças da região – Mandaguari, Arapongas, Castelo Branco, Floresta, Campo Mourão e
Corbélia. Tal número tende a diminuir devido a
uma norma que irá permitir a emissão de multas a partir de meios digitais, como câmeras de
vigilância e monitoramento. “Atualmente, a concessionária não possui poder de �iscalização, ou
seja, não têm liberdade para multar ou punir tais
infratores. A autuação depende do �lagrante feito pela polícia rodoviária”, explicou a assessoria.
“Essa resolução do Contran [Conselho Nacional
de Trânsito] deve ser colocada em prática nos
próximos meses, e a expectativa é de que o número de infratores diminua ainda mais.”
Em 2013, muitos desses infratores foram
surpreendidos ao serem noti�icados extrajudicialmente para realizarem o pagamento pertinente à tarifa de pedágio. Todos eles foram �lagrados pelas câmeras de segurança da empresa
e mais de 150 pessoas já foram noti�icadas. “Com
as audiências, a concessionária busca preservar
a vida, a integridade �ísica dos usuários das rodovias por intermédio da segurança no trânsito”,
comentou em nota a assessoria.
Geralmente, o ato é bem parecido entre os
motoristas que tentam “furar” um pedágio. Eles
sempre tentam ultrapassar a cancela junto com
o veículo da frente, o que em boa parte dos casos
resulta em colisões traseiras, podendo envolver
até os funcionários da empresa.

Arquivo Jornal Agora

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, infração é
grave; condutor recebe cinco pontos na carteira e
multa de R$ 127

Problema que concessionárias estão tentando resolver é que
por enquanto elas não possuem poder de ﬁscalização e a autuação só existe mediante ﬂagrante da polícia rodoviária

Viapar oferece desconto no pedágio
aos moradores de Mandaguari

Para os moradores de Mandaguari, por existir
uma praça de pedágio no município, que o separa
de Marialva e Maringá, existe um bene�ício para
quem precisa passar várias vezes durante a semana. O projeto é uma iniciativa da Agência Regional
de Desenvolvimento (ARD) em parceria com a Viapar e oferece 50% de desconto nas tarifas.
Para fazer o requerimento, basta ter o carro
registrado em Mandaguari e dirigir-se à ARD (que

está temporariamente funcionando na Agência do
Trabalhador), com a documentação do carro, comprovante de residência e de necessidade do bene�ício e carteira de habilitação.
O motorista interessado será encaminhado ao
Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da Viapar
para a �inalização do processo, que leva em torno de
dez dias para ativação. O pagamento pode ser via boleto ou débito em conta.

segurança
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Educação, caso de polícia?
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Registros de violência nos arredores e dentro das escolas, de uso de drogas ou mesmo de tráﬁco
no ambiente onde deveria ser de ensino-aprendizagem motivaram professor a buscar apoio
para tentar implantar em Mandaguari a Patrulha Escolar
Lilian Nariai

da redação do Jornal Agora

“Hoje a realidade das escolas públicas
está complicada. A gente vê muita violência,
brigas dentro e ao redor das instituições,
muito vandalismo. Há alunos que quebram
os vidros, portas, destroem o patrimônio
e tem também a questão da droga. Tem estudante que vai drogado para a escola, �ica
violento e nós não temos meios de controlar
essa situação”, descreve o professor Marcio
Alves Pereira, que há quase uma década atua
na rede estadual de ensino.
São algumas situações, segundo ele, que
chegam a deixar os pro�issionais da educação
temerosos. “Eu mesmo tenho medo de um
aluno vir drogado, mais agressivo para a sala
de aula. Se um professor relar em um aluno,
ainda que para se defender, ele está errado.
Sem contar que, se o aluno está mexendo
com droga, ele pode estar armado e, consequentemente, acontecer algo grave dentro da
escola”, ressalta Marcio.
São receios que o �izeram emitir a diversos órgãos, entre os quais Prefeitura
Municipal, Polícia Militar, Conseg (Conselho
Comunitário de Segurança de Mandaguari) e
Câmara de Vereadores, pedido de ajuda para
tentar implantar na cidade a Patrulha Escolar.
O sargento Sérgio Lopes Borges, comandante da PM, lembra que na década de 1990
havia uma equipe do efetivo regular que fazia
o trabalho de ronda nas escolas. “Inclusive eu
trabalhei nessa escala. Mas o que aconteceu?
A cidade cresceu, e a demanda de serviço
policial também e atualmente não é possível manter essa equipe só para os colégios”,
destaca ele, que comenta que o efetivo policial não aumentou na mesma proporção. “Só
para ter uma ideia, em três anos surgiram 14
novos bairros em Mandaguari.”
Ainda de acordo com ele, foi criado recentemente o Batalhão de Polícia Militar
Escolar, especí�ico para atender a essas ocorrências. “São duas frentes de trabalho, a Patrulha Escolar e o Proerd [Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência].
Nossa cidade pertence ao Pelotão de Maringá
e por aqui funciona o Proerd, trabalho direcionado aos alunos do quinto ano das escolas
municipais, mas não há ainda uma equipe da
patrulha em funcionamento”, diz Sérgio.
Diferentemente do que se imagina, o
sargento a�irma que são poucos os registros
de ocorrências de escolas que chegam até a
Polícia Militar. “No máximo cinco por mês
e às vezes nenhuma. Nesse último ano em
que estive aqui, a ocorrência mais grave que
vi acontecer foi trá�ico de drogas dentro de
uma escola, e uma vez só. Às vezes também
somos acionados para fazer patrulhamento
nos arredores, um trabalho mais externo,
que interno. O que acho estranho, é que nesse período de um ano nenhum diretor veio
conversar comigo sobre os problemas enfrentados”, destaca o entrevistado.
Nesta semana, na terça-feira (10), a PM
foi acionada para estar em uma escola estadual, onde foi registrada uma briga entre
grupos envolvendo em torno de 10 alunos, de
12 a 15 anos, em que foram utilizadas como
“armas”, carteiras, latão de lixo e até uma

tesoura. No caso, todos os menores foram
encaminhados à Delegacia de Polícia Civil,
acompanhados por representante do Conselho Tutelar.
“Uma di�iculdade que nós temos é quanto à legislação. No caso dos alunos, são na
maioria adolescentes, e o crime do adolescente é um ato infracional, ou seja, na maior
parte dos casos não há nenhum tipo de punição. Então, sendo realista, hoje para o menor
�icar apreendido, sofrer algum tipo de punição, ele tem de cometer um crime grave e
mais de uma vez”, destaca Sérgio.
Ainda assim, ele a�irma que a chegada de
uma Patrulha Escolar seria importante para
Mandaguari. “É uma lacuna que não está
sendo preenchida, e que passaria a ter um
atendimento especí�ico. O Batalhão da Patrulha Escolar, juntamente com a Secretaria
de Educação, criou procedimentos de atuação voltados para o ambiente escolar e para
esse público. Você não pode, por exemplo,
dar ‘geral’ em um aluno e não é interessante
a polícia �icar frequentando a parte interna
das escolas, a não ser em situações pontuais
e em atividades de prevenção. O Batalhão da
Polícia Militar Escolar tem toda uma �iloso�ia
de trabalho”, detalha o sargento.
A ideia também é aprovada por gestores de algumas instituições de ensino públicas ouvidas pelo Jornal Agora. Para Eliana
Fatobene Martins, vice-diretora do Colégio
Estadual José Luiz Gori, a Patrulha Escolar é
um apoio importante que os colégios do município necessitam com relação à segurança.
“Percebemos que os problemas sociais
têm ultrapassado os muros das escolas, como
a violência e as drogas, e até mesmo pessoas
de fora têm rondado as portas dos colégios
levando risco ou desencaminhando nossos
alunos”, descreve a vice-diretora, que revela
que o Gori aciona a Polícia Militar em média
quatro vezes por semana, para registro de
ocorrência ou para patrulhamento. “Ocorre
de às vezes eles não poderem vir, porque estão em outra situação”, destaca.
Eliana comenta que o colégio busca fazer um trabalho em conjunto com a família e
com o Conselho Tutelar, de acompanhamento, em casos de alunos que cometem algum
tipo de infração. “Mas o que nós percebemos
são pais ou responsáveis apáticos. Pessoas trabalhadoras, mas que chegam em casa
cansadas e não têm força para enfrentar uma
nova batalha, que é a educação dos �ilhos. Então, valores e princípios têm �icado para trás.
Têm sido transferida essa responsabilidade,
da educação, para as escolas, que não têm
estrutura para dar essa base, que deveria vir
de casa”, re�lete ela. “A responsabilidade da
escola é o conhecimento cientí�ico.”
Para Marcia Catarina, da Escola Estadual
São Vicente Pallotti, era di�ícil há mais de 20
anos, quando ela começou a lecionar, encontrar um aluno que não tivesse boa estrutura
familiar. “Hoje é bastante comum. Com isso,
o número de ‘alunos-problemas’ aumentou
nas últimas décadas. Antes era um ou dois
em toda a escola, agora é um ou dois por sala
de aula, não querendo generalizar. Graças
a Deus, a grande maioria ainda é de alunos
bons”, a�irma ela. Entre os “problemas”, ela
caracteriza falta de respeito, limite e o excesso de violência. “Nós chamamos os pais,

e quando eles chegam, os �ilhos os xingam na
nossa frente. E se eles tratam os pais assim,
imagine as outras pessoas?”, questiona.
Para Marcia, para que as escolas não se
tornem casos de polícia, é preciso educar as
crianças ainda pequenas. “Crianças em situação vulnerável precisam de apoio, de serem
acompanhadas de perto pela assistência
social; e pai que ensina boa educação, que
ensina um bom caminho para o seu �ilho em
casa, ele vai para aula normalmente, segue o
caminho certinho e vai ser uma grande pessoa naturalmente”, destaca a educadora.
Patrulha Escolar
O capitão do Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária e Proerd de Maringá, Luiz
Carlos Martins da Silva, diz que o Conseg de
Mandaguari já o procurou para discutir sobre a possibilidade de uma Patrulha Escolar
para o município. “Solicitei que eles o�icializem o pedido, que será encaminhado para o
nosso comando, em Curitiba, que irá avaliar a
viabilidade de implantação da Patrulha Escolar em Mandaguari”, explica Martins.
Ele comenta que a princípio as patrulhas foram montadas em cidades maiores e

que no decorrer do tempo passaram a ser
instaladas nos locais de maior demanda. “Na
região de abrangência de Maringá, além da
Cidade Canção são atendidos os municípios
de Sarandi e Paiçandu. Por aqui, as principais
ocorrências estão relacionadas às drogas, lesões corporais, mas também já houve registros de porte de arma branca e de fogo com
alunos”, destaca o capitão.
De acordo com ele, os pro�issionais trabalham como consultores de segurança, dando orientações tanto com relação à estrutura
�ísica da escola, quanto à mediação entre alunos, pais e educadores. “No caso da estrutura
�ísica, há situações de portões de escolas que
dão em frente para um bar, muros baixos, por
onde os alunos pulam. Também orientamos
não deixar concentração de gente em frente
à escola. O nosso lema é: ‘lugar de aluno é em
casa ou dentro da escola’, sem contar que a
presença da polícia, por si só, já é um fator
inibitório. Quanto ao Proerd é um trabalho
proativo de prevenção ao uso de drogas e à
violência, bem como de reforço de valores
como respeito à família, pessoas de idade e
os cuidados com a in�luência de grupos sociais”, detalha Martins.
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Agora pegou!
Email:jornalagora@portalagora.com | www.portalagora.com | (44) 3133 4000

copa do mundo

Torcedor de Mandaguari, que há algumas semanas estava tímido com relação à Copa
do Mundo, na quinta-feira (12) se animou e mostrou todo o patriotismo vestindo as cores
da bandeira, fazendo torcida pela seleção. Torcida pé quente, já que o Brasil venceu a Croácia por 3 x 1 no jogo de abertura do Mundial. O repórter do Jornal Agora, Fernando Damas,
deu um giro pela cidade e aproveitou para fazer alguns registros. Lembrando que nesta
terça-feira (17) tem mais: às 16h, Brasil x México. Mais uma vez, prepare a sua torcida!

Antes do jogo era só alegria na unidade de
Rações Cocari, todos estavam ansiosos para o
início da Copa do Mundo

Na hora do jogo, por volta das 17h30, não havia nenhum
movimento na Avenida Amazonas. O comércio fechou uma
hora antes da partida e muitas pessoas aproveitaram para
se reunir e assistir ao jogo com familiares e amigos

A turma do Posto Novo Centro não parou no momento
do jogo. Para os funcionários, era um olho na bomba de
combustível e outro na televisão

A Farmácia do Povo (antiga Kono Farma) estava de plantão e
para não perder os lances, o gerente Willian deixou a TV ligada
no jogo, enquanto atendia aos clientes que por lá passavam

A equipe de proﬁssionais
da Lajes Três Marias, sob
o comando de Jorge
Schincariol, trabalhou na
quinta-feira (12) animada
para a estreia do Brasil na
Copa do Mundo. Todos
com a camiseta amarela
da seleção brasileira
ﬁzeram pensamento
positivo para a vitória

Uma galera animada se reuniu no Barzinho da Costela.
Além da torcida, houve vários petiscos e espetinhos do
Zezinho

Os amigos Thiago
Cedran, Gabriel
Bobato, João Pedro Beni, Ronivaldo Augusto, Igor
Cedran e Thiago
Melo se reuniram
e comemoram a
vitória do Brasil
sobre a Croácia
com muita pipoca
e refrigerante
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Eron Barbieiro, presidente do Recreativo, abriu as portas do clube para que a torcida assista aos jogos do Brasil no local. Marcos
Corsine e família curtiram lance a lance a partida

João Rafael e
Vilaine Patrícia
passaram o dia
dos namorados
juntos, no Recreativo, curtindo o
amor e o jogo

Mais um sortudo!
Ao ﬁnal da partida, torcida verde e amarela foi para a Praça
Independência comemorar a primeira vitória da seleção
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O advogado José Marcos Carrasco assistiu ao jogo de abertura da Copa na Arena
do Corinthians, em São Paulo, e em rede
social disse que a emoção e a sensação de
estar lá é indescritível
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Comemoração por vitória
brasileira foi marcada por
consumo excessivo de álcool

Clima de euforia marca estreia do Brasil na Copa do Mundo
Da redaçao
do Jornal Agora

O placar de 3 a 1 sobre a Croácia no primeiro
jogo da Copa do Mundo parece ter sido a senha
para torcedores saírem às ruas de Mandaguari e festejarem a vitória ignorando princípios
básicos de responsabilidade e comportamento
social. O que se viu na Avenida Amazonas na
noite de quinta-feira (12) logo após o jogo de
estreia, parecia anunciar meia volta aos mais
prudentes para acompanhar a festa de outras
cidades pela televisão.
Carros equipados com poderosos equipamentos de som, e em máximo volume, anunciavam
sua presença para famílias a três quarteirões de
distância. Grande consumo de bebida alcoólica,
euforia, rojões e bombas foram cenas comuns
no centro da cidade.
Entre os casos mais graves está a colisão envolvendo uma motocicleta causada por uma caminhonete Ford Ranger, que após a batida, fugiu
em alta velocidade quase causando um segundo acidente próximo ao ginásio de esportes. Em
outra situação, uma briga generalizada e que,
segundo informações, teria o envolvimento do
filho de um policial civil, causou confusão no
centro da cidade e precisou que a Polícia Militar
fosse acionada para controlar a situação.

Eliane Delgado, moradora do centro, postou
uma reclamação em rede social na internet relatando o que viu em frente à sua residência. “Há
quase 10 anos moro praticamente na avenida e
durante todo esse tempo nunca tinha visto uma
confusão tão grande como vi ontem após o jogo
do Brasil. A rua da minha casa virou um banheiro a céu aberto, um nojo. Pessoas bêbadas
sem condições nem de andar. Brigas e mais brigas, gritaria, correria e muita confusão. Fiquei
com pena da polícia para dar conta de tantas
ocorrências”, escreveu.
Para o sargento Sérgio Gomes, da Polícia Militar, as comemorações aconteceram dentro de
um padrão de normalidade, porém com um
significativo excesso no consumo de álcool. Ele
explicou que para os próximos jogos da seleção
a PM dará maior atenção no sentido de orientar
a utilização de fogos em meio à aglomeração de
pessoas e continuará a fiscalização de condutores de veículos. “O Código de Trânsito não fica
suspenso nos jogos do Brasil, vamos continuar
autuando, com reforço no efetivo, e filmando as
ações para colher provas contra possíveis infratores”, afirmou.
Apesar de considerar uma comemoração mais
exarcebada para o primeiro jogo do Brasil, o
sargento observou que os torcedores não excederam o horário e festejaram até por volta de
21h, quando a maioria retornou para suas casas.

policial

Moto é arrastada por
veículo após colisão

Por muito pouco um acidente não provoca graves ferimentos no motociclista Thiado Laras
de Carvalho, de 26 anos. Na última quinta-feira (12), por volta das 12h20, nas esquinas das
ruas Alceu César e Rufino Maciel, um veículo
Corolla colidiu com o motociclista que foi projetado de lado durante a colisão. Após o impacto, a moto foi arrastada por alguns metros pelo
carro. A vítima foi socorrida por uma equipe
do Bombeiro Comunitário e encaminhada ao
Pronto Atendimento Municipal (PAM) apenas
com escoriações.

Ladrões levam três quilos de
carne de residência na Vila Nova
Uma residência localizada na Rua Francisco de
Paula Filho, no bairro Vila Nova, foi arrombada no último sábado (7). Segundo o boletim de
ocorrência registrado pela Polícia Militar, Valéria Picanço Tavares, de 31 anos, informou que
ao chegar em casa, por volta das 18h, encontrou
o imóvel arrombado e notou a falta de aparelhos de celular, uma máquina de cortar cabelos, calçados, roupas, perfumes, um pendrive e
aproximadamente três quilos de carne bovina.

Mulher sofre tentativa de
homicídio no Jardim Progresso
Mais um caso de agressão contra mulher foi registrado no último sábado (7) na Rua Ludovico
Falkowski, no Jardim Pogresso. Por volta das
20h, a vítima ligou para a PM pedindo ajuda,
pois seu amásio, Samir Arcanjo Gabriel, teria
tentado matá-la por enforcamento. O acusado
foi preso e irá responder com base na Lei Maria
da Penha.

10 quilos de maconha rendem
prisão por tráﬁco

Divulgação
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Após várias denúncias ao 181 uma ação policial
resultou na apreensão de 10 quilos de maconha
e duas balanças de precisão que estavam em
uma residência localizada na Rua Gumercindo
Bortolanza, no centro da cidade. Durante ronda policial naquela região, por vota das 20h de
segunda-feira (9), policiais militares avistaram
um jovem em atitude suspeita e durante a abordagem foi encontrada uma porção de maconha.
Após o flagrante, a polícia foi com menor de 16
anos até a residência de Rodrigo Caetano de
Azevedo, de 26 anos, onde encontraram mais
dez quilos da droga e as balanças de precisão.
O menor foi encaminhado ao Conselho Tutelar
e Azevedo à Delegacia de Polícia Civil e deverá
responder por tráfico de drogas.

Mulher ﬁca sob mira de
revólver e sem o veículo

Um assalto incomum na cidade aconteceu na
noite de sábado (7), na Rua Rodrigues Alves,
quando Idelma de Jesus Resende teve seu veículo Cruze fechado por um Focus, de cor prata. A vítima foi obrigada a sair do veículo sob
a mira de um revólver. Segundo a mulher, dois
homens, um deles armado, tomaram o carro e
partiram em rumo ignorado.

cotidiano

Presidente do PMDB municipal
defende candidatura própria nas
próximas eleições
Marcos Corazza

da redação do Jornal Agora

Na próxima sexta-feira (20), dez dias antes do prazo �inal para as convenções partidárias, de acordo com a Legislação Eleitoral,
o PMDB paranaense irá decidir seu futuro
entre partidários que defendem candidatura
própria ao Palácio Iguaçu e os que querem
apoiar a reeleição do governador Beto Richa
(PSDB) em outubro deste ano.
O vereador Pedro Ricieri Navi, presidente do partido em Mandaguari, e o ex-prefeito Ary Eduardo Stroher, delegado titular do
PMDB local, pertencem à ala que deseja um
candidato próprio ao Governo do Estado.
Ambos irão a Curitiba participar da convenção.
Para o vereador, apesar do aceno do
PSDB, partido de Beto Richa, que tenta costurar alianças para a reeleição, oferecer ao
PMDB o cargo de vice-governador em uma
possível coligação, o quadro mais confortável, segundo ele, é o de ter um representante
do partido como mandatário máximo no Palácio Iguaçu. “Somos favoráveis à candidatura própria, mas se em Curtiba decidirem pela
coligação, ainda temos a liberdade de decidir
outra linha, que não seja a candidatura de
Beto Richa, o partido nos dá essa liberdade”,
explicou.
Para Ricieri, caso a convenção faça a

opção pela candidatura própria, o senador
Roberto Requião seria o nome mais cotado, tendo ainda o ex-governador do Paraná
Orlando Pessuti “correndo por fora”. Em setembro de 2013, após uma conversa com o
vice-presidente Michel Temer e integrantes
do alto comando do PMDB, em Brasília, Pessuti voltou a�irmando que não abre mão da
candidatura.
Segundo Pedro Ricieri, na hipótese de o
partido se decidir independente nas próximas eleições, o embate deve ser vencido por
Requião. “É o que está mais em evidência, fazendo campanha. É hoje o representante do
estado no Senado Federal pela segunda vez,
já foi prefeito de Curitiba e por três vezes
comandou o Paraná como governador. É o
nome que tem a maior probabilidade de vencer a próxima eleição e governar novamente
o estado”, a�irmou.
Por outro lado, o primeiro candidato ao
Governo do Estado está o�icialmente anunciado desde a manhã de terça-feira (10). O
ex-prefeito de Maringá (2005-2012), Silvio
Barros (PHS), foi con�irmado durante a convenção estadual da sigla e se apresenta como
uma alternativa à polarização entre Beto Richa e Gleisi Hoffmann (PT).
Ainda é esperada a con�irmação das
candidaturas de Bernardo Pilotto (PSOL) e
Joel Malucelli (PSD) para as eleições de outubro.
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Prefeitura anuncia
asfalto comunitário em dois bairros
Licitação e contratação foram feitas com base em nova
lei aprovada pela Câmara Municipal
Marcos Corazza

com informações da Assessoria de
Imprensa da Prefeitura de Mandaguari

Considerada como uma das alternativas
para pavimentação asfáltica, a proposta de
asfalto comunitário é bem-vinda entre moradores que há muito tempo reivindicam o
�im do barro e da poeira. No último dia 10,
dezenas desses moradores reuniram-se com
o prefeito Romualdo Batista, que anunciou
o resultado de licitação e o cronograma de
obra asfáltica que deverá ser realizada no
Jardim Novo Horizonte e Jardim Social. Ocorrida em fevereiro deste ano, a consulta pública de preços foi vencida pela empresa de
engenharia Weiller Construções Ltda, com
contrato celebrado em 21 de maio.
Segundo Batistão, todo o trâmite de licitação e contratação foi feito com base em
lei aprovada pela Câmara de Vereadores
em 2013. “Obedecemos à lei aprovada no
ano passado pelos vereadores para garantir
transparência e lisura nesses contratos e nos
serviços prestados. A legislação municipal
sobre asfalto comunitário nos deu direções
para novas tomadas de preços e encontramos diferenças, para menos, de até 113%
em alguns casos. Além disso, estamos nos
assegurando de não cair em erros anteriores”, disse ele, citando como exemplo o Jardim São Marcos, cujas obras de asfaltamento
foram parar na Justiça por apresentarem má

Asses. de Imp. da Pref. de Mandaguari

Partido irá realizar convenção estadual em Curitiba nesta sexta-feira (20)
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Moradores dos jardins Social e Novo Horizonte
reuniram-se com a administração municipal
na noite de terça-feira (10)

qualidade nos serviços contratados.
Durante a reunião, os moradores foram
informados que os jardins irão receber asfalto quente (CBUQ), galerias e emissários.
Os custos para asfaltamento no Jardim Novo
Horizonte são de R$ 1.590.162,58 milhão;
do emissário de R$ 469.904,40 mil. O custo
para os moradores será de R$ 1.294.199,70
milhão. Serão pavimentados 10.580,58 metros quadrados. O custo por metro quadrado
é de R$ 122,31.
No Jardim Social será utilizado emissário de outro loteamento. O custo da obra será
de R$ 1.146.657,04 milhão, com a pavimentação de 11.636,63 metros quadrados, cujo
custo por metro quadrado será de R$ 98,53.
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Participaram do Arena em Debate ‒ que vai ao ar todos os sábados, das

11h às 12h ‒ Eduardo Betioli (à esquerda) e Glaucia Cavalini, que abordaram
o tema novas tendências do marketing e comunicação. À direita, um dos
apresentadores do programa, Thiago Augusto

O ouvinte do Show da Manhã, João Batista dos Santos,

com certeza está torcendo pela seleção brasileira com
a camiseta personalizada da Lajes Três Marias que
ganhou na última sexta-feira (6)

Sidney Castro, proprietário da Agropecuária Paraná, é
ﬁgurinha carimbada na programação da Agora FM (91,3),
seja informando as novidades e promoções da loja, seja
levando prêmios para sortear entre os ouvintes

As 5 mais tocadas
1ª Marcos e Belutti – Domingo de Manhã
2ª Victor e Leo – O Tempo não Apaga

Fabio Sukekava Junior utilizou os micro-

fones da Agora FM para divulgar a festa
Sounds to Winter, que será realizada neste
sábado (14), no Clube Recreativo

Andrade e Fabiano, do hit “Passinho do Bambolê”,

agradeceram às pessoas que compareceram no show
de lançamento do primeiro CD da dupla. As fotos do
evento estão no site www.portalagora.com

Roseni Costa e Ana Paula dos

Santos, da Nutri Mais, são excelência
quando o assunto é bom atendimento e alimentação saudável

3ª Eduardo Costa – Os Dez Mandamentos do Amor
4ª Luan Santana – Cê Topa
5ª Lucas Lucco – Mozão

crônica
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Donizeti Donha

Tio Zózimo: Gol Contra

As calças Lee estavam no auge. Era a mercadoria mais cobiçada do Paraguai. Aí o Ademar
trouxe a novidade: no Bazar São Paulo tinha
chegado o primeiro lote das calças U.S.Top. O
Toninho da ferroviária trouxe um compacto
simples em que Raul Seixas surpreendia com
“Ouro de Tolo”. E o Pedro de Paula anunciava que Zagalo estava sendo criticado por não
querer escalar mais pontas na seleção.
Nessa época, estudar no período noturno era
como conquistar o passe para o degrau superior da adolescência. Era entrar no perigoso
terreno do desconhecido e na sedutora área
do desejado.
Permitido somente aos iniciados. As cascas
das borboletas trocadas, abandonadas nas

árvores dos jardins do diurno.
Não havia o desastre e os perigos das drogas.
Existia o mundo maravilhoso das paqueras,
�lertes e namoros.
O muro da escola era baixinho e, montado
na lambreta, era possível ver o movimento lá
dentro. Saias plissadas azul marinho, oceano
ondulado encantando o mundo.
Tudo tinha o seu valor. Mas levar a garota até
a porta da escola não tinha preço. Nem Mastercard. Era o passaporte para o reconhecimento social.
Seduzido pela vida estudantil noturna, Tio
Zózimo montou no cavalo dos sonhos na tentativa de percorrer as promessas de outros
saberes sob os livros de luas e estrelas.

Alma virgem nos jardins das �lores de mel.
Encanto. Borrão no céu.
Na sala nova, na turma escolhida, o coração
bateu forte por uma garota que lia o livro “Rosinha, minha canoa”.
Uma menina lendo romances era o fetiche de
sua existência.
Por ela faria o impossível, mas... e... se nem o
possível sabia fazer?
A turma estava toda alvoraçada para a estreia
da seleção na Copa e as conversas estavam
mais fáceis e cordiais. Sem as competições individualistas do dia a dia.
Todo mundo conversando com todo mundo.
Alegria juvenil em cachos de frutas e cabelos
compridos. Nesse clima, Tio Zózimo se aproximou da encantadora leitora de romances.
Nem mesmo o Licurgo, famoso espalha rodas,
falando mal da seleção e do país, conseguia
atrapalhar o bom papo e o clima de camaradagem.
Além da menina do livro, outro fator mexia com as fantasias de Tio Zózimo. Eram as
aventuras que o Ademar e o Ivan contavam
sobre uma casa, meio disfarçada, de funcionamento apenas no período noturno, com
poucas luzes, bem discretamente, nos fundos,
quase em frente ao Posto Atlantic. Um corredor de fantasias.
Os dois veteranos semeavam serpentes nas
planícies brancas dos calouros.
Tio Zózimo, dividido, curioso, mundo, mundo,
vasto mundo...
E tem o dia em que todas as estradas se cruzam.
A seleção ia estrear bem no Dia dos Namo-
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rados. O Ademar tinha marcado uma visita
à casa de poucas luzes para após o jogo. E a
menina dos livros surpreendeu-o. Estava preparando uma limonada para o mesmo dia e
hora.
Pego de surpresa pelo convite, Tio Zózimo titubeou, vacilou, falou que ia ver... pensava na
visita da turma à casa proibida.
Viveu a angústia da hora do gol. Baggio perdendo pênalti. Pisada na bola de beque central.
O adversário só joga no erro, gritou Zagalo antes de ser engolido.
O vacilo foi o erro fatal de Tio Zózimo. A bola
pingando na porta do gol. Ele distraiu-se num
segundo. Tempo su�iciente para o Emerson
Fitipaldi ganhar o campeonato e ele perder a
menina que lia romances. Mike Tyson nocauteando o vento.
Pois, se ela lia romances, lia também os dribles da vida.
Quando Tio Zózimo falou que aceitava a limonada... o mundo já tinha mudado seu giro e a
menina dos romances já havia virado a página. Um outro galã. Outro capítulo.
Cupido dribla mais que Garrincha, é mais sagaz do que Zico e mais matador do que Fred.
Diagnóstico do Alessandro, freudiano militante: síndrome da adolescência normal.
O único saldo daquela tarde de junho foi a vitória da seleção.
Donizeti Donha é professor de português
e literatura na rede estadual de ensino
em Mandaguari.
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Repensando
o amor e o amar
não compreender o comportamento dos pais, o
que as deixa apreensivas e inseguras, afetando a
sua autoestima.
Na aprendizagem podemos salientar a diﬁculdade que a criança sente em realizar as atividades sem a ajuda necessária e ao pensarmos
em pais agressivos isso se torna ainda mais comprometedor para a criança que está em seu pleno desenvolvimento cognitivo.
É preciso avaliar se os nossos comportamentos estão condizentes com as atitudes de
nossos ﬁlhos, pois as crianças aprendem a demonstrar os sentimentos a partir do outro, ou
seja, a criança começa a compreender que determinados comportamentos podem causar nas
outras pessoas sentimentos de alegria, tristeza,
raiva, entre outros. É muito importante que a
criança aprenda a expressar seus sentimentos e
que os pais também possam demostrar seus sentimentos para os ﬁlhos.
Nos dias de hoje, as pessoas passaram a
apresentar comportamentos mais introspectivos, apresentando diﬁculdade em demonstrar
o que sentem ou pensam, o que acaba sendo
muito prejudicial. Pesquisas apontam que pessoas que não expressam afeto e sentimento têm
maiores chances de apresentar doenças como:
pressão alta, diabetes, depressão e câncer. Também é importante ressaltar que as pessoas e
principalmente crianças necessitam de afeto,
isso as tornam mais conﬁantes e felizes.
Nesse sentido podemos considerar que se

Reprodução

No início do mês, a Câmara dos Deputados
aprovou a Lei da Palmada, adotando o nome Lei
Menino Bernardo, fazendo referência ao menino
assassinado no Rio Grande do Sul. Com a aprovação dessa lei, muitas questões nos vêem a mente e nos faz reﬂetir sobre a educação de nossas
crianças. Não vamos aqui discutir e expor nossa
opinião sobre essa lei, mas sim pensar na importância que temos enquanto pais na educação de
nossos ﬁlhos, compreendendo a necessidade das
crianças em receberem amor saudável e acolhedor de seus pais.
Ao pensarmos sobre o amor dos pais para
com os ﬁlhos na atualidade, um texto de Calligaris, publicado na Folha de São Paulo no dia 11
deste mês traz uma reﬂexão sobre como muitas
vezes o que acaba por agredir e machucar as
crianças são as oscilações repentinas de humor
dos adultos e não a violência física de fato. Isso
muitas vezes se dá pela ansiedade dos pais em
relação aos seus ﬁlhos, em querer dar muito
amor e também não deixar faltar nada para a
eles, como: bens materiais, afeto, atenção. Nessa
ânsia de amor, muitas vezes o adulto não aguenta a pressão em querer fazer o melhor para o ﬁlho e acaba passando isso para a criança, em forma de grandes exigências e expectativas, que vão
muito além do que é compreendido pela criança.
Assim, com essas oscilações entre momentos de muito amor e logo em seguida exigências
excessivas e até mesmo punição para as crianças
os pais acabam por confundi-las, elas passam a

os pais são modelos para as crianças em relação
à expressão de seus sentimentos e atitudes, a
atenção deve ser redobrada uma vez que o modelo a ser aprendido pelas crianças deve ser o
de tolerância, compreensão e companheirismo,
para que não corramos o risco de entrarmos em
um círculo vicioso de individualidade, intolerância e violência.

Referência Bibiográﬁca: http://www1.
folha.uol.com.br/colunas/contardocalligaris/2014/05/1461306-amar-e-punir.shtml
Gisley Saris Hernandes é
psicopedagoga clínica e institucional e
Roberta Sincero Benedetti, psicóloga.
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Thaís Salvador

Parabéns ao engenheiro Gabriel Luiz Deﬀaccio Schincariol

pela excelente apresentação do seu Trabalho de Conclusão
de Curso, apresentado na UEM no último dia 5. Os pais, Marcia
e Jorge Schincariol, estão muito orgulhosos e mandam um
abraço todo especial
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Parabéns para Marianna Michelan, que fez aniversário

na última sexta-feira, dia 13. Ela recebe o carinho e
parabéns dos pais Romualdo Batista e Vâine, do irmão
Matheus e do namorado Eduardo de Miranda

Nathalia Martins fez aniversário no dia 6, e a
amiga Evanir Nhani deseja muitas felicidades

N

a coluna
desta semana
Adriana e
Ademir
Martinez

O

casal de namorados Yara França e
Raphael Moura é só felicidade!

Muitas felicidades para Fabiana Venâncio, que

completou idade nova no dia 8

N

a semana
do Dia dos
Namorados, o
casal Gustavo
Guiselini e
Taianara Campagnolo marca
presença

Neste sábado (14), será realizada no Clube Recreativo, a SOUNDS TO WINTER, evento
muito esperado pelo público eletrônico mandaguariense! Com DJs conceituados na
região, a festa promete. Os convites estão à venda na Nega Maluca e Tutti Lanches

