DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Cheirando mal
MANDAGUARI

21 a 27 de junho de 2014 | Ano III | N°67

Moradores de dois bairros denunciam no Ministério
Público mau cheiro provocado por estação de
tratamento de esgoto da Sanepar.
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Feriados

Mais...

TEMPO
Mandaguari
Sábado (21/6)
Max 23º Min 10º

Sol com algumas nuvens. Não
chove.

Domingo (22/6)
Max 24º Min 11º

Sol com algumas nuvens. Não
chove.

Segunda (23/6)
Max 26º Min 15º

Sol com algumas nuvens. Não
chove.

Terça (24/6)
Max 26º Min 15º

Sol com muitas nuvens durante o dia
e períodos de céu nublado. Noite com
muitas nuvens.
* Com informações do Instituto Climatempo

Espaço Aberto

COTAÇÕES
Soja
Milho
Trigo
Café
Frango Vivo
Dólar Comercial

Quando era apenas funcionário da
empresa que trabalhei por mais de 20
anos, adorava um feriado. Não que não
gostasse de trabalhar ou do que fazia,
mas um refresco nunca é demais.
Invertidos os papéis e dono do
próprio negócio, tudo �ica diferente.
Cada feriado ou parada são encarados
como dias improdutivos, ou seja, em
que não se fatura, mas cujos compromissos continuam vencendo normalmente.
Um breve levantamento no google mostra que o Brasil é um dos países com maior número de feriados no
mundo, e isso é péssimo para a nossa
economia.
Vejamos: tem feriado para o santo
da cidade e do país (no caso de Manda- to, do nascimento e da morte de Cristo,
guari, a mesma), feriado do mártir da tem também a Confraternização Uniincon�idência, da independência, da versal, conhecida como ano novo.
República, de �inados, do corpo de CrisNão nos esqueçamos ainda do dia

US$ 1415
US$ 448,75
US$ 591,5
US$ 176,45
R$ 2,35
R$ 2,23

*Soja, milho e trigo em centavos de US$ por
bushel, com base na Bolsa de Chicago. Café em
centavos de US$ por libra peso, com base em
Nova York. Frango vivo valor por quilo da Praça de
Maringá-PR.
Fonte: Gazeta do Povo e TV Terra Viva (20/6/2013)

A foto histórica desta semana é
do ano de 1977, alunos saindo
do Colégio José Luiz Gori e
entrando no ônibus para retornarem às suas casas.
(Colaborou: Márcia Romagnoli)

Farmatotal - Unidade Saúde, localizada na
Avenida Amazonas, saída para Maringá.
Fone : 3233-0022
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Este jornal é um produto

do trabalhador, quando não se trabalha
e do aniversário da cidade. E o Carnaval
então? Pior do que todos os feriados, é
que se emendam dias anexos ao feria-

dos. Não se discute aqui a necessidade e
a importância de cada um, mas é feriado
demais, uma tragédia para o crescimento
do Brasil.
Em período de Copa do Mundo então a coisa se agrava. Em um intervalo de
apenas sete dias, jogo na terça, feriado na
quinta e jogo na segunda seguinte. Como
�ica?
As leis são todas aprovadas no Congresso, que já está parado por causa da
Copa e vai continuar nesse estado em
função das eleições. Um caos. Pior do que
não se eliminar nenhum feriado é o risco
de eles aumentarem, graças à criatividade de nossa classe política.
Naquela matemática popularizada
no início do ano com a sequência carnaval, Copa e eleição, já estamos na metade
da segunda parte. Daqui a pouquinho já
estaremos em 2015, que também nos
reserva os mesmos e inúmeros feriados.

Memória em
Imagem
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ARTIGO

Início de carreira proﬁssional
Nossa, até parece que foi ontem
que comecei a escrever os artigos para o
Jornal Agora e hoje, ao numerar este artigo me dei conta que já são em número
de cinquenta – sim, caro leitor, cinquenta escrito com QU, que é a forma correta
conforme consultei no Dicio – dicionário online de Português. Parece que
foi semana passada que me sentei em
frente ao computador para escrever as
primeiras palavras para vocês. Confesso que ainda �ico apreensivo a cada vez
que preciso preparar o artigo, primeiro
pela escolha do assunto e título, como
também sobre escolher as palavras corretas que possam transmitir �ielmente
minha opinião, os ensinamentos/conselhos e até mesmo que possam levar à
profunda re�lexão. Obrigado por acompanhar-nos semanalmente.
Por sugestão da competente Lilian
Nariai essa semana eu escrevo sobre
início da carreira pro�issional – �icar na
cidade pequena, de origem ou partir
para os grandes centros urbanos?
A resposta a essa questão precisa

ser muito mais individual, de análises
introspectivas e de avaliações profundas dos Prós e Contras, do que apoio
em um breve artigo como este, porém
como passei por essa situação há muitos anos atrás, acredito que posso contribuir nessa re�lexão.
Dependendo da formação universitária, é necessário fazer avaliação da
demanda desse pro�issional na cidade
que esse reside atualmente. Se a demanda é baixa, há potencial de desenvolvimento dessa demanda? A demanda é baixa e, além disso, têm muitos
pro�issionais mais experientes, com renome e a clientela tradicional é conservadora quanto à troca para algo novo.
Outro ponto a se analisar é a questão remuneração, mas não análise sobre
valor a receber pelo pagamento somente, e sim bene�ícios adicionais, custo de
vida, despesas com transporte de ida
e volta ao trabalho, aluguel ou compra
de imóvel residencial, no pequeno ou
no grande centro. Penso que pro�issional recém-formado, novo, solteiro, com

pais independentes, que não tenha necessidade de cuidar dou dar assistência
a alguém na cidade, vá à busca de novos
horizontes, desbrave novos mercados e
cidades, mesmo longe de casa porque
isso traz, em primeiro lugar - um estupendo crescimento pessoal, em segundo lugar, bem como a possibilidade de
salários muito mais vultosos.
Um aspecto que tem sido muito
analisado hoje em dia e não somente
pelos novos pro�issionais em início de
carreira, mas também por grandes empresas, é quanto à qualidade de vida.
Muitas empresas têm se deslocado para
o interior em busca do aumento da qualidade de vida tanto para os gestores/
proprietários como para seus colaboradores. Essa atitude é baseada em pesquisas cientí�icas que comprovam que a
vida vivida com mais qualidade re�lete
no aumento da qualidade do trabalho
realizado e na fabricação dos produtos
�inais.
Os grandes centros estão lotados
e hoje está ocorrendo o êxodo urbano,

onde buscam o interior para residir
e trabalhar, inversão do êxodo rural
ocorrido há muitos anos atrás, onde se
deixavam as propriedades agrícolas e
de pecuária em busca de melhores condições de vida nas cidades. Ahh, e não
somente pro�issionais em início de carreira têm feito essa escolha, há enorme
deslocamento de pro�issionais em �im
de carreira, se aposentando, em busca
de tranquilidade e sossego.
A resposta �inal vai de encontro ao
que cada pessoa quer para sim.
Estou tranquilo morando em nossa pacata cidade, porém se a necessidade aparecer, sem dúvida volto a buscar
o melhor para mim e minha família em
outro lugar. O importante é encontrar
trabalho onde sejamos valorizados e recompensados pelo diferencial prestado.
Boa semana amigo leitor, sucesso e
Deus nos abençoe.
Renato Pirolo da Silva,
consultor especializado
(repirolo@yahoo.com.br)

curtas

E AGORA?

Polícia x Polícia

Tanto uma parte quanto outra tentou abafar.
O boletim de ocorrência foi escondido pela
PM e a delegacia se negou a informar, mas a
comemoração da vitória do Brasil na estréia
da Copa teve um forte bate-boca entre o comandante da PM, Sangento Sério, e o investigador da Polícia, Cláudio Farias.

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

JÚLIO CÉSAR RASPINHA
Email: juliocesar@portalagora.com

as celebrações do Corpus Christi. Diferente
de anos anteriores, quando havia a procissão
conjunta, uma igreja realizou a missa pela
manhã e a outra à tarde.

Briga

O �ilho do investigador teria se envolvido
numa das inúmeras brigas que aconteceram.
E a coisa não �icou boa entre as partes. Azedou o bom clima que até então havia entre
as polícias.

Arriba México!

Ainda dentro das ações da polícia, o Sargento Sérgio admitiu que torceu para o México
contra o Brasil. Por causa dos excessos e
porque não concorda com a Copa no Brasil.

Mano a mano

A decisão de não lançar Requião e fechar
com Beto Richa (PSDB) pelo PMDB faz a
eleição paranaense virar “mano a mano”
entre o atual governador e Gleisi (PT). Silvio
Barros (PHS) vai tentar se tornar a terceira
via. Contra si pesa o pouco tempo no horário
eleitoral na TV.

Separadas

As igrejas Bom Pastor e Nossa Senhora Aparecida decidiram não se juntar esse ano para

Emocionante

A disputa do Bolão da Copa, com 370 participantes e valendo uma moto zero quilômetro está emocionante. Troca de liderança a cada dia e altos e baixos conforme
cada placar fechado. Para acompanhar:
www.bolaomandaguari.com.br

3

4

intercâmbio

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

A índia por um
mandaguariense
Após dez meses de
intercâmbio, jovem
retorna a cidade e conta
curiosidades sobre
a viagem
Pedro Dantas

da redação do Jornal Agora

É normal ouvir alguém dizendo que morre
de vontade de conhecer algum lugar distante.
O sonho de conhecer outras cidades, países
ou até continentes, normalmente surge desde
muito cedo para a maioria das pessoas, chega
a ser clichê, porém, correr atrás de concretizar essa vontade, não é tão normal e muitas
pessoas acabam deixando de lado o sonho de
criança. O jovem mandaguariense, Iury Rogério
dos Santos Junior, não deixou essa vontade ser
apagada pelo tempo ou obrigações, e aos 17
anos de idade, com a ajuda de um programa
de intercambio concedido pelo Rotary Clube
Mandaguari, já tem sua primeira experiência
internacional.
Ao ser questionado sobre a escolha do
país, ele revela “De começo era como o sonho
da maioria, eu queria ir para algum pais europeu, mas, um dia me coloquei a pensar e decidi
que eu queria viver uma experiência totalmente diferente da que já tive, tanto em termos culturais quanto a sociais.”

Iury Rogério escolheu a Índia e passou os
últimos dez meses morando no país em casas
de famílias que também fazem parte do programa de intercambio. Dividiu o tempo de estadia
em duas cidades, a princípio em um povoado
chamado Rasayani, com pouco menos de 80
mil habitantes onde passou quase quatro meses, logo depois foi para Pune, uma cidade com
3.115,000 Habitantes, onde �icou até o �inal da
aventura.
Perrengue
O jovem revela que no começo a maior
di�iculdade foi à saudade, “Uma das primeiras di�iculdades foi a distancia da família, eu
era muito ligado a eles e também foi di�ícil me
acostumar com a cultura e a comida, lá eles não
usam talheres, pois acreditam que sentindo a
comida nas mãos, apreciam melhor o sabor do
alimento. Passei uns três meses me acostumando.”

Cultura e Qualidade de vida
Ele a�irma que ao contrario do que normalmente se pensa, os indianos são pessoas receptivas, “São bem receptivos, mas não tanto quanto os brasileiros, eles não chegam abraçando
por exemplo, é cultural. Notei que a Índia ainda
não foi ‘atingida pela cultura moderna’, eles
tem os mesmos hábitos e crenças desde muito
tempo atrás, e por eles essa cultura vai durar
muito, pude notar isso obsevando as crianças
respeitarem muitos os costumes de lá.”

“Voltaria
para lá a qualquer
momento, porém
senti muita saudade do churrasco,
pois lá a carne de
boi é proibida.”
Declara Iury.

Em relação à qualidade de vida, o jovem
salienta que apesar do pesares, voltaria a morar na índia, “É um ótimo país, mas como qualquer outro, enfrenta di�iculdades. A qualidade
de vida por lá não é tão boa, mas pude notar
em minha estadia que vem melhorando mais e
mais”, e brinca “Voltaria para lá a qualquer momento, porém senti muita saudade do churrasco, pois lá a carne de boi é proibida.”
Índia antes e depois da viagem
Sobre a imagem que tinha do país antes
e a que se após o intercambio, Iury mostra-se
conquistado “Para mim era um lugar muito diferente, mas que hoje amo de norte a sul, voltaria a qualquer momento. Agora tenho uma opinião concreta sobre o país. Penso que boa parte
dos brasileiros tem uma visão bem peculiar da
índia, normalmente �icam cegos e só pensam
em europa, já me perguntaram se eu era louco

por ter escolhido esse destino”, e diz em tom de
conquista “Para mim foi uma das melhores experiências da minha vida. “

Lingua
Iury conta que na índia existem apenas
duas línguas o�iciais, sendo o Hindi e o Inglês,
porém, as línguas faladas no país incluem mais
de 400 idiomas e dialetos. “Eu me comunicava
pelo inglês, mas aprendi um pouco de hindi e
marathi para me comunicar com as pessoas
mais simples”, saliente o Jovem.
De volta ao Brasil, desde o dia 4 de deste
mês com direito a festinha surpresa da família,
o plano do mandaguariense agora é fazer uma
faculdade, não sabe se cursa Engenharia Aeronautica ou Publicidade, porém, de uma coisa
ele tem certeza e con�irma, “Quero estudar fora
do país.”

mundial
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Fossa a céu aberto

especial
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É assim que os moradores do Delgado e América
chamam o local onde moram, devido ao mau
cheiro ocasionado pela estação de esgoto

Fernando Damas

da redação do Jornal Agora

Os moradores dos Jardins Delgado e América não estão aguentando mais conviver com o
mau cheiro da Estação de Tratamento de Esgoto
da Sanepar, nas proximidades do bairro. Foi feito um abaixo assinado e no dia 24 de janeiro de
2014, foi aberto um inquérito civil, no Ministério
Público, pedindo que as autoridades competentes solucionem este problema.
Em uma reunião com os moradores e representantes da Sanepar, o secretário de Desenvolvimento Econômico Indústria e Comércio e Meio
-ambiente de Mandaguari, Paulo Conte, chamou
de irresponsáveis as pessoas que �izeram a liberação dos loteamentos na área. “Não se deve
construir ou fazer um loteamento a menos de
500 metros de uma estação de esgoto, precisa
ser apurado de o porquê esses dois bairros foram loteados”.
Ana Paula Correia de Oliveira, 50 anos, e
há 16 anos morando a menos de 10 metros da
estação, no Jardim Delgado, se diz incomodada
com o odor forte que vem do local. “Todo dia dá
dor de cabeça, ânsia de vômito, di�icilmente dá
para comer tranquila”, relatou a mulher que está
vendendo a casa para procurar outra localidade
para morar. “Quando vem visita em casa, eles
perguntam se criamos porco, nós respondemos
que não, que é o esgoto. Nós somos pobres, mas
não é justo vivermos no meio das fezes”, disse a
moradora.
Residindo há pouco mais de seis meses na
mesma rua, com o marido e um �ilho de um ano,
Andressa Garcia Araújo, 17 anos, disse que não
teve escolha na hora de mudar no bairro. “Nós
viemos de Lupionópolis, o aluguel mais em conta que encontramos foi aqui. Depois que muda-

Casal revela
que sente
vergonha
de convidar
amigos para
visitar sua casa

mos para essa casa, talvez pelo cheiro, começou
a dar problemas respiratórios em meu �ilho”,
revelou.
O casal José Olavo Bonini, 54 anos, e Eliete Pereira da Silva, 41 anos, mudaram-se para
o Jardim América há oito meses, e relatam à reportagem as di�iculdades de se conviver com a
estação de esgoto. “Moramos em uma fossa a céu
aberto, não temos mais alegria, passamos mal o
dia todo. As janelas de todas as casas �icam sempre trancadas, porque o cheiro �ica impregnado
na parede”, relatou Bonini.
Segundo sua esposa, devido a constante
nervosismo, Bonini teve nos últimos meses, três
derrames em seu olho. “Na terça-feira (17) acordamos 3 horas da madrugada e não conseguimos dormir mais”, contou a mulher.
Questionados de o porquê morar no local,
sendo que havia a estação de esgoto no local, o
casal a�irmou que desconheciam o local. “Sem-

Sanepar se comprometeu
junto ao Ministério Público,
a todos os dias retirar os resíduos da Estação, o que de
acordo com os moradores
isso não ocorre.

Para o secretário municipal
Paulo Conte, não se deve fazer
loteamento a menos de 500
metros de Estação de Esgoto,
residencias no local ﬁcam
apenas 10 metros

pre estávamos aqui, mas como você �ica uma
hora, nem percebe, olha para o lado tudo verde,
acredita que está no paraíso. Teve um dia em que
eu passei de carro com o rapaz da loteadora, perguntei para ele se era esgoto, ele disse que era
de água. Não posso a�irmar se ele agiu de má fé
ou não conhecia o problema. Infelizmente quem
está sofrendo somos nós”, completou Bonini.
Já Claudinei Ferreira da Silva, que está construindo sua casa no Jardim América diz que se
arrependeu em comprar um lote de terras na região. “Só fui perceber depois que iniciei a construção, e não tinha como desfazer o negócio”,
lamentou o construtor.
A Sanepar enviou um o�ício para o Ministério Público no mês de abril, se comprometendo que iria retirar os resíduos diariamente (de
acordo com os moradores não está acontecendo), e plantar árvores no local, formando o cinturão verde, para amenizar o odor, que surtirá

efeito no mínimo daqui a cinco anos.
O inquérito civil está paralisado e retornará
na pauta do Ministério Público, a partir do dia
primeiro de julho deste ano.
A estação foi construída em 1996, e estava
desativada até �inal de 2012, aonde de lá pra cá,
vem operando com 50% de sua capacidade.
O Jardim Delgado foi loteado pela empresa
Gomes Júnior Engenharia e comercializado pela
Imobiliária Fachini. “A comercialização destes
terrenos foi feita a partir de uma liberação da
prefeitura, não houve nenhuma irregularidade,
agimos dentro da lei que estava em vigor na época”, explicou o advogado Antônio Fachini Júnior.
O Jardim América foi loteado por Moacir
Firmino Júnior em 2011, e comercializado por
diversos agentes. “Nós tínhamos o terreno, pedimos a liberação aos órgãos competentes e o
processo para liberar a área foi de quatro anos
aproximadamente”, explicou Firmino.

informação

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

7

Lei obriga a informar
impostos em nota ﬁscal
Lei entrou em vigor na última sexta-feira (6)
Pedro Dantas

da redação do Jornal Agora

Está aprovada a lei que de�ine que todo
documento �iscal ou equivalente emitido,
contenha a informação do valor dos tributos
federais, estaduais e municipais, cuja incidência in�lui na formação dos respectivos
preços de venda. Após sancionada a lei, em
junho do ano passado, os comerciantes tiveram 12 meses para se regularizarem, e o
prazo para a regulamentação do sistema de
notas se encerrou no ultimo dia 6.
Desde já as empresas brasileiras devem
detalhar nas notas �iscais fornecidas aos
consumidores, a quantidade de impostos
paga pelo consumidor. O objetivo da lei federal é permitir que o cliente saiba quanto está
pagando de impostos e qual o custo efetivo
da mercadoria ou serviço adquirido.
A lei prevê que sete tributos devem
constar no documento �iscal, sendo eles, Imposto sobre Operações relativas a Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS);
Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI); Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF); Contribuição So-

“Acho isso tudo ótimo! Pois agora posso
saber por o que estou pagando e para
onde meu dinheiro está indo.” Declara
a estudante Giovana M. Silva.

cial para o Programa de Integração Social
(PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) - (PIS/
Pasep); Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Co�ins); Contribuição
de Intervenção no Domínio Econômico, incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural
e seus derivados, e álcool etílico combustível
(Cide).
As empresas que não cumprirem a regra
estarão sujeitas a multa de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.
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Dupla furta supermercado e é detida pela PM

Antônio Marciano Estevan, de 19 anos, e Anderson Gomes da Silva Santos, de 29, moradores
de Maringá, foram detidos pela Polícia Militar, ao
furtarem o Supermercado Camilo, em Mandaguari, na manhã de sábado (14).
Eles foram abordados pela PM, que encontraram dentro do veículo 96 escovas de dente, 16
protetores solares, 18 recargas de aparelho de
barbear e três cremes anti-idade.
De acordo com funcionários do estabelecimento, não é a primeira vez que eles tentam furtar
o local.

Homem quebra
janela de circular e é preso

Everson Bladeir de Andrade, de 34 anos, foi detido pela Polícia
Militar, na manhã de sábado (14), após fazer uma viagem na circular
que fazia a linha Maringá/ Mandaguari, em que ele pulou a catraca, e
após descer do ônibus, atirou um pedaço de madeira, quebrando uma
das janelas do veículo.
Mais tarde ele foi até um supermercado do Centro e estava furtando bebida alcoólica.
Andrade que é morador de Maringá foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Mandaguari.

Mulher é agredida à
pauladas na Vila Vitória

Uma mulher de 42 anos foi agredida a pauladas por seu ex-amásio, que não teve a identi�icação revelada, na madrugada de domingo (15), em
sua residência, na Vila Vitória.
A PM informou que funcionários do Pronto Atendimento Municipal (PAM), entraram em
contato, revelando que uma mulher estava sendo
atendida no local após apanhar.
Os policiais foram ao PAM, conversaram com
a mulher que registrou o boletim de ocorrência.
O homem fugiu do local após a agressão.

Motoqueiro é
assaltado no desvio
do pedágio

Um morador de Sarandi foi assaltado na estrada de desvio da Praça de Pedágio de Mandaguari, na noite de segunda-feira (16).
O motoqueiro estava conduzindo uma motocicleta Honda Fan 150 preta, placas de Sarandi,
e foi surpreendido por dois homens armados,
que o renderam e roubaram a moto.
O caso está sendo investigado pela polícia.

policial

“Pilantra” é levado à delegacia acusado
de tráﬁco de drogas
José Viuma Nunes, 43 anos, conhecido
como Pilantra foi encaminhado à Delegacia
de Polícia Civil, na tarde de terça-feira (17),
pois não respeitou o pedido de parada da PM
e quando foi abordado, foram encontrados 20
invólucros de cocaína, além de várias denúncias de trá�ico de drogas que pesa contra ele.
Nunes já teve outras passagens pela polícia.

Posto Panorama é assaltado

O Posto Panorama, localizado no BR-376,
próximo à Jandaia do Sul foi assaltado por volta
das 19h30, noite de quarta-feira (18).
De acordo com informações, dois homens
chegaram ao local com uma motocicleta Honda
Fan preta, e com roupas escuras, sendo que o
garupa estava armado e renderam os funcioná-

rios e clientes, fazendo-os deitarem no chão.
Os assaltantes entraram na loja de conveniência e roubaram R$ 650, além de vários salgadinhos, tipo chips.
Após efetuarem o assalto, os bandidos fugiram, tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi
acionada, mas os suspeitos não foram localizados.

Na última semana, no domingo (15), mais
um caso de agressão à mulher foi atendido pela
Polícia Militar. Katia Regina Vera de Salve relatou que o marido com quem vive junto há aproximadamente um ano saiu de casa situada no
Jardim Boa Vista pela manhã e não voltou. Ao
procura-lo pela tarde descobriu que Alexandro
Miranda estava na casa de sua ex-mulher, com
quem viveu por 14 anos. Katia conta ainda que
ao ser avistada pelos familiares da ex, começou
a ser agredida verbalmente e mais tarde, Alexandre teria a agredido com socos na região da
cabeça. A mulher apresenta hematomas. O caso
foi registrado pela Polícia Militar.

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida por volta das 23h, noite de quarta-feira (18),
na Avenida Amazonas com 20 pedras de crack.
Segundo informou a Polícia Militar, a
adolescente foi abordada na região central de
Mandaguari e com ela foi encontrada o entorpecente.
Os policiais a encaminharam para a Delegacia de Polícia Civil, com a presença de sua
mãe e também do Conselho Tutelar.
A adolescente já teria passagens pela polícia, devido ao seu envolvimento com drogas.

Mais um caso de
agressão à mulher

Menina é
apreendida com
drogas no Centro

esporte

Campeão da vida

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

9

Mandaguariense supera deﬁciência
e se destaca nos esportes
Raphael Brensis

da redação do Jornal Agora

Limitação. Essa palavra é algo comum
de se ouvir. Muitas e muitas vezes o ser humano impõe barreiras a si mesmo. “Vira e
mexe” ouve-se alguém dizendo “não posso”,
“não consigo”, “não sou capaz”. O ato de limitar-se impede que conheça seus limites,
sua capacidade de vencê-los e até onde pode
chegar.
Felizmente existem pessoas que não seguem esse padrão de comportamento. José
Ricardo Deoldoto, de 33 anos, vulgo Mortadela, sofreu distonia aos 24 anos de idade e
hoje é portador da de�iciência �ísica.
Para muitos, isso pode ser o “fundo do
poço”. Talvez algo assim seja o estopim para
o individuo passar a limitar-se diante de
qualquer circunstância. Mas Mortadela não
se deu por vencido, não se viu incapaz diante da vida, dedicou-se ao esporte e há dois
anos é praticante de karatê e, há três meses,
de jiu-jitsu.
Segundo ele, já disputou inúmeros campeonatos de diversas modalidades: atletismo, xadrez, skate, futebol, futsal, basquete
e handebol. Todos esses esportes já �izeram
parte de sua vida, mas o que realmente o

satisfaz são o karatê e jiu-jitsu. “O que me
conquista em ambas as modalidades são
o respeito, disciplina e valores que nos são
passados”, declara Ricardo.
A de�iciência nunca o impediu e, muito
menos, o desmotivou a treinar. Pelo contrário, segundo ele, a grati�icação por alcançar
seus limites nos treinos vale mais que qualquer esforço e, graças ao esporte, fez ótimos
amigos que o apoiam dentro e fora da academia. Diversas pessoas próximas a Ricardo
faleceram esse ano, dentre elas, sua mãe e,
foram esses amigos que o ajudaram a superar tamanha perda.
“2014 tem sido um ano di�ícil, foram
várias perdas de pessoas próximas e importantes para mim. Eu já estava meio triste e
quando minha mãe faleceu, meu mundo
acabou, perdi meu ponto de referência. Mas
nessas horas os verdadeiros amigos aparecem para nos confortar e, meu professor de
jiu-jitsu, Fernando ‘Cabeça’, foi pessoalmente
me buscar em casa para treinarmos. Depois
da choradeira foi quando re�leti e cheguei
à conclusão de que me afundar em tristeza
não era o que minha mãe queria para mim.
Foi quando resolvi participar de alguma
competição em homenagem a ela”.

À esquerda,
o campeão de
jiu-jitsu, José Ricardo Deoldoto,
junto de seu professor, Fernando
“Cabeça”.

No dia 8 de junho, ele participou da Copa
da Amizade de Jiu-Jitsu, realizada na cidade
de Umuarama e trouxe a medalha de ouro
para casa, mostrando que nada é impossível
quando o ser humano enxerga em si mesmo
a capacidade de fazer algo que se tem vontade. “Eu não estava nervoso, mas a ansiedade
foi muito grande durante dias e só teve �im
quando entrei no tatame. A torcida por mim
foi muito forte, pois geralmente sou o único
portador de de�iciência nas competições e
luto contra pessoas não portadoras. Essas

‘vibrações positivas’ da plateia sem dúvidas
sempre me deixam bastante con�iante”, diz
mortadela, satisfeito com o resultado e a torcida do público.
Após voltar para casa de queixo erguido, com medalha de ouro no peito, Mortadela deixa claro que não vai parar por aí. Ele
já está se preparando para o Campeonato
Paranaense de Jiu-jitsu, que será realizado
na cidade de Paranavaí, no mês de agosto e,
também para o Campeonato Sul-Americano
de Karatê, em Foz do Iguaçu.

Em Mandaguari, 86%
acreditam no hexa do Brasil
Levantamento aconteceu antes do tropeço contra o México

Júlio César Raspinha
da redação do Jornal Agora

Na cidade de Mandaguari, a cada 20 pessoas,
17 acreditam que o Brasil vai conquistar o hexacampeonato mundial de futebol esse ano. O levantamento não tem valor cientí�ico de pesquisa, segue
mais uma tendência de enquete, mas dá uma noção
do que as pessoas estão pensando sobre a Copa.
Mas nesses dados tem um detalhe signi�icativo: o questionamento foi feito na semana anterior
ao tropeço diante dos mexicanos, ou seja, os ânimos podem ter esfriado um pouco.
Os números são do Bolão Mandaguari, promoção realizada pela Agora FM que vai premiar o
primeiro colocado com uma moto zero quilômetro.
De 371 participantes, 320 palpitaram que o Brasil
será campeão, exatos 86,25%.
Os números apontam ainda que a Alemanha
é a favorita para 7,82%, vindo à seguir a Argentina com 2,16%. A já eliminada Espanha tinha a
preferência de 1,89%. Aparecem como favoritos
ainda a Itália (1,08%), Portugal (0,54%) e Holanda
(0,27%).

Semi�inais
Se o Brasil será campeão para 86%, entre os
integrantes do bolão 98% acham que o Brasil será
no mínimo semi�inalista da Copa, ou seja, de 371
pessoas, nada menos que 362 acham que o time de
Felipão estará entre os quatro primeiros.
A pesquisa, realizada pelo coordenador do
Bolão Mandaguari, Marco Artur Peres, apresenta ainda a Argentina como vice preferencial para
47%, quase metade dos participantes. “A maioria
acredita numa �inal Brasil e Argentina com a nossa
seleção campeão”, explica.
Espanha
Outro dado que chama a atenção levantamento apresenta a Espanha, atual campeã do mundo,
como no mínimo semi�inalista para 71% dos mandaguarienses, ou seja, de cada 10, sete achavam
que a fúria estaria nas �inais.
Eliminada pelo Chile ainda na primeira fase, a
Espanha contou 23% que acreditavam que ela chegaria à �inal e perderia a decisão, no caso �icando
com o vice-campeonato.
Mais números estão em www.bolãomandaguari.com.br.
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empreendedorismo

Um Bom Negócio
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Programa do Governo forma dezenas
de empreendedores na cidade
Júlio César Raspinha
da redação do Jornal Agora

Uma iniciativa do Governo do Estado está
aprimorando os conhecimentos e trazendo
aprendizado a dezenas de empreendedores de
Mandaguari. São donos de próprio negócio em
busca de se aperfeiçoar e aprender o lado B da
própria empresa: gestão.
Somente em 2014 três turmas, com em
média 40 “alunos” em cada, já se formaram.
Para o segundo semestre, outras duas estão
com inscrições abertas.
“Os resultados são fantásticos, porque os
empresários passam a conhecer algo com que
a maioria das pessoas enfrenta di�iculdades, ou
seja, o planejamento, a gestão e o investimento
na empresa”, diz Marcela Rocha, que atende na
Agência do Trabalhador coordenando o projeto na cidade. Ela também atende na Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico.
Duração
As turmas do Bom Negócio tem duração
de pouco mais de um mês. São cinco semanas,
todas as noites, entre 19 e 23 horas. A cada
semana um módulo é tratado por instrutor e
alunos.
“É muito legal a interação que existe. Além
de o ensino acontecer de forma didática, muito
simples, as pessoas percebem que gerir o pró-

“Foi a melhor
coisa para mim.
Aprendi muito e já
estou usando esses
conhecimentos no
negócio da minha
família”, declara
Vera Gomes, socio-proprietária da
Requint Massas

prio negócio pode ser muito menos complicado”, opina Rocha.
Nos encontros, o instrutor costuma apresentar exemplos próximos da realidade que o
empreendedor vive na rotina da sua empresa.
“Aí �ica muito mais fácil aprender”, reforça.
Quali�icação
A reportagem encontrou em uma lanchonete / restaurante de Mandaguari uma empresário que buscou o curso e a questionou se
valeu à pena o treinamento.
“Foi a melhor coisa para mim. Aprendi

“É muito legal a interação que existe.
Além de o ensino acontecer de forma didática, muito simples, as pessoas percebem
que gerir o próprio negócio pode ser muito
menos complicado”, opina Marcela Rocha.

muito e já estou usando esses conhecimentos
no negócio da minha família”. A declaração é de
Vera Gomes, sócia dos pais da Requint Massas,
localizada no centro da cidade.
Para Vera, o curso apresentou a ela e a
muitos participantes termos que até então
eram desconhecidos, mas fundamentais na
gestão de um negócio.
“Eu nunca tinha ouvido falar em pró-labore (salário do dono da empresa) e outros
termos. Hoje isso já está implantado e conta
particular não se mistura mais com conta do
restaurante”, garante.

Linha de crédito
Outra facilidade do programa são os acessos a linhas de crédito da Fomento Paraná,
agência estadual que �inancia investimentos
das empresas.
“É possível captar desde R$ 2 mil até R$
300 mil, de acordo com a necessidade e o enquadramento da empresa”, explica Rocha.
Mas para buscar a linha de crédito, um dos
pré-requisitos é exatamente ter participado do
curso. “Sem ter participado de uma turma, não
podemos nem dar início do processo”, �inaliza.

cotidiano
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agora fm

Luciano, William e Luís da Farmácia do Povo (antiga Kono Farma)
sempre estão com bom humor, boa eﬁciência e atendimento nota
1.000 com seus clientes.

A Agora FM (91,3) deseja boa sorte ao Thiago, Adriana, Mabel e Carol que fazem parte da equipe da Casa Vitória, que inaugura oﬁcialmente hoje (21/06)
em novo endereço na antiga da Darom.

A Life Eletrônicos está sob nova direção, Roberto e Ciro estão
dando conta do recado com muita alegria e bom atendimento.

Patrícia, Fernanda
e João, família
super carismática
que está à frente
da Casa das Mangueiras trazendo
conﬁabilidade,
respeito e empatia
com seus clientes.

As 5 mais tocadas
1ª Marcos e Belutti – Domingo de Manhã
2ª Victor e Leo – O Tempo não Apaga
3ª Eduardo Costa – Os Dez Mandamentos do Amor
Adriano, Tatiane, Washington e Thiago fazem parte da equipe G Luz
Materiais de serviços Elétricos, que está á disposição com materiais de
ótima qualidade e mão de obra especializada.

Kellen, Cláudio, Levonir, Mike e Ronaldo estão sempre á disposição para
fazer um serviço muito bem feito e nos mínimos detalhes no seu carro,
tudo isso você encontra na Bottura Pneus.

4ª Luan Santana – Cê Topa
5ª Lucas Lucco – Mozão

crônica
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Tio Zózimo: O rapto do sanfoneiro

Nossas primeiras festas juninas começaram
quando ainda éramos Vila Vitória. Continuaram
alegres e constantes quando passamos a chamar
Lovat. E tiveram sua fase áurea com a riqueza
inestimável do café, quando o nome Mandaguari
brilhava no cenário nacional.
Então, como morava muita gente em cada
uma das estradas rurais, realizavam-se festas juninas em todas elas. Até mais de uma, conforme
o tamanho das colônias. Colônia era o conjunto
de casas onde moravam os trabalhadores de cada
fazenda.
Não havia naquela época aparelhos eletrônicos. Tudo dependia de um bom sanfoneiro. Por
isso quem soubesse dedilhar um acordeon valia
ouro. Era disputadíssimo para tocar nos bailes de
terreirão ou nas quermesses das capelas. O sanfoneiro antes de tudo era um super star. Deixava as
noites mais sonoras e encantava muitos corações
femininos.
Foi mais ou menos durante a Copa de 54 que
surgiu um sanfoneiro prodígio, o Divino Rafael, ou
Rafael Divino, não se sabe ao certo. Menino novo
que sabia as 7 notas musicais e puxava um forró
pé-de-serra mais enfeitado que para brisa de caminhão.
Sua fama se espalhou pela Cambota, Keller,
Vitória, Alegre, Caitu e adjacências. Todo “promoter” de festa junina queria o Divino para animar
suas noites. Era garantia de sucesso.
Acontece que no dia 21 de julho de 1955,
coincidiram duas das mais grandiosas festas juninas da nossa comarca. A festa junina da Estrada
Vitória do Alegre, comandada pelo Vico, Xixico,
Manholer & cia e a festa da Estrada Caitu, comandada pelos Marzolas, Cinquinis, Miqueletis & amigos. Ambas atraíam milhares de pessoas.

Como as duas comunidades eram muito
amigas e ambas queriam contar com a sanfona
do Divino, combinaram de dividir a atração, até à
meia-noite ele tocaria na Vitória e de meia-noite
em diante iria para a festa do Caitu.
Tio Zózimo, que não perdia um forró da Estrada Vitória do Alegre por causa de uns “teretetês” que mantinha com uma linda prenda sitiante,
�icou encarregado de buscar o Divino sanfoneiro,
na boquinha da noite, lá na Estrada do Carijó.
Ensaiaram a quadrilha devidamente. Quem
comandava os ensaios era o Manduruvá, que tinha
vindo de Minas Gerais e sabia toda a coreogra�ia.
Seria a primeira vez que Tio Zózimo iria dançar
com a prenda, herdeira da melhor plantação de
café daquela gleba. Era a salvação da lavoura.
Mas...
O Licurgo, famoso espalha rodas e destruidor de alegrias, quando percebeu a expectativa do
povo e a importância que o Divino ganhara, arquitetou um plano digno do facínora Carne Seca.
Apresentou-se na casa do sanfoneiro como

encarregado de transportá-lo até as festas, mas
conduziu-o para uma tulha abandonada onde o
manteve como refém enquanto tentava negociar.
Quando Tio Zózimo chegou e soube que já
tinham levado o sanfoneiro, entrou em desespero.
Estava tudo preparado lá na roça. Muita gente da
cidade seguindo para lá. De Jeep, caminhão. Rural
Willys, Simca Chambord, e Vemaguetes.
- O que aconteceria agora?
Lembrou-se do Makoto que sempre tinha um
a solução na manga do colete. Passou lhe os dois
problemas. A falta de música no baile e o rapto do
sanfoneiro.
Muito metódico, Makoto pediu duas caixas
vazias de madeira, daquelas de bacalhau, dois sacos de estopa, um radinho de pilha e dois pedaços
de ímã.
E partiram.
Como o tempo era curto, Makoto foi desenvolvendo e montando seu projeto no banco traseiro da Kombi amarela, enquanto Tio Zózimo voava
pelas curvas da estrada dos sítios: Venda do Galdino, Venda do 5, Matão do Polaco...
Quando chegaram à capela, local da Festa,
ninguém entendeu nada.
- O sanfoneiro não veio? Foi a pergunta geral.
Todo mundo nervoso. Manduruvá com pressão alta, o festeiro apavorado. Duas Filhas de Maria sobressaltadas. Os pares da quadrilha desanimados. Tio Zózimo gaguejava.
Só o Makoto sóbrio. Tranquilo. Levou suas
traquitanas para o Salão e pediu para �icar só. Lá
dentro, que precisava trabalhar.
Lá fora todo mundo revoltado. Descon�iado.
De lá de dentro barulhos de ferramenta atuando.
A multidão chegou a dez mil pessoas, segundo o Zé da Venda. Cinco mil, de acordo com a PM.

E agora? Sem sanfoneiro, não haveria festa?
O sacristão queria, por toda lei, abrir a porta
do salão de festas, Tio Zózimo pedia paciência. A
situação estava �icando fora de controle.
De repente ouviu-se um som musical como
nunca se tinha ouvido. Alto, claro, empolgante.
Makoto abriu as portas do salão e a multidão pode
entrar e ver o que nunca tinha visto antes: as embalagens de bacalhau tinham se transformado em
duas caixas de som no teto e o radinho de pilha,
num ampli�icado de luzes piscantes. Poderoso.
O deslumbramento foi completo e o baile
começou quente. Tio Zózimo, de olho na prenda,
aguardava a grande hora da quadrilha.
Manduruvá dispôs os pares em �ila e iniciou
a quadrilha. Muito cheio de si, Tio Zózimo, paletó
xadrez, sapatão, maço de palhas no bolso das calças, ao lado da dama do seu coração.
Passaram pela “ponte quebrou”, pelo “olha a
chuva”, pelo “caracol”, pelo “túnel”. Tio Zózimo se
sentindo o galã das fotonovelas...
Mas quando chegou o “anarriê”, quando os
pares vão trocando, trocando, se alternando, até
retornarem aos originais, Tio Zózimo �icou esperando, esperando, esperando...
Sua dama foi e não voltou mais. Decerto algum príncipe encantado apareceu no meio da
quadrilha e roubou-a em seu cavalo branco.
Restava para ele um bom copo de quentão,
encostado na barraquinha. Estava lá, olhos marejando, quando viu o cabo da polícia chegar. O Licurgo algema. E o Divino Rafael, com sua sanfona
de ouro, espantado com o forró do DJ Makoto.
Donizeti Donha é professor de português
e literatura na rede estadual de ensino
em Mandaguari.
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convidado
Publicidade em Foco

Mercado publicitário
na Copa do Mundo

Desde 2007, quando foi anunciado
como sede da próxima Copa do Mundo, o Brasil vem se preparando para
receber o maior evento esportivo do
planeta. A realização do torneio por
aqui não representa apenas a disputa
pelo hexacampeonato em território
nacional. Nas ruas e nos comerciais de
TV, dezenas de empresas, dos mais variados setores, travam uma guerra publicitária. De um lado, companhias que
pagaram milhões por uma das cotas
de patrocínio da Fifa ou da seleção. Do
outro, marcas que não estão na escalação oﬁcial suam a camisa para ﬁcar na
marca do gol. A FIFA, que é responsável
pela organização da Copa, não autoriza que divulguem marcas, produtos ou
serviços, com o ﬁm de alcançar vantagem econômica ou publicitária, por
meio de associação direta ou indireta
com os Eventos ou Símbolos Oﬁciais.
Escritórios de advocacia fazem marca-

ção cerrada para impedir o uso irregular de marcas registradas e direitos autorais protegidos na Copa.
Os patrocinadores oﬁciais da Copa
têm um verdadeiro “prato cheio”, à medida que atingem uma fatia de consumidores muito propícia ao consumo e/
ou criação de empatia com seus produtos ou marcas, que consiste no público
movido pela emoção, única, de assistir
a uma partida da Copa do Mundo FIFA
no próprio estádio ou, então, junto a
outros milhares de torcedores de todo
o mundo que se reúnem nas ‘fan fests”,
que são os eventos oﬁciais da Copa.
A norte-americana Nike e a alemã
Adidas travam uma das mais disputadas partidas. A alemã é parceira oﬁcial
da Fifa desde 1970. E é, literalmente, a
dona da bola. A Adidas patrocina nove
seleções e a Nike, dez. As duas ganham
destaque pelo apoio a atletas individualmente. A Nike patrocina a seleção

brasileira e jogadores como Neymar e
Thiago Silva. No mesmo time, Fred e
Daniel Alves, entre outros, estão com a
marca alemã. Essa disputa que ocorre
a muito tempo e sempre é inﬂamada
com a chegada da Copa do Mundo, começa antes mesmo da bola rolar com
campanhas milionárias.
Todo mundo pode aproveitar a
oportunidade da Copa estar sendo realizada no nosso país, até mesmo as
pequenas marcas, quando bem trabalhada pode gerar receitas e atrair mais
consumidores. E independentemente
do resultado dentro de campo, o mercado publicitário já é campeão por
aproveitar as oportunidades de negócios que a realização do torneio no Brasil oferece.
Rodolfo Morais,
22 anos, graduando em
Publicidade e Propaganda

social
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A

driana Rosa completa idade nova hoje (21) e
recebe os parabéns de todos os amigos, familiares e
da equipe do Jornal Agora. Felicidades!!!

Parabéns para o fotografo Jhones Proenci fez aniversário O pequeno torcedor Pedro de Almeida Silva está
no último dia 19 e a esposa Carla deseja tudo de bom e
muitas felicidades!

cada dia mais esperto e os pais Catre e
Júlio César são só orgulho!

A gatinha

Leona Ayumi
Inomata Camacho completará
7 aninhos no
próximo dia 25
de junho recebe
os parabéns e o
carinho especial
dos pais Bárbara
e Leandro
Camacho.

O

pequeno
Heitor está
para chegar
na próxima
semana e os
pais Layla e
Wagner aguardam ansiosos!

Anderson da Silva completou
idade nova na segunda dia 16.
Parabéns Canudinho, muita
saúde, paz e felicidade!

Augusto Villar curtindo
o frio de Campos de
Jordão.

Ana Luisa

Hernandes
assoprou
as velinhas
no último
sábado dia 14
e recebe os
cumprimentos
da mãe Gisley,
pai Jair, dos
avós e irmão.

A equipe do posto Mega Center esteve animada nos últimos

jogos do Brasil e para segunda não vai ser diferente o pessoal
estará atendendo e torcendo muito!

