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O QUADRO
OPINIÃO ‒ JÚLIO CÉSAR RASPINHA

Mais...

TEMPO
Mandaguari
Sábado (28/6)
Max 24º Min 16º

Nublado com aberturas de sol à
tarde. Pode garoar de manhã e
à noite.

Domingo (29/6)
Max 22º Min 13º

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

Segunda (30/6)
Max 23º Min 10º

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no
decorrer da tarde.

Terça (1/7)
Max 25º Min 11º

Beto x Requião x Gleisi

Que disputa se desenha pela
sucessão política no Estado. O que
parecia o prenúncio de uma eleição
morna e de cartas marcadas, se tornou algo imprevisível para outubro.
A disputa direta entre Beto
Richa (PSDB) e Gleisi (PT) era do
agrado do governo. Em um estado
tradicionalmente avesso ao PT, o
atual mandatário político do Paraná
entendia que levaria a vitória com
tranquilidade no primeiro turno.
Graças a isso é fácil entender

todo o esforço para que Roberto
Requião (PMDB) não viabilizasse
sua candidatura. Estava tudo certo
entre governo e líderes do partido,
entenda-se aí deputados estaduais
e a cúpula da sigla, inclusive com a
vaga de vice, reservada para Caíto
Quintana.
Só não combinaram com os
delegados peemedebistas em todo
o Paraná. Seguidores de Requião e
de seu estilo peculiar, aderiram em
peso à candidatura própria e “auto-

Sol com algumas nuvens. Não chove.
* Com informações do Instituto Climatempo
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US$ 584,5
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R$ 2,19

FARMÁCIAS DE PLANTÃO

Farmácia Vilafarma, localizada na esquina
do semáforo do Posto Novo Centro.
Fone: 3233-2368

SEDE: Rua Renê Tácola, 190
Centro ‒ CEP: 86975-000 Mandaguari/PR
ATENDIMENTO GERAL:
(44) 3133-4000
E-MAIL: jornalagora@portalagora.com
IMPRESSÃO:
GRAFINORTE - APUCARANA
TIRAGEM:
2.000 exemplares

Este jornal é um produto

Espaço Aberto

A foto histórica desta semana é
do dia 6 de maio de1976. Dia da
inauguração da Unidade Polo
de Mandaguari onde, atualmente, funciona o Colégio Estadual
José Luiz Gori.
(Colaborou: Márcia Romagnoli)

*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 (27/6/2013)
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quião.
Contra Richa pesa outro fator:
Gleisi e Requião se juntam no segundo turno e aí poderemos ver o que já
aconteceu em 2002, 06 e 10, ou seja,
uma disputa voto a voto, imprevisível.
Nos bastidores o jogo já começou faz tempo com as articulações
e conchavos políticos. Após a Copa
deve ganhar as ruas, e possivelmente
se estenderá até o �inal de outubro,
quando acontece o turno decisivo.

Memória em
Imagem

COTAÇÕES
Soja
Milho
Trigo
Café
Frango Vivo
Dólar Comercial

rizaram” o senador a disputar seu
quarto mandato como governador.
As pesquisas, por enquanto,
são apenas para consumo interno,
mas as informações que vazam são
que a possibilidade de segundo turno existe e é muito grande, algo que
é possível observar a “olho nu”.
E tem mais: se Gleisi precisava
de Requião na disputa para forçar o
segundo turno, a ex-ministra corre
o sério risco de �icar fora do turno
�inal, superada pelo próprio Re-

(28/6 a 4/7)
Farmatotal ‒ Unidade I ‒ Mandaguari, localizada
na Avenida Amazonas, em frente ao Bradesco.
Fone: 3233-1031

ARTIGO

Atitude cultural ou estratégica?
Tenho evitado falar sobre o
assunto de hoje, porém como notei que o mesmo tem sido tema em
algumas rodas de conversa e após
conversa com diretor do jornal, que
também notou a situação, vamos a
ele.
Vi muitas vezes na Área Comercial acontecer a divisão de um
grande setor em outros dois menores, com objetivo de aumentar
o faturamento, melhorar nível de
atendimento e ampliar a distribuição. E conseguem com sucesso.
Quando fazem o caminho contrário,
reduzindo de dois setores para um
somente, quase sempre melhora o
atendimento, porém diminui a distribuição do mix de produtos e por
consequência há queda no faturamento, a médio e longo prazo.
Citei esse exemplo para �icar
mais claro ao leitor ao fazer a analogia que farei com outra situação.

Analisem o que escreverei abaixo
e se alguém depois conseguir me
explicar, concordarei com os argumentos.
Um comparativo entre Mandaguari e Marialva, ambas tem aproximadamente o mesmo número de
habitantes: 32.000 conforme IBGE
2010 (site Wikipédia). Enquanto
em Marialva há uns 02 clubes sociais, sendo um deles quase fechado
por se tratar de associação de um
banco, outro muito bem estruturado (conforme me falam próprios associados e outras pessoas de fora),
com piscinas cobertas, aquecidas,
ginásio de esportes, academia,
sauna, sede campestre, escolinhas
de futebol com destaque estadual
e ótimos campeonatos internos.
Tudo isso a um custo que nem chega a R$ 150,00 (se não estou enganado).
Em nossa cidade vejo uma

quantidade muito maior de clubes
sociais, muitos criados independentemente por um grupo de pessoas,
com estruturas incompletas, algumas precárias e precisando de reformas emergenciais, sobrevivendo
aos altos custos de manutenção
versus baixo número de associados.
Fiquei ciente também de alguns clubes de serviços que se dividiram e estão com duas unidades
ou facções aqui na cidade. Recentemente eu soube que mais uma também irá se dividir em duas.
Essas divisões será que partem de iniciativa estratégica para
crescerem cada uma delas, mas em
conjunto, ou são apenas divisões
causadas pela falta de unanimidade
ou consenso? – pre�iro o termo consenso, pois sou adepto da frase que
desconheço o autor, que diz que “a
unanimidade é burra”.
A impressão que tenho é que

dentro dessas entidades quando
um grupo dentro discorda da forma
como a mesma é conduzida, não é
partidário dos atuais líderes que a
coordenam, então se cria outra unidade, de forma a administrar conforme querem.
Essa é a minha opinião: deveria haver união de todos pelo bem
comum.
Mas também quem sou eu pra
ter essa opinião não é? Muitos nem
vou dar bola para o que escrevi, porém �iz questão de falar sobre esse
assunto porque notei que muitos
não entendem essa situação instalada em nossa cidade.
Boa semana a todos, sucesso e
�iquem com Deus.
Renato Pirolo da Silva,
consultor especializado
(repirolo@yahoo.com.br)

curtas

E AGORA?

Produtividade

O empresariado não vê a hora de a Copa
acabar. Pesquisas do setor mostram que o
índice de produtividade dos trabalhadores
cai 30% no período. Sem contar o volume de
negócios, que despenca.

Firjan

Este Jornal Agora prepara uma matéria
completa sobre o índice Firjan de desenvolvimento, divulgado na semana passada.
Mandaguari avançou pouco, mas se destaca
porque os outros avançaram menos ainda.

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

JÚLIO CÉSAR RASPINHA
Email: juliocesar@portalagora.com

Requião

Com o senador do PMDB na disputa um novo
jogo se desenha. A chance de segundo turno
aumentou consideravelmente. Precisão de
Requião na disputa para haver turno decisivo, Gleisi (PT) pode perder a vaga exatamente para ele.

Estranho

O assunto é tratado com extrema discrição
pelas duas igrejas, mas que foram esquisitas
duas procissões no Corpus Christi em Mandaguari, isso foi. Rivalizando com a Copa, foi
o assunto da semana.

Brigas

O problema nas escolas é sério e preocupante. Matéria completa nesta edição. A
conferir.

Undécima hora

Será aos 45 do segundo tempo a de�inição
dos candidatos a vice na eleição estadual.
Beto Richa (PSDB) tenta seduzir Ratinho
Júnior (PSC) para aceitar o cargo mas ele
resiste. Alega que não pode abandonar sua
chapa de estaduais.

Melhor idade

O bailão das quintas-feiras no Recreativo
tem atraído público inclusive regional.
Acontece uma espécie de intercâmbio
com Jandaia do Sul, que realiza o seu às
sextas.
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intercâmbio

“Zé” fala sobre como é ser
taxista em Mandaguari
e ainda aponta aspectos
positivos e negativos da
proﬁssão
Pedro Dantas

da redação do Jornal Agora

Uma pro�issão que vive lado a lado com o
perigo, relativamente rentável, porém cheia de
histórias de aventuras e amizades. Imagine como
deve ser embarcar um estranho dentro do próprio
carro e ir a locais perigosos, ruas sombrias, sem
movimento ou qualquer lugar que possa ser arriscado. Não é estranho ouvir na rádio ou ver na
televisão histórias sobre taxistas assaltados, feitos
de reféns ou até assassinados. De�initivamente,
assumir a pro�issão de taxista não é para qualquer
um. Nessa semana o Jornal Agora conversou com o
taxista mandaguariense, José Antônio Fernandes,
57 anos, que entrou nessa pro�issão que chega a
ser uma aventura.
José Antônio, ou Zé, como é mais conhecido,
nasceu e morou por muitos anos no município
de Kaloré e trabalhou por mais de 30 anos como

motorista na prefeitura, no transporte escolar. Ele
conta que veio para Mandaguari tentar proporcionar oportunidades melhores pra a família, tanto
em qualidade de vida quanto emprego. ”Quando
optei por vir de vez para Mandaguari, eu tive que
me reposicionar no mercado de trabalho e criar
outras fontes de renda, foi ai que surgiu a ideia do
taxi, logo fui até a prefeitura, �iz o alvará e ‘estou
tocando o barco’ até hoje.” Diz o taxista.
Há aproximadamente três anos Zé atua no
ramo do táxi em Mandaguari, e mesmo com pouco
tempo “de rua” ele já consegue observar pontos
positivos e negativos da pro�issão, “A coisa que
para mim foi essencial na pro�issão, foi eu começar a fazer amizades na cidade que até então eu
era um estranho. No meu táxi já entrou do negro
ao branco, do rico ao pobre, pessoas de níveis, culturas e criações muito diferentes uma das outras,
e isso é ótimo. Uma das coisas que mais faço questão na vida é conhecer pessoas e ser conhecido
por elas também, graças a minha pro�issão hoje
eu coleciono amizades,” diz Zé, com certo orgulho.
Ao falar dos pontos negativos da pro�issão
ele ressalta “Infelizmente, por se tratar de pessoas, comportamentos e criações diferentes, uma
vez ou outra pegamos alguns tipos de pessoas que
não sabem respeitar nem meu trabalho, nem as
leis impostas. São mães que querem deixar o �ilho com a cabeça pra fora ou sem cinto, é outro
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Pedro Dantas

personagem
Taxista: Um
colecionador
de amigos

Uma das coisas que
mais faço questão na
vida é conhecer pessoas e ser conhecido
por elas também,
graças a minha
proﬁssão hoje eu
coleciono amizades.”
diz José Antônio
Fernandes, com certo
orgulho

querendo carregar animais dentro do carro, já tive
até que parar o carro, pois um cidadão acendeu o
cigarro dentro do táxi. É aquela velha história do
‘Tô pagando’. Sem contar o constante risco que
corremos de ser assaltados ou coisa pior”.
Perrengue
O taxista confessa que já passou por maus
bocados em uma de suas corridas, “Certa vez, no
meio de uma viajem em que levava dois rapazes
de uma cidade a outra, percebi por conta da conversa dos deles que se tratava de dois fugitivos da
polícia. O susto foi grande, nunca chegava ao local,
mas graças a deus não me �izeram mal algum.” Relata Zé.
Piranheiros
José conta atualmente em Mandaguari ele
tem conhecimento de apenas quatro taxistas legalizados, três que �icam no ponto da rodoviária e
ele que �ica todos os dias em um ponto do metro-

politano localizado na Rua Renê Táccola. Existem
outros que trabalham irregularmente e recebem a
alcunha de piranheiros.
Ética no trabalho
O próprio taxista é quem puxa esse assunto,
“Um bom pro�issional precisa ter ética. Um taxista
não pode sair falando por ai onde levou fulano ou
o que ciclano. Esse tipo de informação �ica vedado
dentro do taxi.” A�irma ele.
Amor à pro�issão
Ao ser questionado sobre prazer no trabalho
ele salienta, “Eu sempre trabalhei com o transporte de pessoas, o taxi só me fez gostar ainda mais
dessa condição. Gosto de um bom papo, gosto de
conhecer as diferenças e a liberdade que a pro�issão de taxista me da para mim vale ouro. Eu adoro
minha pro�issão”.
Serviço: Taxista José Antônio Fernandes –
(44) 9805-9957
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festa julina

Paróquia Nossa Senhora Aparecida
realizará tradicional festa julina
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Na sexta edição do evento haverá apresentações de quadrilha, comidas e bebidas típicas e show de prêmios

Arquivo do Jornal Agora

Pedro Dantas

da redação do Jornal Agora

Pelo sexto ano consecutivo a Paróquia
Nossa Senhora de Aparecida está promovendo
a festa julina que é realizada no pátio da própria igreja. A cada ano que se passa a aceitação
do evento é crescente. Quem foi até a festa no
último ano, se deparou com o pátio da igreja
lotado, um ambiente familiar, tomado de alegria e muita diversão.
A igreja visa à arrecadação de fundos devido ao processo de reforma que vem passando. A receita que gerada no evento será empregada na reforma da parte externa da paróquia.
“Mais importante que isso é a reunião da
comunidade católica em torno de uma confraternização para que as pessoas brinquem, conversem e se divirtam em um ambiente saudável e gostoso de compartilhamento e vivencia
em conjunto.” Ressalta Aguinaldo Campigotto,
voluntário da organização.
Aguinaldo revela que a festa é organizada
por todas as pastorais da igreja, “O envolvimento da comunidade é grande, muita gente,
são muitos voluntários trabalhando nas barracas e em outras funções. Até quem simplesmente compra a cartela do bingo já está contribuindo com a festa e a igreja.” Campigotto diz
acreditar que em torno de 200 pessoas estão
envolvidas na realização da festa julina.

Fotos tiradas na última edição da arraiá da
Paróquia Nossa Senhora de Aparecida. O pátio da
igreja foi decorado para receber a comunidade que
compareceu em peso

O evento terá apresentações de dança de
grupos da terceira idade, das crianças da Escola estadual São Vicente Pallotti e também da
catequese. Além disso, o evento é gastronômico e contará com comidas e bebidas típicas.
Gastos
Aguinaldo explica que a população através de doações é quem custeará a maior parte
da festa, “Será pouco o investimento da paróquia, os gastos dela serão basicamente o alu-

guel das barracas e banheiros químicos. Os
prêmios eu acredito que serão todos adquiridos através de doações”.
Show de prêmios
A venda das cartelas para o bingo está
sendo feita através das pastorais, os voluntários estão vendendo já estão vendendo as cartelas há aproximadamente um mês. A previsão
é de que aproximadamente cinco mil pessoas
compareçam no evento.

Con�ira os prêmios que estarão em jogo:
1º Prêmio: moto Honda 125 fan
2º Prêmio: Honda Bis
3º Prémio: TV 42 polegadas
4º Prêmio: Geladeira Frost Free
5º Prêmio: Máquina de lavar automática
O Arraiá Nossa Senhora de Aparecida será
realizado no dia 5 de julho, no pátio da igreja
e terá inicio a partir das 16h. Aguinaldo ainda
salienta que caso chova no dia, o evento será
adiado para o dia 6.

polêmica

Massaiti deixa a cadeia
após 49 dias preso
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Arquivo do Jornal Agora

Liberdade provisória, negada em
Mandaguari, foi
concedida em
Curitiba
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Júlio César Raspinha
da redação do Jornal Agora

Preso desde o dia 6 de maio na delegacia
de Mandaguari, o advogado Carlos Massaiti Higuti deixou a prisão na última terça-feira (24)
após conseguir um habeas corpus (liberdade
provisória) junto ao Tribunal de Justiça do Estado.
Massaiti é acusado de ser o mentor intelectual do incêndio que destruiu a Rosa Confecções, loja que pertence à família do também
advogado Wanderlei Lukachewski, seu desafeto.
Sua liberdade foi obtida no Tribunal de
Justiça do Estado, em Curitiba, após o pedido
ser negado pela juíza Angela Carina, na vara
criminal do Fórum da Comarca de Mandaguari.
De acordo com a decisão, o advogado �icará em liberdade até a sentença ser proferida
na esfera local. De acordo com a legislação brasileira, o caso pode se arrastar por anos graças
às possibilidades de eventuais recursos tanto
no Paraná como até no STJ (Superior Tribunal
de Justiça) em Brasília.
Uma das peculiaridades para o obtenção
do habeas corpus é a proibição de Massaiti se
aproximar de Lukachewski por pelo menos
300 metros, ou seja, caso o contrário ocorra,
ele pode voltar para a cadeia.
Consultada por uma fonte na delegacia
local, a reportagem ouviu o seguinte exemplo:
“Se ver o Wanderlei (Lukachewski) na rua, o
(Carlos) Massaiti tem que virar a esquina, senão volta para a cadeia” comentou.
A mesma proibição de aproximação vale
para Anderson Rodrigues “Mãozinha” e também Gilberto Marques, de quem Massaiti também não pode se aproximar.
Nada a declarar
Dois dias após sua libertação, a reporta-

Na foto, o estado
em que a loja
Rosa Confecções ﬁcou após
ser incendiada
a mando de
Massaiti

gem do Jornal Agora procurou o escritório de
advocacia do qual Carlos Massaiti é proprietário. Por telefone, uma colaboradora passou o
seguinte recado:
“Para vocês ele não vai falar. É bom nem
ligar para não ouvir nada. Esse é o recado que
eu tenho”, disse.
A reportagem apurou ainda que há uma
revolta entre pessoas próximas a Massaiti contra o Jornal Agora pela publicação da matéria
que explicou o caso. Sobre isso, o diretor da
publicação, Júlio César Raspinha, foi taxativo.
“Oferecemos espaço para entrevista, inclusive por o�ício, buscamos ouviu os dois
lados e assim continuamos fazendo. Todas as
notícias foram baseadas em documentos que
estão no inquérito policial. Quando um advogado defende um cliente, o outro lado também
não gosta, mas é função pro�issional dele. Lamento a dor da família, por quem tenho profundo respeito, mas em nenhum momento se
deixou de fazer jornalismo responsável, o que
pode desagradar. Canalizar toda a revolta contra quem está cumprindo sua função pro�issional talvez não seja a decisão mais coerente.
Paciência”.

Tribunal de
Justiça do Paraná
que concedeu o
habeas corpus
(liberdade provisória) à Carlos
Massaiti
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especial
Mandaguari
Plano de saúde dos
servidores municipais recebe ambulância
é bloqueado por falta
de pagamento
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Fernando Damas

da redação do Jornal Agora

Entrega foi realizada pelo
governador em Curitiba
O prefeito de Mandaguari
Romualdo Batista recebeu das
mãos do governador do Estado
do Paraná, Beto Richa, na manhã de quarta-feira (25), em
Curitiba, uma ambulância.
O veículo Renault Master,
atenderá os pacientes que precisam do transporte e suporte
especial.

Município aﬁrma que repassou verba para sindicato
Fernando Damas

da redação do Jornal Agora

Funcionários públicos �iliados ao Sindicato dos Servidores Municipais de Mandaguari (Sismman), participaram de uma
reunião no setor de Recursos Humanos da
prefeitura na tarde de quarta-feira (25), para
reclamar do bloqueio do Plano de Saúde da
Santa Casa por falta de pagamento.
A diretora de Gestão de RH, Kelli Paula
do Nascimento, disse aos servidores que estão sendo repassada ao sindicato a quantia
de R$ 2.987 ao Sismman, que foram descontados da folha de pagamento.
Na reunião, a diretora disse que manteve contato com a Santa Casa em que a entidade con�irmou o atraso de duas mensalidades,
bloqueando o atendimento dos servidores.
“O município está respaldado e tem todos os comprovantes de que o dinheiro que
foi repassado ao Sismman”, a�irmou a diretora.

O agravante, de acordo com os servidores, são as consultas e cirurgias que estavam
agendadas para os próximos dias, que não
acontecerá ou deveram ser remarcadas e pagas em particular, e que não foram avisados
deste bloqueio.
“Quando soubemos deste problema,
mandamos o�ício aos planos de saúde de
nossa região, vamos abrir um processo de
credenciamento, e assumir diretamente essa
contratação”, relatou Kelli.
Em nota, Allyson Nathan, presidente do
Sismman, esclarece que o sindicato é o responsável pela contratação de convênio para
seus �iliados, e especi�icamente caso com a
Santa Casa.
“Esse plano não estava atendendo as
necessidades dos servidores, por isso decidimos pagar a multa e cancelar o contrato. O
valor descontado referente ao mês de maio
será devolvido aos cofres públicos e posteriormente repassado aos funcionários”, a�irmou o presidente.

Jovem com câncer precisa
de sangue para repor banca
Fernando Damas

da redação do Jornal Agora

O jovem Thiago Henrique Garcia, 25 anos, está precisando de sangue para repor o Banco de Sangue Dom Bosco em Maringá.
Garcia está fazendo um tratamento de câncer no pâncreas e �ígado. “O tipo do sangue do meu �ilho é A positivo,
mas a doação é para qualquer tipo”, a�irmou Maria Helena
Garcia, mãe do jovem.
O telefone de contato para doação é 9874-7872. “Precisamos de várias pessoas, pois a prefeitura irá disponibilizar um ônibus para Maringá, neste sábado [28], ou no
outro [5/07]”, �inalizou a mãe

copa do mundo

monetária, o ideal seria conseguir uma fonte de renda para essas pessoas que recebem
auxílio, pois a única coisa que os governantes conseguem com isso é arrecadar votos.
Os impostos excessivos que pagamos deveriam ter retorno à população, como nos países desenvolvidos.

Conheça um pouco sobre o outro lado da
moeda com quem se recusa a prestigiar
a Copa do Mundo no Brasil

Raphael Brensis

da redação do Jornal Agora

Desde o dia 12 de junho, o clima mudou
no país. Grande parte das pessoas aguarda
ansiosamente cada jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014, pintam a
cara de verde e amarelo, vestem a camisa e
festejam a cada vitória. Não se pode negar
que esse clima contagia inúmeras pessoas,
chegando ao ponto de alterar os horários de
expediente das empresas para a alegria dos
torcedores.
Uma parte da população se preocupa
apenas em marcar o ponto mais cedo, comprar alguns aperitivos e sentar-se diante de
uma televisão para prestigiar a Seleção Brasileira em campo. Mas como tudo tem dois
lados, há outra parcela que se recusa a fazer
parte disso tudo e realizar quaisquer atos
citados anteriormente. Para muitos, a ideia
da Copa do Mundo ser realizada no Brasil
é inaceitável, visto que se trata de um país
com tantas outras prioridades.
O estagiário na Defensoria Pública Mu-

nicipal, Bruno Eduardo Favoreto, de 23 anos,
é contra à realização deste evento no Brasil
e a�irma que sentiu-se muito contrariado ao
saber que o país iria sediá-lo, porém, com
esperanças de que os protestos de oposição,
impedissem sua realização, e deixa claro
que, a seu ver, o Brasil não merece ser sede
do mesmo.
“Recuso-me a assistir esses jogos devido aos escândalos que acontecem no Brasil,
da corrupção e também porque o país cobra
imensos impostos que não tem retorno para
a população, seja em educação, transporte,
segurança pública e saúde.” Declara Bruno.
Con�ira alguns trechos do bate-papo
que o Jornal Agora teve com o estagiário:
Jornal Agora – A seu ver, de que maneira o país deveria ser administrado
para que a realização da Copa do Mundo
no Brasil não dividisse opiniões e fosse
aceito por todos?
Bruno Eduardo Favoreto – Primeiro,
as políticas de Bolsa Família e Fome Zero
deveriam ser abolidas. Ao invés de dar ajuda
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Você acredita que se tal evento esportivo não fosse realizado aqui no Brasil, os
investimentos que você citou anteriormente, seriam feitos?
Infelizmente tenho a convicção de que
ele sendo realizado aqui ou não, nada vai
mudar, pois o que realmente tem que ser
feito é renovar todo o governo, começando pelas pessoas que administram o país e
também a maneira com que as políticas são
implantadas no Brasil. Infelizmente é a realidade. Triste realidade.

“Recuso-me a assistir esses jogos devido aos escândalos que acontecem
no Brasil, da corrupção
e também porque o país
cobra imensos impostos
que não tem retorno para
a população, seja em
educação, transporte, segurança pública e saúde.”
Declara Bruno Eduardo
Favoreto

Considerando que grande parte das
pessoas “esquecem do mundo” quando é
dia de jogo da Seleção Brasileira e focam
apenas em assisti-los e comemorar, o que
você faz durante esse período em que o
país praticamente para?
Normalmente, tento me distrair da minha maneira em jogos online, pois, tenho
muita raiva de um país parar apenas por um
jogo de futebol.

E qual sua opinião sobre quem segue
o padrão de comportamento citado na
pergunta anterior?
Para mim, existem duas opções: A pessoa é alienada e não tem conhecimento do
que se passa em nosso país ou, já acredita
que o Brasil é um caso perdido, então tenta
se divertir do jeito que puder.
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Mulher é agredida pelo amásio Estabelecimento
comercial assaltado
Uma mulher acabou sendo agredida após encontrar o marido na residência da ex-mulher, com
quem o homem teria vivido por 14 anos. O caso ocorreu no domingo, dia 22, quando Kátia Regina Vera de
Salve, resolveu sair à procura do amásio, Alexandre
Miranda, com quem morava junto no Jardim Boa Vis-

ta há aproximadamente um ano, e o encontrou na
casa da ex-mulher. Segundo a vítima, além de ofensas verbais proferidas por familiares da ex-mulher
do amásio, acabou sendo agredida com socos ao reencontrar com o homem horas mais tarde. A mulher
apresentou hematomas na cabeça após a agressão.

Colisão entre carro e caminhão

Por volta das 16:30h desta terça-feira
(24), um caminhão Mercedes Benz de cor
amarela, placas GWL-0865, de Corbélia
e um GM Astra de cor prata, placas AQN6909 acabaram colidindo na Av. Amazonas
próximo ao Módulo Cultural.
Segunda testemunhas, o caminhão que
atravessava a avenida furou o sinal vermelho provocando o choque com o Astra
que fazia a conversão na esquina da World
Colchões. O motorista do caminhão alegou
ter a visão preujudicada devido ao sol. Ninguem �icou ferido.

Associação
Residência
é arrombada furtada

A Associação Atlética Cocari foi visitada
por ladrões e o furto de objetos foi descoberto
por funcionários na manhã da última segundafeira, dia 23. Do local foram lebados um fogão,
uma TV de 42 polegadas, pratos, receptor de
parabólica e um aparelho DVD.

Uma residência localizada na Rua Luiz Trintinalha,
no Jardim Esplanada, foi furtada na noite do último domingo, dia 22. Segundo o proprietário, Ailton Rocha dos
Santos, de 44 anos, o furto foi descoberto após a vítima
retornar para casa, por volta das 20h e notar a falta de R$
20, um aparelho celular e dois cartões de memória.

Um bar localizado na Rua Luiz Trintinalha, nas Populares 2, acabou
sendo alvo da ação de um bandido por volta das 20h desta quinta-feira
(20).
Segundo informações, um homem trajando roupas de couro e com o
rosto coberto por uma touca, entrou no local e anunciou o assalto. Após
render Brás Morato, de 79 anos, o criminoso fugiu a pé levando a quantia
de R$ 1.400.

Lei Maria da Penha
no Jardim Boa Vista

Mais um caso de agressão contra mulher foi registrado pela Polícia
Militar de Mandaguari. De acordo com as informações, Elizabete Aparecida
Lourenço chamou a polícia após ter sido agredida em sua residência, localizada no Jardim Boa Vista, por um homem não identi�icado. Antes de fugir do
local, o acusado ainda ameaçou a vítima de morte com uma faca.

Mercearia
é furtada no
Jardim Esplanada

Ana Lúcia Pereira, de 52 anos, acionou a Polícia Militar para registrar um furto ocorrido em sua mercearia, localizada na Rua Barão do Rio
Branco, no Jardim Esplanada durante a madrugada de terça-feira (24).
Segundo a vítima, foram levados do local R$ 500 em dinheiro além de
bonés e outros objetos.

SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa MINORGAN Ind. e Com. de Fertilizantes Ltda torna público que
irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para processamento de resíduos de
gesso a ser implantada na rodovia PR-444, Km 32,5 - Lote 16/16-A-2 na
cidade de Mandaguari – PR.

Clube Recreativo de Mandaguari
Fundado em 17.11.58
CNPJ-MF Nº 76.726.892/0001-74

Sede Social: Rua Manoel Antunes Pereira,455 - esquina com a Rua. José Ferreira “Nho Belo” .
(044) 3233-1446 Mandaguari-Pr.
O�icio n° 001/14

Mandaguari,28 de junho de 2014.

EDITAL DE 1º CHAMAMENTO DE ASSOCIADOS
Nos termos do artigo 16 §5º do estatuto, o Clube Recreativo de Mandaguari,
conclama os associados abaixo relacionados, em atraso com os cofres sociais do
clube há mais de 90 dias, a solucionarem sua situação dentro de 10 dias a contar da
publicação do presente edital, sob pena de eliminação do quadro social.
TÍTULO Nº. 554, 517, 145

Certos do pronto atendimento dos associados irregulares acima mencionados e
da imediata regulação colocamos-nos a disposição.

A DIRETORIA.

cotidiano
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Jandaia do Sul

agora fm

Na segunda-feira (23), jandaienses se reuniram em uma estrutura montada no
Auto Poto Brasil, em Jandaia do Sul, com direito a telão, bebidas e espetinho, para
assistirem o jogo de futebol entre Brasil e Camarões pela Copa do Mundo. Vitória
brasileira! 4x1.

Agora os
materiais elétricos
da Lumiblock tem
um espaço só
deles, inaugurou
no último dia 16 a
Eletrolumi. Diego,
Leonardo Thomaz
e Leonardo Schincariol são energia
pura com a
nova loja
Airton e equipe ﬁzeram a inauguração da Casa Vitória
em endereço novo (antiga Darom) no último sábado.
Conﬁra as fotos no portalagora.com

Dara, Sônia e Osvaldo, estão sempre com muita
simpatia e dedicação para trazer novidades em roupas,
calçados e acessórios á preços populares na loja Só 10

Chigueo e
equipe estão
com muitas
novidades em
bolsas e em
calçados, vale a
pena conferir.
Casa Marília
com mais 65
de anos de
tradição

As 5 mais tocadas
1ª Marcos e Belutti – Domingo de Manhã
2ª Victor e Leo – O Tempo não Apaga
Michelly, Reginaldo, Pedro Henrique e Alex fazem parte da
equipe Papaléguas Centro Automotivo, receberam a equipe
da Agora FM (91,3) com muita simpatia e com o lema da loja
na ponta da língua, a qualidade é que faz a diferença

3ª Eduardo Costa – Os Dez Mandamentos do Amor
A Renata e equipe estão com toda animação para receber
seus clientes em clima de alegria e está á sua espera. Romera
nossa família atende á sua

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

crônica
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Donizeti Donha
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Tio Zózimo: A alvorada da fanfarra e dos sonhos
A magia começava uma semana antes. Impregnava o ar. Nos dias de comemoração cívica,
quando haveria os des�iles e as magní�icas apresentações da fanfarra, acontecia o ritual da alvorada.
Entre as 5 e as 6 horas da manhã, os componentes, em formação, percorriam as principais
ruas da cidade executando belas harmonias e
despertando a população para o grande evento
da data.
Com o passar dos anos, e com o costume daquele acontecimento, a gente já não se surpreendia, a gente acordava uma semana antes.
Contava os dias. Esperava as horas.
Os componentes viviam sua emoção de romper o dia. O sol chegando, o preparo, o treinamento, o ensaio, tanto empenho para elevar mentes e
corações ao máximo das emoções.
As famílias também já participavam desta
emoção. As crianças queriam ver e os pais sentiam orgulho.
O fogão a lenha era o centro da casa, e lá, a
mãe já deixava quente o café, o leite com o achocolatado Damas e o inesquecível bolo de fubá ou
pão feito em casa, no forno do quintal.
Quando o corneteiro mor estilhaçava a vidraça do silêncio da noite, convidando surdos,
repiques e metais, um frêmito, um arrepio bom
percorria a coluna vertebral da cidade.
E os olhos infantis descobriam, deslumbrados, os passos dos heróis, os instrumentos mágicos e seus jovens executantes que faziam o dia
nascer feliz.
Tio Zózimo ainda estava se alfabetizando

na Escola de Aplicação, mas ia com seus amigos
assistir aos ensaios e via o cuidado que cada
participante destinava ao seu instrumento.Não
se sabe de qual daqueles meninos de primeiras
letras nasceu a ideia de formar uma bandinha
mirim. De repente, com latas de banha e caixas
de papelão, eles improvisaram, desajeitados, uma
fanfarra infantil.
Tornou-se o assunto predileto deles. E mal
soava o sino do recreio, corriam todos para os
seus improvisados instrumentos.
Foram dias tentando... mas... não conseguiam obter o som que desejavam.
Até que a professora Helena, que tinha vindo
do Rio e morava na Pensão da Dona Páscoa, percebeu e resolveu interferir.
Ela também não sabia muito, mas com seu
jeito de normalista, insu�lou fogo e gasolina nos
sonhos dos meninos.
O Licurgo já era fuxiqueiro e correu contar
para a diretora, mas Dona Lina conhecia de longe
os bons projetos.
O vento soprou a brasa da fantasia dos meninos. E caixas de papelão ganhavam vozes de
zabumba, tampas de panela marcavam os passos,
apitos de doce e gomos de bambu imitavam cornetas marciais. Cada moleque criava um instrumento dos objetos mais improváveis.
E a voz e as mãos da fada professora iam
manipulando aqueles sonhos e desejos que nasciam de cada petiz.
A escola já parava para ver os ensaios. Estava �icando bonito. Dona Geralda ensinou cada um
a fazer seu chapéu, de jornal. Dona Cinira ensinou

-os a marchar.
Tudo pronto para o des�ile. Dentro da escola, mesmo. No pátio amplo e gramado. Marcaram
a aprestação para último dia de aula, antes das
férias de julho.
Todo mundo da escola estava avisado. Todo
mundo estava aguardando.
Na véspera �izeram o último ensaio. Dona
Neide falou que estava lindo e pediu que todos
viessem penteados para o grande dia. Para a manhã seguinte. E guardaram os instrumentos na
Sala dos Professores.
A empolgação da escola era tal, que os demais alunos chegaram antes mesmo de Tio Zózimo e seus companheiros de banda.
Todos os coleguinhas incentivando. E, também, as meninas, sonhos longínquos de cada um.
A plateia toda em frente ao prédio da escola. E os membros da fanfarra infantil chegaram,
garbosos, em blocos. Ficaram aguardando a professora Heloísa.
Ela chegou em seu fusca vermelho. Chamou
os meninos da banda e entraram para pegar cada

um o seu instrumento.
Coraçõezinhos batiam mais que a roleta do
bijuzeiro.
Quando a mestra abriu a porta da sala dos
professores, os olhinhos se depararam com o �im
do mundo.
Todos os seus instrumentos destruídos, raivosamente, como se fosse um crime premeditado.
O coração da professora sentiu a mesma dor
de quando deixou sua família, lá longe, para vir
cumprir sua missão alfabetizadora, em nosso início de cidade.
Os meninos não conseguiram derramar uma
lágrima, tão grande foi a experiência da tragédia.
Ninguém conseguia se mover. A plateia lá
fora. Aqui dentro, a decepção.
Dona Lia abraçou um por um. Chamou todos
lá para fora. E contou para toda aquela plateia bonita, o sonho lindo e coletivo que nascera naquela
escola e que fora destruído pelo egoísmo, pelo individualismo e pela inveja. Ouviram-se então os
aplausos mais demorados daquele ano letivo. A
tragédia foi transformando-se em vitória. O gosto
amargo em doce sorriso.
Aqueles meninos, anos depois, já moços, entraram para a grande Fanfarra. E a cada alvorada,
caprichavam na execução, lembrando e homenageando a professora que tinha dado asas aos seus
sonhos de guris.
Donizeti Donha é professor de português
e literatura na rede estadual de ensino
em Mandaguari.
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Educar é dar
autonomia
der a criança na comunicação característica
da sua idade. Uma criança de 5 anos mistura
o tempo todo fantasia e realidade e mata os
seus inimigos simbolicamente. Se o pai se assusta com isso, e a reprime com um tapa, por
exemplo, ela vai interromper a expressão dessa
agressividade e vai ter de buscar outras formas
de manifestá-la. Muitas vezes até com sintomas �ísicos. Como pais, temos de desenvolver
a capacidade de estar junto dos nossos �ilhos,
de acompanhar as suas mudanças, prestarem
atenção no que eles falam com ações e palavras,
e perceber e valorizar os que já são capazes de
fazer sozinhos.
Durante muito tempo, o �ilho é a extensão
dos pais, e muitas vezes os pais acabam por
projetar seus sonhos e ideais neste �ilho. A gente se reconstrói? Ou tenta se reconstruir por
meio dos �ilhos? Talvez por isso seja tão assustador vê-los caminhar com as próprias pernas
e seguir caminhos que não seguiríamos. Neste
sentido algumas atitudes dos pais em relação
aos seus �ilhos são importantes, para que estes
desenvolvam uma boa autonomia e auto- estima. São elas:
Mostre que ele tem liberdade para tomar
atitudes e fazer escolhas, mas não pode fazer
tudo o que tem vontade;
Vá soltando as rédeas aos poucos e puxe
no caso de algum escorregão, uma advertência
ou mentira;
Atividades extras são super necessárias!

Reprodução

Ao pensarmos na educação de nossos �ilhos, a primeira pergunta que podemos fazer é:
Como nós pais de uma criança podemos encorajar os nossos �ilhos para adquirir autonomia,
serem capazes de cumprir regras de convivência civilizada?
Podemos re�letir sobre a questão.
Educar é dar autonomia. Ser capaz de perceber que nossos �ilhos vão fazer as suas escolhas e que nós teremos apenas uma pequena
participação nisso. Alias, quanto menor a nossa
participação, maior é a atuação deles.
Ninguém é feliz sem limites, mas também
criar uma pessoa que só diga "sim senhor" e
aceite as regras sem questionamentos é criar
uma pessoa destituída da capacidade crítica, alguém que precisaria viver uma terrível crise na
adolescência, na tentativa de rever-se. Isso não
signi�ica que para nossos �ilhos serem felizes
e críticos teremos de educá-los sem qualquer
limite. Pelo contrário. Os limites existem e precisam ser ensinados. A�inal, é o preço que pagamos por viver em sociedade. O que faz toda a
diferença é o modo de colocá-los. Podemos fazer as crianças aceitarem as regras pela culpa,
pelo medo, pelo autoritarismo ou pelo amor e
pela compreensão. Se você educa pelo medo,
ela vai ter di�iculdade de se posicionar mais tarde. Valorizando o que ela pensa e mostrando o
quanto isso é importante, ela vai desenvolver a
capacidade de se colocar e de criticar.
Pensemos na importância de compreen-

convidado

Deixe-o escolher, mas intercale entre esporte e
estudos. Uma aula de inglês e o balé ou o vôlei
e a música;
Ajude-o a organizar seu tempo mas não
lote sua agenda. Crianças precisam de tempo
para brincar;
Um momento de união diária é importante! Ouça a criança e conte algum fato interessante do seu dia;
A base já está construída. A criança vai
crescer e aprimorar o que aprendeu até agora.

Dar autonomia ao �ilho também faz parte
da educação.

Referências: http://revistacrescer.globo.com/ e http://educarparacrescer.abril.
com.br/
Gisley Saris Hernandes é
psicopedagoga clínica e institucional e
Roberta Sincero Benedetti, psicóloga.
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Thaís Salvador

N

a coluna desta semana
Isaltino Felício e família

N

esta semana os ouvinte numero 1 da Rádio
Agora FM, Tati e Bruno Benedette

S

empre
sorridentes
Cassia Rodelli
e Nilson
Fontes

Comemorará idade nova 02/07 Alesson

Marcolino, recebe os parabéns da namorada
Renata Mamede, amigos e familiares!

Geandro Fajardo fez aniversário na segunda Parabéns João Lúcio, completou aniversário
dia 23 e recebe todo carinho da esposa
Márcia e familiares

na ultima segunda feira e recebe os parabéns
de todos os amigos da Microlins

Parabéns em

Sabadão

é dia de
comemoração para
Rosangela
Claro Martins, recebe
os parabéns
e carinho
das ﬁlhas e
do maridão

D

estaque da semana para Jemima
Gualda e Gustavo Monteiro

dose dupla! A
pequena Elisa
completa três
meses hoje
dia 28 e a mãe
Jaqueline dos
Reis comemora
idade nova dia
01 de julho. O
papai e esposo
Sidinei Castro
é só alegria e
deseja muitas
felicidades ás
duas!

Meninas

que fazem
parte da
equipe da
Drogamais
Farmácia
Líder

Toda simpatia de Andrea

Campos Romagnoli

M

uitas felicidades para Louyse
Gabrielly Claro, assoprou as velinhas no
dia 26 de junho e recebe os parabéns
dos pais Paulo e Laís
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