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Mandaguari enfrenta o grave
problema de veículos velhos e
quebrados estacionados nas ruas. Não
existe lei que obrigue proprietários a
guarda-los em local adequado
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Torcedores lembram de dores
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OPINIÃO ‒ JÚLIO CÉSAR RASPINHA

Dor, impotência e traição

Mais...

TEMPO
Mandaguari
Sábado (12/7)
Max 25º Min 12º

Sol com algumas nuvens. Não
chove.

Domingo (13/7)
Max 26º Min 13º

Sol com algumas nuvens. Não
chove.

Segunda (14/7)
Max 26º Min 14º

Sol com algumas nuvens. Não
chove.

Terça (15/7)
Max 25º Min 15º

O dia depois da eliminação do Brasil da sua
Copa do Mundo nos remete a re�letir sobre tudo
o que aconteceu. E não há palavras nem descrição para enumerar a gama de sentimentos pela
qual passamos no trágico e inesquecível 8 de julho de 2014.
Não há dúvidas de que as próximas gerações
ouvirão falar muito desse dia, o dia em que o futebol brasileiro foi achincalhado dentro da sua
própria casa.
A primeira sensação observada no decorrer
do jogo, após cada gol alemão, é de paralisia, perplexidade. O jogo acaba, as horas passam e um
enorme silêncio não nos permite entender per-

feitamente a sequência de fatos vividos e presenciados a olho nu.
A noite adentra e tudo que se quer ver é o
que os especialistas, jornalistas que vivem esse
mundo diariamente estão pensando. Assim
como nós, eles também não entendem, apenas
lançam inúmeras possibilidades, nenhuma concreta.
Vem a manhã seguinte e o despertar é típico do dia que sucede um grande acontecimento
trágico na nossa vida, como a morte de alguém
especial: abrir o olho é tentar dormir novamente
após um pesadelo.
No trabalho, os colegas também não enten-

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

dem nada e se perguntam uns aos outros, como
que se consolando mutuamente, mesmo sem
conseguir transmitir nenhum conforto.
O dia passa, os afazeres se sucedem, mas
nada acontece da mesma forma. Acordar do sonho é muito ruim. Não há mais fantasia, a quartafeira cinzenta e chuvosa lembra perfeitamente o
�im do carnaval e o começo do ano propriamente.
O Brasil acaba de acordar de um sonho, de
uma fantasia, do faz de conta, do me engana que
eu gosto. Que a simbologia da Copa sirva para a
vida de todos nós. Chega de faz de conta. Levemos a vida e o nosso país um pouco mais a sério.
O ano começou. Em pleno mês de julho.

Espaço Aberto
Memória em
Imagem

COTAÇÕES
Soja
Milho
Trigo
Café
Frango Vivo
Dólar Comercial

US$ 1255,5
US$ 392,88
US$ 554,88
US$ 172,90
R$ 2,35
R$ 2,22

A foto histórica desta semana
é do V Encontro de Presidentes
da Sociedade de São Vicente de
Paulo em Mandaguari. O registro
é de 27 de julho de 1975.
(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 (10/7/2014)

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Rede Happy Farma ‒ Rapharma, na Avenida
Amazonas, próximo à Praça Bom Pastor.
Fone: 3233-2320.
Júlio César Raspinha
Diretor
Thais Amanda Salvador
Depto. Financeiro
Raphael Brensis
Diagramação e Arte
Júlio César Raspinha
Jornalista Responsável
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

(12/7 a 18/7)
Farma Total ‒ Unidade II ‒ Nossa Senhora Aparecida, na Avenida Amazonas, próximo à caixa dʼágua
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ARTIGO

A peça-chave quebrou. E agora?
Vendo e ouvindo em diversos
veículos de comunicação, rodinhas
de bate-papo e comentários avulsos
sobre a a�lição com relação à ausência de Neymar, craque eleito pela mídia e suposta peça-chave da seleção
brasileira de futebol, veio à minha
cabeça diversas situações parecidas
que veri�iquei em empresas que conheci e algumas que trabalhei.
O que se percebe hoje em dia
na maioria das empresas, e não importa o porte delas nem mesmo o
tempo em que estão no mercado, é a
dependência que criaram, ou acidentalmente foi criada, de algum colaborador da empresa, cliente, vendedor
ou representante.
Aquele colaborador que é fundamental para que a produção rode
normalmente, com produtos de alta
qualidade, ou que é responsável para
que o faturamento possa liberar

emissão de notas �iscais, ou mesmo
o chefe do �inanceiro, que aprova cadastro de cliente novo e crédito para
cliente tradicional.
Empresas que estão à mercê
de uns poucos clientes para o atingimento dos objetivos de vendas
criam dependência da compra dos
mesmos. Ainda no comercial, empresas que dependem de um vendedor
ou representante para que as vendas
alcancem os patamares de sustentabilidade do negócio.
Lembro-me de já haver citado em outro artigo a Lei de Pareto
– princípio 80-20, que determina
20% da carteira de clientes que representam 80% do faturamento
da empresa, ou 20% de seu esforço
concentrado que lhe dará 80% do
seu resultado �inal. Meu objetivo
em trazer à memória essa citação é
orientar para que se tenha a preocu-

pação em ampliar o leque de opções
em peças-chaves. Não é saudável
para a continuidade da empresa que
ela tenha somente um diferencial
competitivo, uma qualidade diferenciada, um expert em vendas, um
cliente potencializado. Isso porque,
caso ocorra qualquer problema ou
situação com alguns desses itens, o
prejuízo para a empresa é enorme,
com possibilidade até de quebra do
negócio.
Assim, é necessário que haja um
leque de no mínimo três opções para
cada item das situações citadas acima, bem como para análise de qualquer situação em que seja necessário
pensar em alternativas de soluções,
pois caso algumas delas falhem ou
não seja possível aplicá-las, têm-se
outras opções disponíveis.
Lembro-me de um setor em que
fui responsável pelas vendas e que a

dependência da compra de um cliente era essencial para que o objetivo
fosse alcançado. Conseguimos que
esse mesmo setor fosse premiado
como um dos maiores crescimentos da empresa ao quebrarmos essa
dependência. Isso foi feito com a
ampliação da base de clientes, por
meio da abertura de novos clientes,
e também com aumento da venda a
outros clientes que tinham enorme
potencial a desenvolver.
A orientação que deixo é que
é necessário ampliar a gama de opções em soluções, clientes e alternativas para o ótimo desenvolvimento
saudável dos negócios e da empresa.
Boa semana a todos e �iquem
com Deus!
Renato Pirolo da Silva,
consultor especializado
(repirolo@yahoo.com.br)

curtas
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Comprado?
Qual será a explicação dada agora por quem dizia que a Copa estava comprada pelo Brasil?

Dilma
Postagem de um petista em uma rede social esta
semana: “A Dilma é presidente da República, não
técnica da seleção”.

Ultrapassado
É verdade que Dilma não é técnica, mas que os
12 anos de governo do PT poderiam ter se encarregado de modernizar o futebol brasileiro,
podiam. Ao contrário, Lula abraçou a cartolagem
corrupta.
Aécio
Não pensem que com Aécio a coisa vai mudar.
Pelo contrário, a cúpula da CBF, incluindo o “fugido” Ricardo Teixeira, é Aécio desde “criancinha”.

Vai começar
As campanhas eleitorais começam para valer na
próxima semana, após o �im da Copa. Mas “botar
o bloco na rua” mesmo deve �icar somente para
agosto. Com custo altíssimo, iniciar uma campanha de rua neste momento pode não só fazer o
político chegar a outubro sem fôlego, mas principalmente sem dinheiro.
Domicílio
Na lista de mais de 1.000 candidatos no Paraná,
divulgadas esta semana pelo TRE, três deles são
domiciliados em Mandaguari, todos disputando
vaga a deputado estadual: Ivan Carlos de Moraes (PSL), Cileninho (PP) e Miltinho Pupio (PSC),
que apesar de residir em Jandaia do Sul, vota na
cidade.

Metralhadora
Quem gosta de “sangue”, se prepare. Roberto Requião (PMDB) já está em campanha, batendo em
Deus e no diabo. Pelo Twitter, em reunião e muito
em breve no horário eleitoral gratuito.

A salvo
A humilhante derrota do Brasil na Copa do Mundo
poupou a rede varejista Casas Bahia de entregar a segunda televisão a quem comprou um aparelho antes
da Copa do Mundo.
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Horto Florestal é
feito de depósito de
lixo por alguns moradores
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Fernando Damas

reclamação

Situação que se arrasta há anos incomoda quem reside próximo ao local
Fernando Damas

da redação do Jornal Agora

Moradores da região do Horto Florestal, localizado na Rua Gumercindo Bortolanza, ao lado do Cemitério Municipal, estão
reclamando do descaso de algumas pessoas
que estão jogando lixo no local. Na estrada
rural que corta a localidade, são visíveis em
vários pontos entulhos jogados.
Antônio Carlos Manchini Xavier, de 18
anos, diz que há alguns dias estava caminhando pelo horto e se deparou com lixos
hospitalares jogados na estrada. “Eu estava sem celular na hora para tirar foto. Em
minha opinião, é uma total falta de respeito
com o meio ambiente”, relata o jovem.
Marlene Verlico Rossanezi, de 63 anos,
que há mais de 30 mora em um sítio nas
proximidades, diz que o problema persiste
há vários anos. “Há pessoas que vêm da cidade de caminhonete ou de caminhão e jogam lixo, são roupas, guarda-roupas e todo
tipo de entulho”, reclama a moradora. “Até
parece que não tem lixeiro na cidade.”
Já Donizete da Silva, de 53 anos, cobra
das autoridades competentes uma �iscalização mais ativa. “É impressionante como

Denúncias
podem ser
feitas por
meio do
site do IAP

ninguém pune essas pessoas, que saem de
outros pontos de Mandaguari e vem aqui
jogar lixo”, comenta Silva. “O pior de tudo é
que é do lado do IAP [Instituto Ambiental do
Paraná], que já recebeu várias reclamações e
ninguém faz nada para acabar com o problema”, ressalta ele.
Carla Medeiros, funcionária do Departamento do Meio Ambiente da Prefeitura de
Mandaguari, diz que essa questão é complicada. “É a própria população que ocasiona
esse problema. Há algumas semanas eu fui

com outros funcionários, pois estamos readequando a estrada, e percebi que os lixos
estão realmente sendo jogados de forma indevida no local”, a�irma.
Ela destaca que a administração municipal estuda um convênio com o IAP para utilizar o Horto Florestal como um lugar de educação ambiental. “Primeiro estamos fazendo
a readequação da estrada e, depois, vamos
buscar alternativas com o IAP e usar o local,
onde levaremos as crianças e os adolescentes para realizarmos atividades de educação

ambiental”, a�irma Carla.
De acordo com a assessoria de comunicação do IAP, a denúncia é de extrema importância e deve ser feita por meio da ouvidoria
do órgão no site www.iap.com.br. “Existem
dois tipos de denúncias, contra a pessoa �ísica e jurídica. A pessoa �ísica é convidada
a participar de reuniões e, se ela persistir
na ação, será aplicada uma multa. Já com a
pessoa jurídica, além da multa, o alvará de
funcionamento da empresa é suspenso”, esclarece a assessoria.
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Acidente na PR-444, no trecho de
acesso à Estrada Alegre, ressalta para
a necessidade de melhorias no local

Igreja traz para a cidade réplica religiosa e ritual israelita

Acidente aconteceu no km 38 e envolveu três carros e um caminhão

Da Redação
do Jornal Agora

Redutores de velocidade
No �inal de junho, a Prefeitura de Mandaguari se reuniu com representantes da concessionária
Viapar, que administra as rodovias da região, do
DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem
do Paraná), empresários e agricultores para discutir melhorias de aceso ao Parque Industrial e
estradas rurais.
Na reunião, �icou de�inida a instalação de redutores de velocidade (radares) em três pontos
consideradores críticos: nos acessos às estradas
rurais Vitorinha do Meio e do Alegre, na PR-444,
e nas proximidades da fábrica de rações Cocari,
na BR-376 – neste ponto a instalação irá demorar
mais tempo para ser viabilizada, uma vez que existe a necessidade de autorização do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes).
De acordo com a assessoria de imprensa da
Viapar, os locais foram de�inidos pelo DER, no caso
da PR-444, juntamente com a Polícia Rodoviária
Estadual, após estudo técnico que levou em consideração histórico de acidentes, �luxo, conversões
e cruzamentos.
Em entrevista à Agora FM (91,3), na manhã
de sexta-feira (11), o prefeito Romualdo Batista

oposta, onde dois veículos – um Fiat Uno e um Fiat
Palio – não conseguiram desviar e também se envolveram na batida.
Segundo informações, Rodrigo Aparecido Fernandes, condutor do Jetta – placa de Londrina –, de
35 anos, e Anderson Teixeira Mendonça, de 40 anos,
que conduzia o Palio – placa também de Londrina –,
sofreram ferimentos graves e foram encaminhados a
hospitais da região. Mendonça estava acompanhado
do �ilho, de 12 anos, que sofreu fratura no membro
inferior. Os três �icaram presos entre as ferragens.
No Uno – placa de Pereira Barreto (SP) – estava Tamires Brito, de 27 anos, que teve ferimentos
leves e foi levada ao Pronto Atendimento Municipal
(PAM). Já Reginaldo Tamacesk, de 38 anos, que conduzia o caminhão – placa de São Francisco do Sul
(SC) –, saiu ileso da colisão.

da redação do Jornal Agora

A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Mandaguari apresenta neste sábado (12), no Centro de
Convenções Doutor Décio da Silva Bacelar, a partir das 9h30, réplicas do Santuário de Israel com
suas três partes: a parte externa, onde eram feitos
os sacri�ícios de animais, o lugar Santo e o lugar
Santíssimo. Segundo Euri Branger, pastor da igreja
local e organizador do evento, é esperado um público de aproximadamente sete cidades da região.
As apresentações têm início às 9h30, com a
participação do grupo “Vocal Comunicação”, de
Maringá, e a presença do professor de Teologia
Paulo Santos, diretor da Faculdade de Teologia,
do Internato Adventista Paranaense (IAP), que irá
apresentar o Santuário e explicar o ritual praticado na época.
A partir das 15h30, será a vez do pastor Júlio
Mello, que irá conduzir e explicar, às 16h, a encenação dos serviços religiosos que eram praticados no templo do Santuário. De acordo com ele,
a réplica possui dez metros de comprimento, três
de largura e dois metros de altura. Os presentes
ainda poderão apreciar, entre outras réplicas, a
Arca da Aliança, Altar de Sacri�ício, Mesa dos Pães
Sagrados, o Menorá e outros objetos considerados
sagrados.
“As pessoas vão poder estar vendo e ouvindo
tudo aquilo que acontecia no ritual, a encenação

Assessoria

O trecho de 39 quilômetros da PR-444, que
liga Mandaguari a Arapongas, conhecido pelo alto
número de acidentes – mais de 77 mortes de 2009
até agora – deixou duas pessoas gravemente feridas
na noite de quinta-feira (10). A colisão aconteceu
próximo ao acesso à Estrada Alegre, no km 38, em
Mandaguari, onde há tempos agricultores, empresários do Parque Industrial e outros moradores reivindicam melhorias, seja com a instalação de redutores
de velocidade (radares), seja com a construção de
uma trincheira, que ofereça mais segurança a quem
precisa cruzar a rodovia.
De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual
(PRE) e Corpo de Bombeiros Comunitário, o acidente aconteceu às 19h30 e envolveu um caminhão
e três carros, no momento em que o caminhoneiro
saiu da Estrada Alegre e entrou na rodovia, sentido
a Maringá.
O condutor de um veículo Volkswagen Jetta,
que trafegava no mesmo sentido, não conseguiu frear e acabou atingindo a lateral traseira do caminhão,
perdendo o controle da direção e indo parar na pista

Acesso à PR-444 é perigoso nos trechos de
entrada e saída da Estrada Alegre e Parque
Industrial; condutores se arriscam em atravessar
a rodovia, pois retornos ﬁcam distantes do local

Marcos Corazza

Região do
Xanduzão terá
ruas recapeadas

Governo do Estado liberou R$ 505
mil para obras
Da Redação
do Jornal Agora

Em reunião com representantes da Prefeitura Municipal, Viapar e DER-PR ﬁcou decidida a instalação
de três redutores de velocidade em pontos críticos
nas rodovias que passam por Mandaguari

a�irmou que após o acidente de quinta-feira entrará em contato com a Viapar e DER para pedir
agilidade nas instalações dos equipamentos. “O
caráter é de urgência, antes que mais vidas se percam no local”, destacou ele.
Apesar de os redutores já minimizarem os
problemas, também está prevista na altura da Estrada Alegre e Parque Industrial a construção de
uma trincheira, que por força contratual, só poderá começar a ser construída em 2016.

Raphael Brensis

Fernando Damas

Marcelo Siqueira

Colisão aconteceu na noite de quinta-feira (10) e deixou duas pessoas
gravemente feridas

Viagem aos tempos do
Santuário de Israel

Ruas localizadas nas proximidades do
Ginásio de Esportes Alexandre Elias Nacif, o
Xanduzão, estarão recapeadas até �inal deste
mês, segundo previsão do governo municipal.
Segundo o prefeito Romualdo Batista, o
asfalto do bairro é antigo e vem se deteriorando nos últimos anos. “O recape está sendo feito graças à liberação de R$ 505 mil pelo
governo do estado”, disse.
De acordo com a prefeitura, serão bene�iciadas com o recape asfáltico as ruas Manoel Antunes Pereira, Professora Laura Freitag,
Professora Helena Frujuelli, Ru�ino Maciel,
Angelo Donatti e Irineu Coqui, em um total
de 22 mil metros quadrados.

Pastor Euri Branger esteve na Agora
FM (91,3) e deu mais explicações
sobre o evento

dos sacerdotes, os querubins, as tábuas da Lei,
tudo rigorosamente como era naquele tempo”,
disse por telefone o pastor Melo.
Para o pastor Euri Branger, que esteve na
manhã de sexta-feira (11), na Agora FM (91,3),
divulgando a presença do Santuário na cidade, a
apresentação deve atrair pessoas de várias religiões que têm interesse pela cultura israelita. “É
aberto a todos, não só aos adventistas, penso que
será interessante a todas as denominações evangélicas e aos católicos em geral, que querem saber
mais sobre a palavra de Deus”, ressaltou.

APMI realiza bazar
com roupas doadas
por loja

Peças estão sendo vendidas com
preços entre R$ 2 e R$ 20
Da Redação
do Jornal Agora

A Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (APMI) de Mandaguari está
comercializando roupas novas e usadas que
foram doadas por uma loja especializada no
ramo.
Segundo Marlene Neves Gonçalves, secretária administrativa da associação, são
aproximadamente cinco mil peças, entre casacos de lã, camisas, blazers e algumas roupas
de verão que estão sendo vendidas por R$ 2,
R$ 5, R$ 10 e R$ 20. Os recursos angariados
serão revertidos para os programas assistenciais da APMI.
O bazar bene�icente está sendo realizado na sede da entidade, localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 347, esquina com o
Hospital Geral. O telefone é o (44) 3233-2171.

copa do mundo
Dor,
tristeza,
humilhação
Júlio César Raspinha
da redação do Jornal Agora

A tarde de terça-feira, 8 de julho de 2014
entrará para a história do futebol brasileiro
como o dia em que o Brasil foi humilhado
dentro de sua casa. Os 7 a 1 sofrido para a
Alemanha na semi�inal da Copa do Mundo
do Brasil tem uma simbologia especial.
Não bastassem as estatísticas que apresentam uma derrota sem precedentes da
Seleção Brasileira e em semi�inais de Copa,
a derrota expõe uma ferida que está aberta
a décadas: o completo amadorismo como a
maior paixão nacional é tratado no país mais
vitorioso da história do esporte.
Especialistas discutiram o tema durante a semana e se chegou a inúmeras conclusões. A escalação de um time desorganizado
para enfrentar uma forte Alemanha é apenas
a ponta do iceberg. Muito mais profundo, o
problema para pelo banco de reservas com
uma comissão técnica superada e que não
acompanhou a evolução do futebol mundial.
Acima destes está uma estrutura arcaica
e corrupta que suga o futebol brasileiro, produzindo campeonatos de baixíssimo nível
técnico e com estádios às moscas.

Só que antes disso observa-se que não
há uma política para o esporte no Brasil. E aí
encontra-se dois graves problemas: a base,
as escolinhas, tem gente despreparada em
seu comando, ou seja, quem ensina não entende, ou entende pouco, não se quali�ica,
diferente da revolução pela qual o futebol
alemão passou a partir de 2002, e o governo
não cria mecanismos para que o esporte se
pro�issionalize de verdade.
De�initivamente, os reis do futebol estão
nus.
Paralelos
Após a dor de uma derrota humilhante,
encontramos dois torcedores apaixonados
e que viveram dores parecidas em décadas
passadas, as derrotas nas Copas de 1950,
também em casa, e de 1982, na Espanha:

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.

Mandaguari,28 de junho de 2014.

EDITAL DE 3º 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

Certos do pronto atendimento dos associados irregulares
acima mencionados e da imediata regulação colocamos-nos a
disposição.
A DIRETORIA.
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Reportagem entrevista
torcedores que sofreram em
derrotas históricas da seleção.
Aposentado lembra a
infelicidade de 1950 e advogado fala da tragédia de 1982

Clube Recreativo de Mandaguari

O�icio n° 001/14
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José Marcos Carrasco, 48,
advogado

Alfredo Ambrósio, 90,
aposentado

“Em 1950 foi muito triste porque a
Copa também era aqui. Eu lembro que
havia uma euforia enorme de o Brasil
ganhar sua primeira taça. Mas tudo foi
uma fatalidade, uma tarde ruim e a derrota de 2 a 1 para o Uruguai.”
E completa. “A diferença com 2014
é que foi só 2 a 1, não foi 7 a 1. Lá, o
Brasil perdeu, mas soube perder. Eram
outros tempos. Sobre esse ano, não
gosto nem de falar isso. Até agora eu
não entendi nada”.

“As situações vividas em 1982 e 2014
são parecidas apenas no aspecto da decepção. A seleção de 82 era a melhor do
mundo, diferente da de agora. Cada jogador estava no auge e a derrota para a
Itália criou um enorme trauma. O time
era tão superior e o futebol era tão bonito
que demorei várias semanas para me recuperar. Foi uma derrota por acaso. Se enfrentasse a Itália outras 10 vezes, o Brasil
venceria todas.”
Sobre 2014, o advogado cita o que
acredita se necessário mudar no futebol
brasileiro: “O vexame é a dor maior. Sabíamos que o Brasil não era o melhor time,
mas o 7 a 1 dói muito, a forma como perdeu. O Brasil precisa de uma revolução
nesse futebol retrógrado e ultrapassado
jogado aqui”, �inaliza.
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Conseg reelege diretoria
e prefeitura renova convênio

Polícia consegue imagens de estelionatária

da redação do Jornal Agora

Membros do Conselho Comunitário de
Segurança de Mandaguari (Conseg) reelegeram no início deste mês, para presidente, o
advogado Márcio Augusto de Oliveira Santos,
bem como o secretariado, para mais dois anos
à frente do órgão. A reunião que reconduziu o
advogado ao cargo ocorreu na tarde de quartafeira (2) no Fórum da Comarca local e contou
com a presença do prefeito Romualdo Batista,
membros do judiciário, de entidades, além de
representantes das polícias Civil e Militar.
Durante a reunião, o presidente do órgão
considerou positiva a gestão dos últimos dois
anos, com ações em prol de melhorias nas
condições dos trabalhos policiais. “Pudemos
proporcionar apoio ao trabalho das polícias do
município, o que nos respalda a cobrar resultados. A próxima ação do conselho é buscar mais
policiais para aumentar o efetivo”, destacou o
presidente.
A implantação de câmeras de segurança
também foi discutida na reunião e, segundo o
advogado, a instalação dos equipamentos depende dos custos que precisam ser baixados.
De acordo com o presidente do conselho, 18
câmeras para gravar o cotidiano do centro da
cidade foram orçadas, em um primeiro momento, em R$ 300 mil. “Uma das saídas é diminuir os pontos a terem as câmeras instaladas e
optar por tecnologias menos so�isticadas para
baratear os preços”, opinou.

Márcio
Augusto
de Oliveira
Santos,
durante
entrevista
na Agora
FM (91,3)

Marcos Corazza

Marcos Corazza

Mandaguari atualmente possui, de acordo
com ele, duas câmeras instaladas que foram doadas pelo próprio conselho, mas que não estão
em funcionamento. “As duas câmeras que temos na Avenida Amazonas foram doadas pelo
Conseg e dependem dessas outras unidades
para que as imagens possam ser usadas pela
polícia para investigação, já que não haverá
monitoramento, e sim o arquivamento de imagens”, a�irmou.
Na presença do prefeito Batistão, o presidente anunciou aos presentes que a prefeitura
renovou o convênio que mantém com o órgão, e
ainda dobrou o valor do repasse. “Esse recurso
também será aplicado no aparelhamento policial e obras de apoio, como um local especial
para investigações”, disse ele, referindo-se à
construção de uma sala que será equipada com
equipamentos atualmente usados como instrumento de inteligência policial em vários países.
O presidente do conselho não revelou em qual
das polícias o cômodo será implantado.

Divulgação

Aumento de efetivo policial, câmeras de segurança e sala
para investigações estão entre as prioridades do órgão

A agência bancária onde uma professora sacou R$
100 mil em maio deste ano e entregou a dois estelionatários após cair no conto do bilhete premiado, forneceu à
Polícia Civil de Mandaguari as imagens do circuito interno de segurança onde a vítima aparece acompanhada de
uma mulher de cabelos escuros e longos, aparentando ter
entre 20 e 30 anos de idade. Outro homem, de aproximadamente 60 anos, também participou do golpe e, segundo
o delegado Zoroastro Nery do Prado Filho, mais pessoas
podem estar envolvidas no crime, que, no caso, deram
cobertura e fuga à dupla de criminosos. A vítima, uma
professora, aparece nas imagens no dia em que foi até o
banco sacar a quantia, dizendo ao gerente que o dinheiro
seria para a compra de uma casa e que a mulher que a
acompanhava seria a �ilha do dono do imóvel.

Denúncia leva PM até motocicleta abandonada
Uma denúncia ao 190 levou policiais militares
até o Jardim Boa Vista, na quinta-feira (10), onde
na Rua Mario Correia Neves havia uma motocicleta sem placa, de cor preta, que já estava há algum

tempo estacionada no local. Ao pesquisar o número do chassi da moto, uma Honda Titan, os policiais
não encontraram queixa de furto ou roubo do veículo, que foi recolhido ao pátio da Polícia Militar.

A Polícia Militar atendeu na noite de quintafeira (10) mais um acidente envolvendo motocicleta no centro da cidade. Segundo informações,
Bruno Ricce, de 26 anos, seguia pela Avenida Amazonas por volta das 18h30, quando colidiu com um

veículo Monza. Após a colisão, o motociclista foi
socorrido pelo Corpo de Bombeiros Comunitário
e encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal
(PAM) com fratura no braço esquerdo. O condutor
do automóvel nada sofreu.

Motociclista sofre
fratura após acidente na Amazonas

Salão de festas
é arrombado na
zona rural

Ladrões arrombaram um salão de festas
em uma chácara localizada na Estrada São Pedro, próximo à PR-444. De acordo com as informações repassadas, o proprietário notou o arrombamento por volta das 17h de quinta-feira
(10) e ao entrar no local constatou o furto de
alguns objetos.

Moto colide com Gol

Um veículo Gol colidiu com uma motocicleta na noite de segunda-feira (7) na Rua Antônio
Moreno, localizada nas Populares ll, e causou escoriações em Rafael Augusto Scamparine, de 20
anos. O acidente ocorreu por volta das 19h30 e
foi atendido pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Comunitário. O condutor do Gol, Dalmil
Araújo, não sofreu ferimentos. Já o motociclista
foi encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) e, além das escoriações, havia ainda a
suspeita de fratura em um dos braços.

incômodo
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Estacionado por tempo indeterminado
Marcos Corazza

Vias usadas como
depósitos de veículos
geram reclamações
de comerciantes e
moradores
Marcos Corazza

Problema também é encontrado no
Jardim Cristina, onde os veículos ﬁcam
estacionados para conserto, ocupando
vagas públicas para ﬁns particulares

da redação do Jornal Agora

Imagine um carro estacionado próximo
à sua residência ou comércio por semanas
e, em alguns casos, até meses, acumulando
água da chuva, obrigando visitas ou clientes
a estacionarem mais à frente e passando a
impressão de um local sujo e abandonado.
Esse cenário é uma realidade em várias regiões da cidade e resultado da falta de uma
legislação especí�ica sobre o problema, que
somente pode ser resolvido com a municipalização do trânsito.
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), artigo 24, compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios
executarem a �iscalização, autuarem e aplicarem as medidas administrativas cabíveis
por infrações de circulação, estacionamento
e parada, que estão previstas no Código e
no exercício regular do Poder de Polícia de
Trânsito.
O conceito foi introduzido pelo CTB
como forma de os municípios adquirirem a
responsabilidade sobre o trânsito das cidades. Para isso, é preciso criar Órgãos Executivos Municipais de Trânsito, tornando as prefeituras responsáveis por planejar, projetar,
operar, educar e �iscalizar o cumprimento de
leis relacionadas aos pedestres, circulação,
estacionamento, parada de veículos, entre
outros, atendendo de forma direta às necessidades da comunidade.
Municipalização exige criação de secretaria ou departamento
A municipalização do trânsito envolve
toda uma estrutura administrativa, preparação técnica e adequação legal do município
às normas do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), ao dispositivo do CTB e de apoio
na criação e funcionamento da Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari),
órgão colegiado responsável pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades impostas pela Secretaria Municipal de
Trânsito.
Municípios que apresentem di�iculdades para implantar a estrutura completa
podem, segundo o Departamento Nacional
de Trânsito (Denatran), criarem uma seção,
divisão ou departamento de trânsito dentro de uma secretaria ou departamento de
Transportes, de Obras, Planejamento ou outra atividade urbana. Com a percepção das
necessidades de cada município e de acordo
com as condições políticas e econômicas, essas estruturas podem ser ampliadas.

Possibilidade está sendo estudada
De acordo com Paulo Conte, secretário
de Desenvolvimento Econômico, Indústria
e Comércio de Mandaguari, o assunto sobre
a criação de uma Secretaria Municipal de
Trânsito já foi ventilado, mas é necessário
um estudo mais aprofundado.
“Existe uma conversa preliminar no
sentido de o município implantar a secretaria, mas temos de pensar no passivo e ativo
com a municipalização, nas obrigações e

Comerciantes reclamam de carros
para venda estacionados na Rua
Renê Táccola

Carcaça de carro abandonado é ﬂagrada por
equipe do Jornal Agora no Jardim Hawaí; risco é
de acumular água, tornando-se ambiente propício para manifestação do mosquito da dengue

compromissos que caberia à gestão municipal”, pondera.
Algumas das exigências para a criação
do órgão municipal passam pela existência
de uma legislação sobre o assunto, criação
da Jari, nomeações de dirigente e membros
da junta, endereço, telefone, e-mail e fax.

Com medo da dengue moradores recorrem à Vigilância Sanitária
Por enquanto, moradores que se sentem
prejudicados com a situação de veículos estacionados irregularmente estão recorrendo
à Vigilância Sanitária, já que a Polícia Militar
a�irma não poder agir sem uma legislação
municipal. E segundo Adriano Borges, coordenador do órgão, são muitas as reclamações de veículos em situação de abandono no
município e todas elas estão sendo checadas.
A relação do problema com a área de
atuação de Borges é o risco do surgimento
de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. “Temos denúncias de carros abandonados nas ruas e vamos a todas
veri�icar. Se o veículo estiver fechado, o teto
ou o capô não estiverem amassados, não
havendo possibilidade de acumular água
da chuva, não há nada que possamos fazer.
Caso contrário, entra como saúde pública.
Identi�icamos o proprietário, noti�icamos e
abrimos um processo administrativo como
outro imóvel qualquer”, a�irma.
Polícia Militar depende de legislação
municipal para recolher veículos
Se a Vigilância Sanitária não tem poder
para resolver a questão, a Polícia Militar, que
em tese deveria �iscalizar essa irregularidade, também não possui meios legais para

agir por falta de uma legislação municipal.
Segundo o sargento da PM, Sérgio
Borges, o Código de Trânsito remete essa
responsabilidade para o município. “Já tentamos no diálogo com esse pessoal, mas a
PM age em conjunto com o município. Essas questões territoriais devem fazer parte
de uma Lei Municipal Complementar para
assim termos o respaldo na legislação para
agir em casos como esses, além disso, temos
o problema da falta de espaço no pátio para
recolher os veículos”, diz Gomes.
Proprietária já contabilizou 14 veículos estacionados em frente ao estabelecimento
Enquanto as autoridades de Mandaguari não possuem meios legais para agir, a
situação vai se dividindo entre moradores
que fazem da rua uma extensão da atividade pro�issional e proprietários “esquecidos”,
que deixaram o veículo, ou o que restou dele,
em algum canto da cidade.
Um dos pontos onde existe o problema
�ica a poucos metros do Pelotão da Polícia
Militar, no centro da cidade. Proprietários de
estabelecimentos localizados na Rua Renê
Táccola estão insatisfeitos com o pátio improvisado por um comerciante de carros. “Já
fui falar com ele, mas ele respondeu que é o
ganha-pão dele, enquanto isso eu �ico prejudicado com a falta de espaço para manobrar
em frente à minha empresa”, comenta um
empresário, que pediu para não ser identi�icado.
A proprietária de outro estabelecimento, que também solicitou anonimato, garante
que já contou 14 veículos estacionados no
local. “Isso vem acontecendo há mais de um
ano, di�icultando o acesso de clientes que �icam sem estacionamento. Alguns dias atrás
cheguei a contar quatorze carros. As pessoas
têm de parar em outras quadras e chegam
aqui reclamando, as queixas são constantes”,
ressalta ela.
Maringá realiza Operação Lata Velha
A cidade de Maringá é um exemplo de
como os municípios podem atuar na questão. Recentemente, por meio de uma diretoria de �iscalização, em conjunto com as secretarias de Serviços Públicos e de Trânsito
e Segurança, lançou a Operação Lata Velha.
Um mapeamento revelou cerca de 60
pontos naquele município em que é possível
encontrar esse tipo de material e está fazendo noti�icações, com base na placa ou no nú-

mero do chassi do veículo, que são divulgados no Diário O�icial, além de serem �ixadas
no para-brisa.
Após vencer o prazo de dez dias, os carros são guinchados e levados para um pátio
da prefeitura. O proprietário está sujeito às
penalidades previstas, além de arcar com
multa de R$ 53 pela remoção do veículo,
taxa diária de R$ 89, além de multas e outros
valores pendentes. Caso a regularização não
ocorra em 90 dias, o bem é leiloado.

Ciretran tem interesse em criar departamento
O chefe da Circunscrição Regional de
Trânsito (Ciretran) de Mandaguari, Benedito
Lúcio da Silva, explica que a cidade já deveria
contar com uma Secretaria de Trânsito e que
há o interesse de se criar ao menos um departamento para gerir os desa�ios do setor.
Ele a�irma ainda que já conversou com
o chefe do executivo, Romualdo Batista, presidente da Câmara Municipal, Jocelino Tavares, e manteve contato com Marcos Elias
Traad da Silva, diretor geral do Detran/PR,
para manifestar interesse e buscou junto ao
órgão informações sobre a municipalização.
Segundo ele, entre outros assuntos, o
tema estará presente em uma reunião que
será marcada em Curitiba entre Batistão e
Traad.
“Isso já era para ter sido feito, estamos
alinhavando e já conversei com o prefeito,
com o presidente da Câmara Municipal, solicitei a portaria ao Detran e a decisão cabe ao
Executivo, que é quem realmente tem o mando. O prefeito já falou com o diretor geral do
Detran e na próxima reunião em Curitiba o
assunto também vai ser lembrado”, destaca.

Municipalização já
foi assunto por sete
vezes na Câmara
Municipal

A municipalização do trânsito da
cidade já foi abordada cinco vezes na
atual legislatura e requerida duas vezes na anterior, em 2010 e 2011. A informação é da assessoria de imprensa
do Legislativo, que após realizar um
levantamento, veri�icou que o assunto
foi destaque na casa entre os atuais vereadores por duas vezes em agosto de
2013, em outras duas sessões em setembro do mesmo ano e, este ano, em
junho passado. Ainda segundo a assessoria, apesar de ter sido comentado durante as explicações pessoais dos vereadores, não foram feitos requerimentos
sobre o tema.
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Aceman prepara
feira ponta de estoque

Cafeicultores devem
recuperar prejuízos com
geada na safra de 2015

Espaços já estão sendo comercializados

Marcos Corazza

da redação do Jornal Agora

O cafeicultor e empresário Fernando Lopes
afirmou em entrevista na manhã de quarta-feira
(9), à rádio Agora FM, que não há para os próximos dias previsão de frente fria capaz de provocar geadas na região de Mandaguari. Lopes
lembrou que no próximo dia 12 terá início a fase
da lua cheia, que combinada com uma forte massa de ar polar, propicia as condições necessárias
para a formação de geadas, o que, segundo ele,
não é o caso.
"Não temos notícias de frente fria grande
chegando. No próximo dia 12 é lua cheia, o grande temor do cafeicultor, que juntamente com a
massa de ar de origem polar é fatal para provocar
geadas. Para este sábado, a mínima prevista é de
13ºC, o que é uma excelente notícia", afirmou.
De acordo com Lopes, durante o inverno,
que termina em setembro, o mês de julho é o
mais crítico para a cafeicultura da região, mas
que até o momento não há previsão de que uma
frente fria severa chegue ao Estado do Paraná. O
regime de chuvas também está sendo considerado satisfatório para a agricultura, apenas com a
ressalva de que é época de colheita do café, e as
precipitações atrapalham o manuseio da safra e
os grãos perdem um pouco de qualidade ao receberem umidade quando caem no solo.
O produtor destacou que as colheitas deste

Arquivo/Aceman

Lilian Nariai

Até o momento não há previsão
de forte massa de ar polar

Da Redação
do Jornal Agora

Foto tirada no dia 26 de julho do ano passado,
após forte geada que atingiu as lavouras de
Mandaguari, com alto prejuízo aos cafezais

ano serão bem menores devido à forte geada que
atingiu a região no inverno de 2013. Por outro
lado, ele aposta que com a manutenção do fenômeno El Niño – que altera a distribuição da temperatura da superfície da água do Oceano Pacífico
– a partir de setembro deverá haver um período
bastante chuvoso, benéfico para a cafeicultura.
"Com a permanência do El Niño nós teremos um início de setembro com muita chuva e
isso vai fortalecer e recuperar as lavouras de café e
devemos ter uma boa safra em 2015", disse.
Ainda segundo o cafeicultor, os prejuízos
causados pela geada do ano passado devem ser
recuperados na próxima safra, mas para isso os
produtores devem também fazer o manejo correto das lavouras e investir em insumos.

Dilma sanciona com vetos
piso salarial para agentes
comunitários de saúde
Com informações da
Agência do Senado

Os agentes comunitários de saúde passaram a ter direito, a partir de 18 de junho, ao piso salarial de R$ 1.014
mil em todo o país. Ao sancionar o piso, porém, a presidente
Dilma Rousseff vetou dispositivos que tratavam do reajuste do valor, da organização das carreiras e de incentivo da
União para fortalecimento das áreas de atuação desses pro�issionais.
O novo piso foi aprovado em maio pelo Senado com
parte das mudanças feitas pela Câmara dos Deputados (SCD
270/2006) ao projeto original do ex-senador Rodolpho
Tourinho.
A lei decorrente da sanção (Lei 12.994/2014) garante
o valor mínimo de R$ 1.014 mil a todos os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, vinculados à
União, aos estados e aos municípios, que cumpram jornada
de 40 horas semanais.
De acordo com a lei, a União deverá prestar assistência
�inanceira complementar aos estados, ao Distrito Federal e
aos municípios para cumprimento do piso. Foi vetado dispositivo que de�inia limites para a concessão de incentivos
ao fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes
comunitários de saúde e de combate às endemias.
Outro ponto vetado foi o estabelecimento de um prazo de doze meses para a elaboração, nos estados e municípios, de planos de carreira especí�icos para as carreiras dos
agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
Segundo Dilma, obrigar outros entes federativos a elaborarem planos de carreiras, inclusive com estipulação de prazo,
viola o princípio da separação dos poderes.
O SISMMAN está empenhado em manter essa luta e solicitará reunião com a secretária de Saúde, Márcia Sera�ini, e
com o prefeito Romualdo Batista para a regulamentação do
pagamento do piso.

ri (Aceman).
Lançada na terça-feira (8), a associação já tem
garantido 20, dos 40 espaços disponíveis da feira
programada para ocorrer nos dias 6, 7, 8 e 9 de
agosto na Praça Independência.
Segundo Maria Aparecida Gozzi, secretária da
Aceman, a grande procura por espaços em apenas
três dias mostra a força e o sucesso da feira. “Estamos tendo uma grande procura e já contamos com
20 lojas inscritas em apenas três dias. Recebemos ligações até de comerciantes de Maringá interessados
em participar, mas nossa prioridade são os associados da cidade”, disse Aparecida.
Ainda, segundo ela, a maioria das lojas que já
confirmaram presença oferecem produtos nas linhas de confecções, calçados e móveis. Interessados
em participar da feira devem ligar para a Aceman,
no número (44) 3233-1194, ou ir pessoalmente à
sede da associação, que está em novo endereço, na
Rua Interventor Manoel Ribas, nº 145, Centro.

Promoção será realizada
no início de agosto, na
Praça Independência

Durante quatro dias do mês de agosto, consumidores de Mandaguari e região terão a oportunidade de comprar produtos a preços mais baratos em
mais uma feira ponta de estoque, promovida pela
Associação Comercial e Empresarial de Mandagua-

Igreja realiza
Escola Bíblica de Férias

Da Redação

Evento ocorre neste ﬁm de semana

do Jornal Agora

A Igreja Presbiteriana Independente realiza
neste fim de semana a tradicional Escola Bíblica de
Férias (EBF). Segundo a pastora Cláudia Martins, o
evento é voltado para crianças de 4 a 11 anos e tem
o objetivo de resgatar valores, como família, cuidados com o próximo, inclusão social, entre outros
ligados à temática deste ano.
“A EBF 2014 traz o título ‘Cuidar, Amar e
Servir’ e iremos trabalhar com valores importantes

para as crianças que terão ajuda na formação do
caráter”, diz a pastora.
A EBF é aberta a toda comunidade e ocorre
no sábado e domingo (12 e 13), das 13h às 17h.
Segundo a pastora, uma equipe estará apresentando histórias, teatros, trabalhando com dinâmicas
e oferecendo trabalhos manuais aos participantes.
A EBF 2014 ocorre na sede da igreja, localizada na Rua Zacarias de Vasconcelos, nº 64, próximo
ao antigo campo do Mandaguari Esporte Clube
(MEC). O telefone para contato é o (44) 9874-3290.

Após aprovação do pne, movimentos
buscarão lei de responsabilidade
educacional
LRE estipula punição a gestores,
caso não haja melhoria na Educação;
PNE prevê aprovação da Lei no prazo
de um ano
O Plano Nacional de Educação (PNE)
foi sancionado em junho, após forte movimentação da CUT e outras entidades
sociais. Mas, mesmo com o Projeto garantindo importantes avanços, José Celestino
Lourenço, o Tino, secretário nacional de
Formação da CUT, atenta que ainda falta
um documento que atribua sanções para
quem não cumprir diretrizes que melhorem a Educação no País. Com ele, os
gestores públicos seriam obrigados a se
comprometer com a melhoria dos índices
educacionais.
“Nós vamos, a partir de agora, discutir para aprovar uma Lei de Responsabilidade Educacional. Nós temos a Lei de
Responsabilidade Fiscal e queremos a de
Responsabilidade Educacional”, salienta
Tino. Segundo as metas do PNE publicadas no Diário O�icial da União de 26/6/14,
há o período de um ano para a aprovação
da “Lei de Responsabilidade Educacional,
assegurando padrão de qualidade na educação básica, em cada sistema e rede de
ensino, aferida pelo processo de metas de
qualidade aferidas por institutos o�iciais

de avaliação educacionais”.
Tino destaca que há uma proposta
no Congresso, mas não será de fácil tramitação. “Porque prevê a punição de governadores e prefeitos que não cumprirem
com a destinação correta dos recursos
para a Educação. Esse projeto é mais um
elemento para a gente veri�icar o uso bem
feito das verbas que serão destinadas às
várias políticas, porque hoje há denúncias
de desvios, como do FUNDEB, para questões que não são vinculadas diretamente
ao ensino. E aí é claro que não avança a
escola, a infraestrutura, e mesmo a valorização pro�issional”, a�irma o secretário
CUTista.
A proposta a que Tino se refere é o
Projeto de Lei nº 7.420/06. Segundo o
artigo 4 do PL, caso não haja efetivo empenho do poder público na melhoria dos
índices educacionais, os responsáveis
podem ser enquadrados em crime de
responsabilidade, infração político-administrativa e mesmo improbidade administrativa.
Os movimentos sociais da área debatem a iniciativa.
Avanços garantidos
A aprovação do Plano Nacional de

Educação (PNE) no Congresso, em junho,
é uma vitória dos movimentos sociais historicamente comprometidos com o avanço da qualidade da Educação no País. Para
a CUT, o PNE garante grandes avanços a
médio e longo prazo, sendo o maior deles
a universalização da qualidade de Educação.
“O maior mérito do PNE é que universaliza a Educação de maior qualidade
para o conjunto da população brasileira.
Nesse quadro de desigualdades que nós
temos no Brasil, ainda há quem queira
escola pobre para pessoas pobres. O PNE
vai no sentido contrário”, a�irma o secretário nacional de Formação da CUT.
Para o dirigente, outro papel importante do documento é dar parâmetros para outras instâncias da Federação
construírem estratégias para a qualidade
da Educação regional. “O Plano Nacional
estava sendo aguardado para servir como
referência para a elaboração de Planos
Estaduais e Municipais de Educação. As
diretrizes apontadas no PNE serão utilizadas e, assim, se constrói um sistema
de Educação de qualidade”, destaca Tino,
para quem uma ação nacional articulada
é fundamental para o sucesso das metas
até 2024.

sugestão do leitor

“Pela hora da morte”
Capela Mortuária de Mandaguari apresenta problemas
estruturais e oferece riscos a quem usa o espaço

da redação do Jornal Agora

Charles Correa Neves

Não é necessário entrar na Capela Mortuária de Mandaguari para visualizar alguns
problemas estruturais pelos quais a obra,
reformada há aproximadamente seis anos,
passou a apresentar no decorrer do tempo.
Basta uma chuva para surgirem cascatas de
água saindo do forro da cobertura externa
(como é possível observar na foto que foi
encaminhada esta semana por um leitor).
A sugestão de pauta foi enviada por
Charles Correa Neves, que, por e-mail, relatou a situação por ele presenciada. A redação do Jornal Agora resolveu apurar o caso
e após conversar com famílias que usaram a
capela em dias chuvosos e pro�issionais que
atuam no local constatou que o problema é
ainda mais sério.
“A capela está uma vergonha, chega a
ser desumano você fazer a última homenagem a um ente querido e ter de �icar se
preocupando com toda essa água caindo
do teto”, comenta uma das pessoas ouvidas
pela reportagem, que pediu para não ser
identi�icada.
Entre os problemas citados pelos entrevistados, estão as enormes rachaduras
no teto das salas de velório, goteiras por
todo o salão, luzes que já não funcionam
como deveriam, calhas estupidas e in�iltrações graves.
“Foi muito ruim ter de receber a famí-
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lia toda entristecida e ser obrigado a desviar
de baldes e mais baldes que �icavam controlando a goteira. No dia em que estivemos lá,
havia uns quatro baldes só na sala em que
estava o corpo”, desabafa o membro de uma
das famílias.
Pro�issionais que atuam no recinto não
estão contentes com o estado da capela. “Já
presenciei cenas inesquecíveis naquele lugar. Note que do lado de fora, uma pequena

Reformada em 2008, Capela Mortuária vem apresentando problemas na estrutura; quando chove,
por exemplo, cascatas de água se formam no forro
da cobertura externa, que deveria proteger as
pessoas presentes no velório

parte do forro já foi reformada. Eu vi aquele
pedaço desabar em meio a um velório. Sem
contar o episódio em que tiveram de trocar
o corpo de sala, porque estava molhando o
caixão”, relata um dos pro�issionais, que ainda complementa: “Me preocupa olhar para o
teto da sala de homenagem dois, está todo

rachado, aquilo vai desabar qualquer dia”.
Pessoas ouvidas garantem que já foram
até a prefeitura avisar sobre o problema, porém até agora nada foi resolvido. Segundo
assessoria de imprensa, a Prefeitura está estudando uma parceria com o Sistema Prever
para efetuar as reformas necessárias.
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Fotos: Rosana Cordeiro

Patrícia e equipe estão com várias promoções na Salfer para tornar o inverno
do mandaguariense muito mais agradável e aconchegante. Dê uma passadinha na loja e conﬁra as opções!

A turma do Restaurante Ki Delícia está à espera de você, leitor, para
servir aquela comidinha caseira feita no capricho. O restaurante está
localizado na Rua Princesa Isabel, próximo a Móveis São Bento

Grilo, do Depósito Nanci, que tem tudo o que você precisa
em material de construção. A marca registrada da empresa
é a qualidade dos produtos

As 5 mais tocadas
1ª Marcos e Belutti – Domingo de Manhã
2ª Victor e Leo – O Tempo não Apaga
3ª Zezé di Camargo e Luciano – Flores em Vida
A família Lopes convida todos para descobrir o aroma e o sabor
que só o Café Boa Esperança tem! Na foto, os irmãos Paulo e
Fernando

Sidney Castro está super feliz com suas 2 lojas para seu animalzinho de
estimação a Agropecuária Paraná está localizada na Renê Tácola- Centro e a São Francisco na Amélia Figueiredo ‒ Conj. Popular ll

4ª Eduardo Costa – Os Dez Mandamentos do Amor
5ª Cristiano Araújo – Cê Que Sabe

crônica
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Donizeti Donha
Tio Zózimo:
Lições, ETs & Comemorações
Os sobrinhos estavam preocupados com
Tio Zózimo. As lágrimas não caíram, não se
derramaram durante aqueles 90 minutos
humilhantes.
Ele se manteve impassível, forte, mesmo
com a quantidade de golpes que ia recebendo.
Parecia que não respirava mais. Estátua
de herói sendo massacrada. Martelos e marretas.
De vez em quando murmurava palavras
incompreensíveis, olhando a televisão.
Chamava por pessoas desconhecidas.
Clodoaldo. Carlos Alberto Torres. E emudecia. Quem seriam esses homens?
Tio Zózimo estava batendo cabeça? Viajando nos docementes?
Viajava, sim, como tinha viajado em
1970, da Vitória do Alegre, na carroceria de
uma caminhonete Willys para assistir aos jogos da Copa. Numa TV de 14 polegadas, em
preto e branco. Bombril na antena para eliminar um pouco dos chuviscos.
Usando uma calça rancheira e uma japona azul, com seus amigos, vinha para a
cidade. E na volta, depois de mais uma vitória da seleção canarinho iam planejando, de
um dia, num futuro destes que a vida guarda,
assistirem, em um estádio, a um jogo da seleção, ao vivo. Presentes, na Copa do Mundo.
Seus sobrinhos tinham ido buscá-lo
para assistir, agora, numa TV de 51 polegadas. Smart. Led. E outros avanços tecnológicos. Um cinema.
Tio Zózimo não assistia, ia levando as
facadas. Uma a uma. Sem reagir. Seus sonhos
sangravam. Sua memória ia sendo chutada
como um chapéu velho para o fundo das redes.
Quando terminou o massacre, não saiu
do lugar. General entregando as medalhas
após a derrota. Rendição total.
Só no dia seguinte o dique das suas lágrimas rompeu. Como sempre rompia quando ouvia os antigos LPs dos Incríveis ou dos
Renato e seus Blue Caps. Beatles e Elvis Presley.
Ou quando via uma Rural Willys ou um
Gordini. Voltava então ao tempo em que

aprendeu a dirigir automóveis lá nas pistas
do antigo Aeroporto.
Ou quando, no Cine Ipiranga, olhava admirado as moças bonitas que chegavam em
grupos. Risonhas. Elegantes.
E quando ouvia o som do motor de uma
Lambreta, sentia o vento esparramando seus
cabelos. E o abraço da namorada, em alta
velocidade pela Rua Piquiri, atrás da Praça,
vendo o arco-íris da Fonte Luminosa enfeitando a noite.
Mas as lágrimas, agora, eram para a
maior humilhação a que tinha sido submetido na vida toda.
Seus sobrinhos não entendiam. Seria
delírio?
Narrava fatos incompreensíveis. Conversava sozinho, com antigos amigos que
estão distantes.
Falava sobre um tempo em que cada
jogo era uma batalha. Mas treinada, com padrão de jogo de�inido, a equipe brasileira se
desdobrava num coletivo organizado e produzia grandes jogadas e grandes vitórias.

Cada resultado não caía do céu. Era fruto de dedicação aliada à inteligência. Sem
recorrer a malandragens. A organização coletiva permitia que as individualidades sobressaíssem. Brilhassem.
E, assim, após cada início di�ícil, a seleção canarinho, aos poucos, ia dominando e
desestruturando a equipe adversária. Com
muita dedicação, emprenho e treinamento.
Depois vinham as comemorações. A
Avenida coalhava. Jeeps, Rural, Gordinis, Vemaguetes. Cartazes de cartolinas escritas à
mão. Confetes e serpentinas.
Daquela época, para sempre, �icou na
memória o Jeep 51, vermelho, do Zé Mario.
Na sua alegria verdadeira, Zé Mário levantava os ânimos e deixava a festa mais humana.
Depois das comemorações, Tio Zózimo
ia até o Jardim Esplanada, à casa de uma menina que lhe roubava a paz. Os jogos daquela
Copa serviam para ele se aproximar dela.
E, numa conversa de cerca-lourenço, começava papeando com o pai da moça, depois
se oferecia para puxar água do poço para a
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mãe dela, en�im, se aproximava e até às dez
horas da noite �icava ao pé da janela, vigiado de longe, tentando chegar ao coração da
menina.
A Lua Cheia banhava a rua. Iluminava
a cidade. Prateava a noite mandaguariense.
Nascia na ponta da Avenida, brincava nos
telhados das escolas. Chegava à praça dos
namorados. Holofote sobre as grandes �ilas
do Cine Ipiranga.
Nessa atmosfera dominada pelo mundo
da Lua e pela paixão, Tio Zózimo especulava
sobre as músicas do Raul Seixas que falavam
sobre discos-voadores. Olhava as estrelas
nos olhos da menina da Vila Esplanada, via
naves invadindo a Terra. Pequenos homens
verdes distribuindo rosas vermelhas.
Nem era formado ainda no colegial, nem
tinha conquistado o direito de frequentar a
Madri Lanches, mas já vira o homem chegar
à Lua, assistira à epopeia do Tri no México e
descobrira o mistério da paixão.
Mas...
O mundo das �lores, da paz e do amor
estava marcado para morrer e ser substituído pelo universo das máquinas, das planilhas e dos planejamentos.
Tio Zózimo não percebeu. Permaneceu
ligado às suas raízes. Ao cheiro do mato. Ao
luar sobre a copa dos cafezais.
E o mundo tornou-se ágil, veloz, frio.
O coração da moça da janela partiu velozmente a bordo de um carro importado.
A Lua já não era mais dos namorados. Nem
sobrava mais tempo para sonhos, conversas
e passatempos.
Adormecido, dolorido, em sua cadeira
de varanda, Tio Zózimo sonhava. Os extraterrestes haviam levado a magia da seleção
canarinho para planetas distantes. Para encantar as crianças de lá. Deixavam as nossas
chorando nas arquibancadas e nas calçadas.
Nas telas da TV.
Donizeti Donha é professor de português
e literatura na rede estadual de ensino
em Mandaguari.
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Educação e comportamento
Habilidades Sociais:
sua importância na vida das crianças

Divulgação

As habilidades sociais são comportamentos exigidos dos indivíduos para terem
uma boa convivência em sociedade, o que
permite que cada um seja capaz de se relacionar de forma adequada. Esses comportamentos se expressam em forma de atitudes,
sentimentos, desejos e opiniões, que estão
relacionados à resolução de problemas e
interação social.
A criança aprende a ter habilidades sociais a partir do modelo apresentado pelos
pais. Ela observa os comportamentos dos
pais no convívio social e depois tenta imitá
-los com as outras pessoas, e quando entra
na escola, esses comportamentos passam a
ser re�inados e aperfeiçoados pela relação
com outras pessoas.
A criança apresenta um amplo comportamento de habilidades sociais, tem mais
condições de enfrentar os desa�ios impostos pela sociedade, fortalecimento emocional e psicológico, bem como maior facilidade em resolução de con�litos.
A criança que apresenta um repertório de habilidades como a comunicação,
desenvoltura e expressividade em suas relações sociais, pode ter como consequências e resultados, amizade, respeito e uma
convivência mais satisfatória com o grupo.
A apresentação de competência social adequada resulta em adaptação e desenvolvimento adequado das áreas que envolvem
educação, cooperação e responsabilidade.
Em relação à escola, essa tem o papel
de trabalhar e desenvolver as habilidades
sociais nas crianças. O professor deve ter a
competência de trabalhar essas habilidades
com as crianças e para isso é necessário que
ele também tenha um repertório comportamental amplo de habilidades sociais para
assim poder transmitir para seus alunos. O
professor deve, por meio do ensino–aprendizagem, transmitir os comportamentos
adequados para uma convivência social
adequada e o relacionamento saudável entre os alunos.
Del Prette & Del Prette (2005) propõe
sete classes de habilidades sociais prioritárias para o desenvolvimento da criança e
consequentemente, para o escolar:

modelo para a aprendizagem e o exercício
de padrões de relacionamentos sociais;
7-Habilidades sociais acadêmicas: Foi
de�inida por Del Prette como um conjunto
de diferentes classes de comportamentos
do repertório do indivíduo para lidar com
as demandas do processo de ensino-aprendizagem, que contribuem para a competência acadêmica e social.

1-Autocontrole e expressividade emocional: A identi�icação das emoções em si
e nos outros, com a leitura adequada dos
sinais do ambiente social são condições
necessárias para a decisão da criança pelo
controle ou pela expressão adequada de
uma emoção;
2-Habilidades de civilidade: expressão
comportamental de regras mínimas de relacionamentos aceitas e valorizadas em
uma cultura;
3-Empatia: São colocadas em foco as
necessidades do outro;
4-Assertividade: é uma classe de ha-

bilidades sociais de enfrentamento em situações que envolvem risco de reação indesejada do interlocutor, com controle de
ansiedade e expressão adequada de sentimentos e opiniões;
5-Solução de problemas interpessoais:
reconhecer e nomear diferentes tipos de
problemas; identi�icar e avaliar possíveis
alternativas de solução; escolher, programar e avaliar uma alternativa; avaliar o processo de tomada de decisão;
6-Fazer amizade: a amizade cria um
contexto de cooperação, reciprocidade e
manejo de con�litos. Fornece também um

Nesse sentido, a aquisição de habilidades sociais pelas crianças é de suma
importância, uma vez que a ausência ou a
di�iculdade em alguma dessas classes de
comportamentos podem ser muitas vezes
caracterizado como algum tipo de transtorno, entre eles: hiperatividade, comportamento opositor, entre outros, assim, tanto a
família quanto a escola tem um papel fundamental para transmitir esses comportamentos para as crianças.
Referência bibliográ�ica: DEL PRETTE,
Z. A. P.; DEL PRETTE, A. Habilidades sociais
na infância: teoria e prática. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 2005 b.
Gisley Saris Hernandes é
psicopedagoga clínica e institucional e
Roberta Sincero Benedetti, psicóloga.
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Thaís Salvador
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N

a
coluna
desta
semana,
Hellen
Ferrari e o
namorado
Bruno
Pizzolio

N

ayara Braga e o namorado Fernando
Amorim são só felicidade. Foto tirada em
visita às Cataratas do Iguaçu!

V

anessa
Mercurio e
Julio Cesar
estão que é só
alegria. O casal
disse o tão
sonhado “sim”
recentemente.
Muitas
felicidades!

Flávio Rosa

festejou idade nova na
última sextafeira, dia 11,
e recebe os
parabéns e
o carinho
especial da
esposa Priscila Iassenck
Rosa

A

linda Gabriela Nunes Tavares
completou 17 aninhos no dia 9 de julho e
recebe os parabéns do pai Marcos, mãe Cátia,
irmão José Lucas e de todas as amigas e
amigos! Parabéns, Gabi!

Parabéns para a princesa Camili Bala,

que faz aniversário nesta segunda-feira,
dia 14. Ela recebe os parabéns especial
do avós, João e Maria Bala, e dos pais,
Fábio e Sandra Bala

Antonio

Luchetti
ao lado da
vice-prefeita
Ivonéia Furtado e Paulo
Henrique,
plantonista
da delegacia
da Polícia
Civil de Mandaguari

Parabéns ao Vereador Adilson Alves Maciel (Zé Galinha) pelo

aniversário no dia 10 de Julho. Ele recebe os parabéns da esposa
Rose, ﬁlha Aline, ﬁlho João Pedro e de todos os amigos!

