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OPINIÃO ‒ JÚLIO CÉSAR RASPINHA

A Copa do Mundo diária

Mais...

TEMPO
Mandaguari
Sábado (19/7)
Max 23º Min 12º

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

Domingo (20/7)
Max 25º Min 11º

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

Segunda (21/7)
Max 27º Min 12º

Sol com algumas nuvens. Não
chove.

Leia o que escreveu esta semana o jornalista gaúcho Paulo Santana, do Zero Hora, em sua coluna no
maior jornal do Rio Grande do Sul:
“Agora que terminou a farra da Copa
é hora do governo arregaçar as mangas e tratar da Copa do Mundo da
Saúde do Povo Brasileiro.
Não há mais desculpa de falta
de dinheiro para as verbas da Saúde, depois de o governo ter esbanjado esta soma colossal de bilhões
de dólares na Copa do Mundo e se

preparar para mais esbanjamento
na Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro.
É hora do governo se consagrar muito mais do que pretendeu
se consagrar com a Copa, acabando
com os doentes, mas não acabando
com eles por morte nas �ilas.
Acabando com as �ilas, dando
Saúde para quem precisa.
Um governo que faz uma Copa
do Mundo bilionária como esta, dele
só se espera que redima a Saúde,

Terça (22/7)
Max 28º Min 15º

Sol com algumas nuvens. Não chove.

extinguindo com as �ilas de cirurgia
e de consultas do SUS, mandando
atender a todo o mundo e tornando
esse país digno do seu descobrimento”.
O colunista vai além e sonha
também vencer a Copa do Mundo da
Segurança. Em um mês com visitas
no país viu-se um esquema de segurança de deixar qualquer europeu
com inveja. Quero também a Copa do
Mundo da Educação, onde professores ganhem bem, mas também tra-

balhem na mesma proporção e sejam remunerados por desempenho.
Outro sonho meu é a Copa do
Mundo das ruas pavimentadas, do
preço decente do pedágio, da indústria incentivada com impostos menos pornográ�icos. Se ganhar essa
Copa, confesso que abro mão das
próximas 30 no futebol, e também
esqueço a humilhação imposta pela
Alemanha em Belo Horizonte. Como
sonho em ganhar essa Copa da vida
real.

Espaço Aberto
Memória em
Imagem

* Com informações do Instituto Climatempo

COTAÇÕES
Soja
Milho
Trigo
Café
Frango Vivo
Dólar Comercial

editorial

A foto histórica desta semana foi
publicada na rede social Facebook,
no grupo Memória de Mandaguari. Retrata o desﬁle de aniversário
de Mandaguari, em 6 de maio de
1962, em que alunos desﬁlaram
formando a palavra VITÓRIA, nome
que a cidade já teve. Da esquerda
para direita: V ‒ Odair Schincariol (in
memoriam); I ‒ sem identiﬁcação; T
‒ José Hermínio Molena; O ‒ Waltair
Campos; R ‒ Luiz Antônio Xavier;
I ‒ Nazareno Maróstia; A ‒ Benedito
Caldane. (Colaborou: Luiz Antônio
Xavier e Márcia Romagnoli)

US$ 1191,25
US$ 377
US$ 532,75
US$ 162,50
R$ 2,35
R$ 2,24

*Soja, milho e trigo em centavos de US$ por
bushel, com base na Bolsa de Chicago. Café em
centavos de US$ por libra peso, com base em
Nova York. Frango vivo valor por quilo da Praça de
Maringá-PR.
Fonte: Gazeta do Povo e TV Terra Viva (17/7/2014)
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ARTIGO

Obstáculo no desenvolvimento
Durante o decorrer do processo
de crescimento de empresas, cidades
e até de um país haverá a necessidade da liderança de um grupo de pessoas que farão a gestão, enquanto o
restante executará as orientações do
grupo líder, zelando para a boa execução das tarefas no intuito de alcançarem o objetivo mútuo proposto.
Nota-se, porém, que quando da
de�inição desse grupo líder, seja por
qualquer tipo de escolha, o outro
grupo que não conseguiu obter a liderança deixa de cumprir a sua parte
no processo, deixando de executar as
tarefas com excelência e até mesmo
não as executando. Isso prejudica todos os componentes dessa comuni-

dade (seja pro�issional, de bairro ou
qualquer outra), impedindo o desenvolvimento pleno da mesma.
Muitas vezes, e na maioria dos
casos, o que se percebe é até torcida
contra ou mesmo ações que venham
a denegrir, prejudicar, maldizer a
gestão do grupo líder, desejando
que esse se dê mal, “quebre a cara”.
O pior é que o grupo que sabota faz
isso propositadamente como forma
de levantar os erros dessa gestão,
quando na eventualidade de uma
próxima escolha.
Para o bom desenvolvimento
e crescimento pleno de uma comunidade é necessário que se perca a
cultura do “puxar para trás” e buscar

colaborar na realização das tarefas,
de forma a concluir o projeto inicial
o mais perto possível do idealizado.
Não podemos nos preocupar ou ter
ciúmes do sucesso da gestão do outro, pois esse sucesso também nos
trará bene�ícios.
Digo isso em relação ao período
pós-eleições de grupos políticos, associações de bairros, clubes recreativos e de serviços. Essa mentalidade
trava o processo de desenvolvimento, bloqueia o crescimento, impede
a melhoria da qualidade de vida dos
membros participantes.
É preciso e necessário, até que
obrigatório que mudemos para a cultura de aglutinação de forças conjun-

tas para o alcance do bem comum,
de fazer algo melhor para todos (ou
quase todos), mesmo até abrindo
mão de sua própria zona de conforto, de suas mordomias e de seu comodismo.
Que direcionemos nossos esforços, ideias e pensamentos para uma
melhor comunidade, por um grupo
melhor, uma cidade melhor, por um
Brasil melhor e até por um mundo
melhor.
Deus nos ajude a seguir um
novo rumo, para o bem estar de todos! Amém.
Renato Pirolo da Silva,
consultor especializado
(repirolo@yahoo.com.br)

curtas
Em campo
A Copa saiu de cena e os políticos entraram em campo.
Como as campanhas são caríssimas, neste momento prevalecem os acordos de bastidor e acertos de apoios. Campanha de rua, mesmo, que já está liberada, só a partir de
agosto.
Desistiu
Almir Batista, ex-prefeito de Sabáudia, que chegou a
registrar candidatura a deputado estadual, desistiu da
disputa. Batista mudou seu domicílio eleitoral para Arapongas.

Não tem preço
Nunca é demais esclarecer: nenhuma matéria veiculada
no Jornal Agora, absolutamente nenhuma, é cobrada.
Cobrados são apenas os anúncios publicitários e/ou institucionais em formato de publicidade. Toda e qualquer
matéria são de responsabilidade da redação.
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Imagem é tudo
Dilma Rousseff tenta mudar a imagem
de “durona” e intransigente obtida no
trato com subordinados. Para isso está
esbanjando simpatia por onde passa.
Aécio Neves tenta emplacar uma imagem séria, de “homem família”, diferente
do “bom vivant” da zona sul carioca. E
Eduardo Campos luta para limpar a imagem de “coronel” da política nordestina.
Como é di�ícil ser o que não é.

Faz de conta
É divertido ler a publicação do patrimônio e da previsão
de gastos dos candidatos no site do Tribunal Superior
Eleitoral. Um verdadeiro “me engana que eu gosto”. O
Brasil é mesmo o país do “faz de conta”.

Treinamento
Assim como a administração anterior fazia com seu exército, o atual governo municipal reuniu sua tropa dias
atrás. Na pauta uma prestação de contas das realizações
e alinhamento do discurso para a campanha eleitoral que
se inicia.

Agradecimento
O repórter e comunicador Marcos Corazza deixou o Jornal Agora esta semana. Foram dois anos de parceria desde o início do projeto. Ao brilhante pro�issional nossos
sinceros agradecimentos e votos de muito sucesso na
sequência de sua carreira pro�issional.

Horário eleitoral
No rádio e na televisão, que verdadeiramente decidem a
eleição, a propaganda começa na metade do mês de agosto,
daqui a 30 dias.

4
eleições 2014
Candidatos a deputado estadual vão precisar
de no mínimo 30 mil votos para se eleger
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Aﬁrmação é de especialista em direito eleitoral com base no pleito de 2010
Marcos Corazza

da redação do Jornal Agora

O advogado, especialista em direito eleitoral, Wilson Aparecido Kaminsk,
de Apucarana, concedeu entrevista esta
semana ao programa Agora Comunidade, da Agora FM (91,3), em que fez prognósticos do quadro eleitoral com vistas
às eleições para deputado estadual e
federal, bem como uma avaliação sobre
o número de votos que os candidatos do
Paraná precisam fazer para se eleger.
Segundo as projeções de Kaminsk,
quem quiser garantir uma vaga terá um
árduo trabalho pela frente para conquistar os votos do eleitorado. A a�irmação
é feita com base nos pleitos de 2006 e
2010 e nos nomes apresentados pelos
partidos, coligados ou não, que fazem
parte das eleições majoritárias (sistema
utilizado nas eleições para os cargos de
presidente da República, governador de
Estado e do Distrito Federal, senador e
prefeito, em que será eleito o candidato
que obtiver a maioria dos votos) ou proporcionais (sistema utilizado nas eleições para os cargos de deputado federal,
deputado estadual, deputado distrital
[DF] e vereador, em que o eleitor estará

escolhendo ser representado por determinado partido e, preferencialmente,
pelo candidato por ele escolhido) e que
constituem um primeiro cenário dos inscritos para disputar as eleições no estado em outubro deste ano.
Para o especialista, com menos de
30 mil votos nenhum candidato conseguirá se eleger, embora o quadro possa
mudar no decorrer da campanha, quando candidatos a deputados estaduais poderão se coligar com candidatos a uma
cadeira na Câmara Federal, somando
ainda a pontuação dos três primeiros
candidatos ao Governo do Estado que
irão “puxar” suas chapas de deputados.
“Apesar disso, uma coisa é certa, a coligação dos candidatos a uma vaga na
Assembleia Legislativa precisa de, em
média, de 111 mil votos e a coligação
para deputado federal vai precisar fazer
aproximadamente 170 mil votos”, disse
o analista.
No entender de Kaminsk, a matemática parte do número de paranaenses aptos a votar nas próximas eleições,
que chega a 7,875 milhões. Comparando
com as eleições de 2010, quando foram
computados 7,601 milhões de eleitores,
houve um crescimento de 3,5%. Consi-

Arquivo Pessoal

Wilson Kaminsk: “Um campeão de votos poderia, dentro da mesma legenda, fazer mais dois
ou três deputados para a assembleia, mesmo
que não tenham atingido o número de votos
necessários dentro da minha previsão”

derando que os postulantes aos cargos
públicos são praticamente os mesmos
daquela época, em que, segundo a Justiça Eleitoral, o Paraná contou com 5,8 milhões de votos válidos e teve entre votos
brancos, nulos e abstenções, um percentual de aproximadamente 25%, que não
são contados para a divisão do quociente
eleitoral, se chega, segundo o advogado,
aos números de votos que os candidatos
precisarão ter nas urnas para conquistar
a eleição.
Embora considere 30 mil o número de votos necessários para uma vaga
na Assembleia Legislativa, Kaminsk não
descarta a possibilidade de eleição de
um candidato que tenha conquistado
menos que o mínimo de votos, puxado
por outro candidato, que ultrapasse, e
muito, a aceitação do eleitor. “Um campeão de votos poderia, dentro da mesma
legenda, fazer mais dois ou três deputados para a assembleia, como aconteceu
na eleição passada, mesmo que não tenham atingido o número de votos necessários dentro da minha previsão”,
comentou ele, lembrando que suas considerações não se tratam de uma consulta, mas sim de um estudo baseado nas
eleições de 2010.

economia
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Em Mandaguari, quase 1,3 mil famílias foram
beneﬁciadas pelo Minha Casa, Minha Vida
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Total de investimentos na casa própria, por meio do programa habitacional, é de aproximadamente R$ 100 milhões;
números não levam em conta moradores que foram contemplados por intermédio da prefeitura
Lilian Nariai
Lilian Nariai

da redação do Jornal Agora

Após 17 anos de casados, Donizete Lopes, de 41
anos, e Ilza Pinheiro da Silva Lopes, de 40, acabam de concretizar um grande sonho: a aquisição da casa própria. Localizada na Vila Nova, próximo ao antigo laticínio, eles realizaram
na quinta-feira (10) a mudança de�initiva ao novo endereço.
“Dá um pouquinho de trabalho trocar tudo de lugar, mas, en�im, vamos abandonar o aluguel para começar a pagar por
algo que é nosso”, comemora Donizete. Outra alegria, de acordo com ele, é o de estar garantindo para a �ilha, de 11 anos,
uma segurança para o futuro.
A casa, que foi negociada em torno de R$ 110 mil,
será �inanciada por meio do programa federal Minha Casa,
Minha Vida. “Temos o prazo de até 30 anos para pagar, começando por uma parcela de, mais ou menos, R$ 700, que é
praticamente o que nós pagávamos de aluguel. As parcelas
diminuem no decorrer dos anos, por isso acredito que iremos
quitar esse imóvel em um tempo bem menor”, planeja ele.
Lançado em 2009, o Minha Casa, Minha Vida é um
programa habitacional voltado às famílias de baixa renda,
que no caso de Mandaguari recebam até R$ 4,8 mil por mês
(somando o ganho de todos). Entre os bene�ícios apresentados, subsídio do governo federal e baixa taxa de juros – a
partir de 4,5% ao ano. Para requerer, a pessoa não pode ter
imóvel no nome, nem estar em cadastros de devedores, precisa comprovar renda, entre outros.
Para os que recebem até R$ 1,6 mil, o valor do subsídio do governo pode chegar até 95% do valor do imóvel.
Nesse caso, existem projetos em parceria com a prefeitura e
movimentos sociais do município, em que é necessário fazer
a inscrição e aguardar uma possível contemplação, que é baseada em diversos critérios.
Já as famílias com rendas entre R$ 1,6 mil e R$ 4,8
mil podem �inanciar imóveis, com subsídio menor, em Mandaguari, de até R$ 175 mil. A lógica é que quanto menor a renda, maior o incentivo dado pelo governo, taxas de juros mais
baixas, porém menor capacidade de �inanciamento, uma vez
que as prestações, que podem se estender até 30 anos, não
podem comprometer mais que 30% da renda familiar bruta.
As instituições �inanceiras ligadas ao programa,
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, �inanciam até
90% do valor – 10% é preciso dar como entrada.
Exemplo: se um jovem de 30 anos, renda mensal
de R$ 2,5 mil, quiser comprar um imóvel de R$ 120 mil em
Mandaguari e �inanciá-lo pelo Minha Casa, Minha Vida, ele
terá um subsídio de R$ 2.113 mil, que o governo oferece. Ou
seja, ele irá pagar na verdade, R$ 99.849,87 mil, tendo de dar
entrada R$ 18.037,13 mil. No total, serão 360 parcelas retroativas, sendo a primeira de R$ 735,01 e a última de R$ 278,90.
Simulações como essa podem ser feitas no site www.caixa.
gov.br.
Outros critérios, como o valor de entrada a ser dado,
utilização do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)
como parte do pagamento, análise de crédito, idade do contratante, podem in�luenciar nesses valores.
Mandaguari
Proprietário de uma construtora e corretora de
imóveis em Mandaguari, Carlos Alberto Moreli, de 46 anos,
comenta que atualmente 80% das negociações de venda efetuadas no estabelecimento dele são baseadas no Minha Casa,
Minha Vida. Ele explica que o programa viabilizou a muitas
pessoas que precisavam a aquisição da casa própria.
“A maioria do público que nos procura é jovem,
normalmente casal que está prestes a se casar. Eles têm entre 20 e 30 anos e renda mensal em torno de três a quatro
salários mínimos, ou seja, de R$ 2 mil a R$ 3 mil. São pessoas
que estão buscando por imóveis novos, com dois quartos, na
faixa de R$ 120 mil a R$ 130 mil e nos bairros, ou seja, sem se
preocupar tanto com a localidade, até porque isso in�luencia
diretamente nos preços”, descreve Moreli.
Dados do Ministério das Cidades apontam que em
Mandaguari o programa bene�iciou até o dia 23 de junho deste ano, 1.296 pessoas (Quadro 1), e que na cidade ainda tem
sido crescente o número de unidades contratadas.
Em 2009, por exemplo, foram 86 unidades �inanciadas; em 2010, esse número saltou para 188; em 2011, foram
221; em 2012, 264; em 2013, houve uma pequena queda, foram 257 contratações; e em 2014, só no primeiro semestre,
em torno de 280.
“Na nossa imobiliária, foram 60 contratos no ano
passado inteiro, mesma quantidade obtida só neste primeiro semestre”, revela Moreli. O segredo do sucesso, de acordo

com ele, tem sido o parcelamento da entrada do �inanciamento, que precisa ser de 10%, e que com a valorização do preço
do imóvel acabou atrapalhando um pouco as negociações”,
conta ele. “Minha empresa detectou esse problema, de que a
maioria das pessoas não tinha o valor para dar de entrada, e
buscou uma saída.”
Outro fator que tem di�icultado o fechamento de
contratos, segundo o corretor de imóveis Edilson Fusco do
Egito Junior, de 29 anos, é a capacidade de endividamento das
pessoas, que com as recentes liberações de crédito e redução
de juros, acabou comprometida com outros investimentos,
como compra de veículos.
“O �inanciamento do Minha Casa, Minha Vida só vai
comprometer no máximo 30% da renda bruta familiar. Então, se você tem um comprometimento dentro desses 30%,
ele vai impactar no �inanciamento”, explica Junior. Outro
impeditivo que tem atrapalhado um pouco as negociações,
segundo ele, são os nomes com restrição nos órgãos de proteção ao crédito.
Até o mês passado, de acordo com dados do Ministério das Cidades, foram R$ 96,7 milhões em investimentos
em casa própria pelo programa Minha Casa, Minha Vida em
Mandaguari. Recursos provenientes do Orçamento Geral da
União (OGU), do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e de recursos próprios dos contratantes – números
não levam em consideração bene�iciados do Minha Casa, Minha Vida com renda mensal até R$ 1,6 mil, que foram contemplados pela prefeitura do município.
Moreli a�irma que atualmente os processos têm demorado cerca de quatro meses para serem concluídos na região de Maringá. “Nós fazemos o serviço de correspondente
da Caixa Econômica Federal, então entregamos os processos
prontos para serem analisados. A alta demanda de pedidos
de �inanciamentos, se comparada ao número de funcionários
do banco, que é baixo, tem feito o processo demorar um pouquinho para rodar”, opina ele.
Sobre o número de interessados em �inanciar por
meio do Minha Casa, Minha Vida, o entrevistado a�irma que
houve uma queda na procura em junho e julho, mas que é
sazonal. “Dois fatores in�luenciaram, a Copa do Mundo e também por serem considerados pelo governo meses de mais
gastos do ano.”
O corretor diz acreditar que o número de contratos
não deve diminuir nos próximos anos. “Enquanto houver o
Minha Casa, Minha Vida ou outro programa social desse modelo existirá a procura, porque existe dé�icit habitacional, e
a casa própria é ainda o maior sonho dos brasileiros. Recentemente foi lançada a terceira etapa do programa, estamos
aguardando ansiosos pelo detalhamento.”
Moreli aposta nos jovens como sendo o público de
maior potencial nesse tipo de investimento. “São os novos
clientes que a natureza tem produzido naturalmente. O jovem de hoje tem mais conhecimento, se planeja melhor, é
mais responsável. Um exemplo disso, é que a minha geração
casava de qualquer jeito. Agora, ao pensar em casar, a primeira coisa que o jovem quer é garantir o seu ‘cantinho’.”
Dados fornecidos pela Assessoria de Comunicação e
Marketing da Caixa Econômica Federal – Região Noroeste do
Paraná (que atende a Maringá e mais 120 municípios, entre
os quais Mandaguari) são surpreendentes quando apontam
o crescente no número de �inanciamentos habitacionais nos
últimos seis anos (Quadro 2).
Em 2008, a Caixa �irmou 5.323 contratos habitacionais na região, que somaram R$ 192 milhões. Em 2009, quando foi lançado o Minha Casa, Minha Vida, o número de contratos dobrou: foram 10.865, em um total de R$ 434 milhões. No
ano passado, esses números foram de 29.945 contratos, que
representaram R$ 1,72 bilhão em �inanciamentos.

Construção civil desacelera; boom na cidade foi em 2012
Diretamente ligado à construção civil, o Minha Casa,
Minha Vida aqueceu o setor em Mandaguari. Segundo dados
do Departamento de Tributação e Fiscalização da Prefeitura
Municipal, como quesito comparação, foram emitidos na cidade em 2009, 421 alvarás de construções; em 2010, 592;
destaque para 2012, quando houve 915 liberações (Quadro
3).
Jerrynaldo Finetto, chefe do setor, explica que esse
documento corresponde à quantidade de construções autorizadas pela prefeitura. “Sendo que 80% referem-se a novas residências e 20% a regularizações, ampliações e construções
comerciais e industriais”, diz.

“Agora vamos pagar por algo que é nosso”, comemora Donizete
Lopes, que acaba de adquirir a casa própria, na Vila Verde

QUADRO 1
Os números de alvarás não signi�icam que as obras
foram, de fato, executadas ou que foram construídas no ano
em questão, sendo utilizados pela reportagem apenas como
ilustrativo dos altos e baixos no setor. “2012, por exemplo, foi
um ano em que muitos buscaram se regularizar. Em alguns
casos, a obra estava pronta, mas sem documento”, comenta
Finetto.
Com grande demanda e pouca oferta, o construtor
e empresário Carlos Alberto Moreli conta que os preços de
terrenos e imóveis dispararam nos últimos anos, e a construção civil tornou-se um negócio bastante atrativo. “Costumo
dizer que houve três fases do programa, a primeira, quando
foi lançado, em que a procura tornou-se maior que a oferta de
imóveis que havia na cidade; a segunda, em que a construção
civil disparou, em que muitas pessoas migraram para o setor
visando à oportunidade, e que o quadro de procura e oferta
se equiparou; e agora, em que se mantém o equilíbrio, e as
pessoas que entraram despreparadas já saíram do mercado.”
Em Mandaguari, de acordo com o corretor de imóveis, Edilson Fusco do Egito Junior, o valor de um terreno
chegou a mais que dobrar de um ano para outro. “Para você
ter uma ideia, um terreno de 240 m², que em 2006, 2007 foi
comercializado por R$ 8 mil, R$ 12 mil no Jardim Imperial,
atualmente custa de R$ 70 mil a R$ 80 mil”, compara Junior.
“Para lotear um alqueire em torno da cidade, no perímetro
urbano, que hoje custa R$ 1 milhão, na época custava de R$
300 mil a R$ 400 mil. De 2009 para cá, houve imóvel que valorizou 300%, 400%, com certeza.”
Ele complementa que todo o setor acabou valorizado, matéria-prima, mão-de-obra. “Para mim, o imóvel chegou
a um patamar de compensação pelo longo período que não
teve a valorização que deveria ter tido. E na verdade, se você
ver, tudo valorizou. Se você pegar um carro zero quilômetro,
que há dez anos custava R$ 15 mil, agora está R$ 40 mil. Falase mais do mercado imobiliário, porque é o que está mais em
pauta”, opina o corretor.
Questionados sobre o boom em liberações de construções em 2012, os dois concordam ao dizer que foi um ano
atípico. “Muitas pessoas migraram para a área, muitas pessoas começaram a investir em imóvel, construtoras viram
potencial em Mandaguari. Chegaram a faltar areia e cimento
nessa época na cidade”, lembra-se Junior.
Para ele, de lá para cá o setor teve uma desacelerada.
“O que é normal, porque veio em uma crescente muito grande. Mas continua excelente. Se você perguntar para mim se
vai acelerar de novo, eu acredito que sim, porque ainda tem
dé�icit de imóvel, ainda tem público para esse programa.” Por
esse motivo, os entrevistados garantem que não há previsão
de queda no preço dos imóveis.
Moreli destaca o fato de Mandaguari ter bastantes
opções, e que os preços variam muito. “Tem de fazer pesquisa. Além do preço, o que o comprador precisa �icar atento é
na experiência e qualidade do construtor que está fazendo
a obra. Existem problemas pontuais, mas sérios, de imóveis
que racham, imóveis que não são aprovados pela Caixa.”
Com a ampliação no número de loteamentos, a área
urbana da cidade também tem ganhado nova cara. Em seis
anos, de acordo com o Setor de Engenharia da Prefeitura
Municipal, dois bairros foram ampliados e seis novos foram
criados, sendo o Jardim Sumaré o mais recente.

Base de dados: 23/6/2014
Números não incluem beneﬁciados do Minha Casa,
Minha Vida com renda mensal até R$ 1,6 mil, que foram
contemplados pela prefeitura do município. Total de
investimentos nesse período foi de R$ 96,7 milhões.
Fonte: Ministério das Cidades

QUADRO 2

Base de dados: 2013
Total de ﬁnanciamentos habitacionais realizados pela
Caixa Econômica Federal; destaque de 2008 para 2009,
quando dobrou o número de contratos ﬁrmados – em
2009 foi lançado o Minha Casa, Minha Vida.
Fonte: Assessoria de Comunicação e Marketing da
Caixa Econômica Federal – Noroeste do Paraná, que
atende a Maringá e mais 120 municípios, entre os
quais Mandaguari

QUADRO 3

Base de dados: 30/6/2014
Alvarás de construções autorizadas pela Prefeitura de
Mandaguari entre 2009 e 2014 – 80% referem-se a
construções de novas residências, 20% a regularizações, ampliações, construções comerciais e industriais.
Lembrando que o número de autorizações não signiﬁca
que as obras foram, de fato, executadas ou que foram
executadas no ano em questão.
Fonte: Divisão de Tributação e Fiscalização da Prefeitura de Mandaguari
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Polícia Civil prevê que situação estará normalizada
até o ﬁnal do mês

Marcos Corazza

da redação do Jornal Agora

Da Redação

Causa da morte foi hidrocefalia

do Jornal Agora

Alessandra Aparecida Barbosa, 33 anos,
morreu na tarde de segunda-feira (14), no Hospital Metropolitano de Sarandi, onde estava
internada. “A jovem teve morte cerebral constatada às 20h40, noite de sexta-feira [11], mas os
aparelhos foram desligados somente na segunda”, informou o último boletim médico divulgado pelo hospital.
De acordo com informações, Alessandra
morava na Rua Princesa Isabel, no centro de
Mandaguari, e lecionava inglês na Escola Francisco Romagnole Júnior, no Jardim Progresso.
Após ser diagnosticada com um tumor cerebral, a professora estava afastada das atividades desde novembro de 2013. Ela teria passado
por uma cirurgia, porém o tumor voltou a aparecer.
Alessandra estava internada desde a última
semana. Um quadro de hidrocefalia (acúmulo de
�luido, que leva ao inchaço do cérebro) acabou

Jovem lecionava na Escola Francisco
Romagnole Júnior; familiares e amigos
lamentaram a morte

se agravando, e ela não resistiu e morreu.
Pela rede social Facebook, familiares e
amigos lamentaram a morte da jovem. “Vai fazer falta”, comentou Aline Fernanda Piola. “Uma
verdadeira guerreira”, de�iniu Fabiana Ferreira
de Castro.
O velório foi realizado na Capela Mortuária,
e o sepultamento ocorreu na tarde de terça-feira
(15), no Cemitério Municipal.

Prefeitura inicia construção de nova UBS
Da Redação
do Jornal Agora

Unidade deverá atender a partir de julho de 2015

Assessoria de Imprensa

Segundo informações colhidas junto ao
responsável pelo Setor de Identi�icação da
Prefeitura de Mandaguari, que acomoda o
posto de atendimento do Instituto de Identi�icação do Paraná, a prefeitura do município
não teria renovado o convênio que mantém
com o Estado obrigando pessoas interessadas em requerer a carteira de identidade a
se dirigir a outras cidades da região, como
Jandaia do Sul, para dar entrada no pedido
do documento.
Segundo o responsável pelo setor no
município, Antônio José de Souza, a prefeitura local perdeu o prazo de renovação do convênio, mas, segundo ele, a normalização do
serviço já foi providenciada. Ainda de acordo
com Souza, o problema ocorreu há aproximadamente 40 dias e, desde então, cerca de
70 pessoas deixaram de ser atendidas.
“Na correria do dia a dia acabamos perdendo a renovação que já foi providenciada.
Entramos em contato com Curitiba e uma
nova chave de acesso ao programa de identi�icação deverá estar disponível nos próximos
dias. Acredito que até o �inal desta semana

já estamos de volta com o serviço, depende
agora somente da liberação do instituto de
Curitiba”, disse ele.
O posto de atendimento de identi�icação
de Jandaia do Sul já veri�icou um aumento na
demanda por conta das pessoas da cidade
que estão indo até lá providenciar o documento. Segundo a responsável pelo departamento, que pediu para não ser identi�icada,
muitas pessoas estão procurando a unidade
daquela cidade. “Estamos atendendo muita gente de Mandaguari, todos os dias têm
pessoas vindo aqui para fazer a identidade”,
disse.
A reportagem entrou em contato com a
assessoria de imprensa da Polícia Civil, em
Curitiba, e segundo informação do órgão o
que houve foi a saída de um funcionário do
posto de atendimento, o que fez necessário
o treinamento de outra pessoa para assumir
a função.
De acordo com a Polícia Civil, um novo
funcionário está sendo preparado no posto
de atendimento de Apucarana, jurisdição a
qual pertence a unidade de Mandaguari, e
até o �inal do mês de julho a situação estará
normalizada.

Professora morre aos 33 anos

Arquivo Familiar

Mandaguari está sem
atendimento para fazer
carteira de identidade

cotidiano

Com investimento próprio na ordem de R$
659.283,28, a prefeitura de Mandaguari iniciou
Obra está
esta semana a construção de mais uma Unidade
sendo
Básica de Saúde (UBS), que será erguida ao lado construída
no Centro,
da Secretaria Municipal de Saúde.
Segundo Eduardo de Miranda, secretário de ao lado da
Secretaria
Governo, a empresa que venceu a licitação tem
Municipal
prazo de 12 meses para concluir a obra, que terá
de Saúde
aproximadamente 460 m² de área construída.
“Temos previsão de iniciar os atendimentos
No local estão previstos atendimentos de
médicos especialistas e de uma equipe da Estra- em julho do próximo ano, logo que terminem de
tégia Saúde da Família, segundo informou Már- construir o prédio que irá abrigar a unidade”,
disse Márcia.
cia Sera�ini, secretária de Saúde do município.

decidido
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Último ponto do ônibus
metropolitano mudará de lugar
Alteração tem início no mês de agosto e gera polêmica

Fernando Damas

Fernando Damas

da redação do Jornal Agora

A partir do dia primeiro de agosto, o
último ponto do ônibus metropolitano, até
então localizado na Rua Renê Táccola, em
frente ao portão da Escola Estadual São Vicente Pallotti, mudará de lugar. Continuará
sendo na Renê Tácola, mas em frente à Fa�iman (Fundação Centro Universitário de
Mandaguari).
Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Viação Garcia explica
que a prefeitura enviou um o�ício pedindo a
alteração do ponto, tendo como objetivo dar
melhores condições aos passageiros, criando mais opções de pontos na cidade.
“Será extinto um e criado cinco novos
pontos, sendo um na Rua João Ernesto Ferreira [em frente à garagem de carros, próximo ao Colégio Sagrada Família]; um na Avenida Presidente Vargas, próximo ao Hospital
Cristo Rei; dois na Rua Padre Antônio Lock
[um perto da Secretaria de Saúde e outro
anexo à Prefeitura]; além do ponto �inal na
Fa�iman”, informa.
O secretário de Governo do munícipio,
Eduardo de Miranda, diz que a mudança é
para desafogar o trânsito no Centro. “Levamos em consideração que a cidade cresceu
nos últimos anos e não tem condições de o
último ponto �icar onde está, em uma rua

Último ponto
dos ônibus
metropolitanos
não será mais
em frente ao
portão da
Escola Pallotti,
mas próximo
à Faﬁman;
outros quatro
serão criados na
cidade

estreita, em que os ônibus param em �ila
dupla, ocasionando o congestionamento na
região e prejudicando os comerciantes. Muitos reclamam que perdem clientes, pois não
existem vagas para estacionar nas proximidades”, ressalta.
O secretário diz ainda que a mudança
não prejudicará os usuários. “Os passageiros
terão mais opções de pontos e, certamente,
irá melhorar para os moradores do Jardim
Boa Vista.”

Eduardo de Miranda, secretário de Governo:
“Levamos em consideração que a cidade
cresceu nos últimos anos e não tem condições
de o último ponto ﬁcar onde está, em uma rua
estreita, em que os ônibus param em ﬁla dupla,
ocasionando o congestionamento”

Josiane Toledo, proprietária de um quiosque
no ponto que será extinto: “O problema maior
é que a prefeitura vai fazer a alteração e não
fez nenhum comunicado, soube por meio dos
motoristas que haverá a mudança. E eu estou
aqui há 25 anos. Com isso, provavelmente terei
de fechar o estabelecimento”, lamenta

Opiniões
Josiane Toledo, proprietária de um
quiosque no ponto que em breve não irá
mais existir, se diz prejudicada com a mudança, já que, segundo ela, 90% dos clientes
são de usuários do transporte metropolitano. “O problema maior é que a prefeitura vai
fazer a alteração e não fez nenhum comunicado, soube por meio dos motoristas que haverá a mudança. E eu estou aqui há 25 anos.
Com isso, provavelmente terei de fechar o
estabelecimento”, lamenta.
Já Solange Pierobon, que mora ao lado
do atual ponto, aprova a mudança. “Penso
que as paradas da circular devem �icar em
praças públicas, e não em frente a comércios
e residências. Em algumas ocasiões que eu
estava operada, chegava em casa e a circular
estava em frente à minha garagem. Tínhamos de estacionar o carro do outro lado da
rua, e eu ir andando até o portão, com dores.
É um absurdo”, reclama ela.
Porém Solange se sensibiliza com a comerciante e diz acreditar que a família de
Josiane deve ser ressarcida com a decisão
da prefeitura. “Eles deveriam tê-los avisado.
Cuidam há anos do ponto e não podem ser
prejudicados de uma hora para outra.” Josiane lembra que o prefeito Romualdo Batista
esteve no estabelecimento, onde a�irmou
que “não irá deixá-los na mão”.

Outra pessoa que aprova a mudança é
a secretária Elaine Roman, que trabalha em
um escritório de advocacia próximo ao local.
“Percebo que muitos idosos de nossa região
vêm para Mandaguari para ir ao INSS [Instituto Nacional do Seguro Social], no Jardim
Boa Vista, e andavam umas dez quadras para
chegar até lá. Agora eles já vão descer ao
lado da agência”, argumenta.
Já Cláudio Valério, que também trabalha
na região, esclarece que o problema do trânsito não é ocasionado pelas circulares. “Têm
muitos condutores que estacionam na faixa
destinada aos ônibus, assim as circulares
não têm onde estacionar e acabam parando
em �ila dupla”, ressalta ele.

Polêmica
Uma das polêmicas levantadas a respeito da mudança do ponto é de que seria a cooperativa de crédito Sicredi – que está construindo nova sede próximo ao local – que
teria solicitado à prefeitura a alteração. “O
Sicredi não tem nenhum poder de pedir para
tirar o ponto do local, isso é de responsabilidade da prefeitura. O que deve ser levado em
consideração é que com a instalação de uma
instituição �inanceira, que atenderá 4.000
cooperados e 50 funcionários, o movimento
na região vai aumentar consideravelmente, e
a modi�icação

8

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

Mulher aplica golpe
em idosa e é presa

Ela levou da vítima cerca de R$ 20
mil, entre dinheiro e objetos de valor
Divulgação
Josimara
Rodrigues
vai responder pelo
crime de
estelionato

Da Redação
do Jornal Agora

Josimara Rodrigues, de 33 anos, foi presa em
�lagrante, na tarde de terça-feira (15). Segundo a Polícia Civil, há aproximadamente um mês ela estaria
aplicando golpe em uma idosa de 67 anos, moradora
do Jardim Esplanada.
O caso já vinha sendo investigado e de acordo
com informações, a golpista, para se aproximar da
vítima, fez amizade, passando inclusive a frequentar
a residência dela.
Para sensibilizá-la, Josimara teria dito que tinha um amigo que estava internado em estado terminal no Hospital Universitário de Maringá, e que
precisava ajudá-lo com as despesas.
Comovida, a idosa entregou à golpista cerca de
R$ 20 mil, entre dinheiro e objetos de valor. Até um
empréstimo de R$ 7 mil foi feito e entregue a estelionatária.
Na terça-feira, Josimara recebeu voz de prisão
e foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil, onde
permanece à disposição da Justiça. Ela vai responder
pelo crime de estelionato.

Polícia
fecha “tunguete”
em Mandaguari

A Polícia Civil fechou na tarde de quarta-feira
(16) um ponto de jogos de azar, localizado na Rua
Renê Táccola, próximo a Max Gás. Os policiais receberam a denúncia e foram ao local, onde apreenderam diversas caixas de baralho, além de anotações
e �ichas. No momento da ação policial, dez pessoas
estavam no estabelecimento. Todas foram encaminhadas à delegacia para esclarecimentos.

PM apreende
arma no Ipacaray

A Polícia Militar, por meio de uma denúncia
anônima, prendeu Gilvan Alves Pereira, de 27 anos,
e Francisco Rodrigues Pinto, de 45, na noite de terça-feira (16). Segundo informações, os dois homens
estariam rondando uma padaria na Rua Rosa Mística Pedroni, no Conjunto Ipacaray Os policiais foram
até o local e encontraram Pereira com um revólver
calibre 22, com cinco munições intactas. A arma foi
apreendida e a dupla encaminhada para a delegacia
de Polícia Civil para esclarecimentos.

Ladrão tenta
levar moto, mas não
consegue

Fernando Francisco Monteiro, de 29 anos, morador da Rua Luiz Trintinalha, no Jardim Esplanada,
levou um susto na manhã de terça-feira (15). A motocicleta, que ele costuma colocar na garagem todos
os dias, amanheceu na calçada em frente à residência onde mora, com vários �ios do painel cortados.
Segundo a Polícia Militar, o indício é de que alguém
tentou furtá-la durante a madrugada, mas não conseguiu faze-la funcionar, por meio de uma ligação
direta, e acabou abandonando o veículo. A PM esteve no local e registrou boletim de ocorrência por
danos materiais. O caso será investigado.

policial

Justiça com
as próprias mãos
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Pedro Dantas

Moradores revoltados tentam linchar menor que vem
causando problemas no Jardim Esplanada

da redação do Jornal Agora

O que faria um grupo de cidadãos de bem se
voltar contra um adolescente de 16 anos, a ponto de
querer linchá-lo? Segundo levantamento do Jornal
Agora, o descrédito no poder judiciário é o que tem
feito aumentar o número de “justiceiros” pela cidade. Ou pelo menos no Jardim Esplanada, onde por
pouco um menor não foi espancado por moradores
no início deste mês.
O pensamento de que “se o Estado não oferece
justiça, ela será feita com as próprias mãos” tornouse uma verdade no inconsciente coletivo das pessoas que se consideram vitimadas pela impunidade
desse adolescente, que há tempos vem roubando,
furtando casas e causando revolta.
Entre denúncias, relatos e registros, ele já carrega nas costas o peso de aproximadamente 100
casos de infrações à lei, a maior parte cometida no
bairro onde reside.
No livro Leviatã, do �ilósofo inglês, Thomas
Hobbes, ele pontua que o estado natural do homem
é a guerra, em virtude de desejarem as mesmas coisas, só podendo se adquirir a paz, mediante um contrato social, em que renunciariam suas liberdades
ao Estado, que passa, então, a ser responsável pela
aplicação da justiça.
No caso desse adolescente, esse contrato social
foi quebrado e o que se viu foi uma parcela da sociedade mandaguariense agindo de forma extrema,
não se importando em sujar as mãos com sangue.
População
Os moradores da região não escondem a indignação. “Ninguém está saindo de casa, está todo
mundo esperando a próxima ação dele”, diz Cláudio,
o barbeiro do bairro, que comenta ainda: “Pode sair
perguntando para qualquer um da redondeza, todo
mundo o conhece, todo mundo sabe que é ele que
vem entrando nas casas”. Outro morador, Fabrício
Claudio, con�irma o que foi dito pelo barbeiro. “Está
todo mundo querendo pegar ele.”
Questionados de maneira generalizada sobre a
tentativa de linchamento, eles concordam que não é
o certo. “Mas nesse caso vai ter de ser, são mais de
100 passagens. Até a polícia sabe que é ele o culpado
e não pode fazer nada, aliás, se não fosse a polícia, o
pior já tinha acontecido. No dia em que pegaram o
adolescente, tinham umas 300 pessoas na rua querendo linchá-lo”, descreve Cláudio.
Joelson Camacho, que também mora no bairro,
atribui à culpa a maioridade penal, que no ponto de
vista dele deveria ser reduzida. “A culpa é dessa lei,
que deixa o menor impune. A partir dos 13 anos de
idade a pessoa já deveria ser responsável pelas coisas que faz”, opina Joelson.
Claudio questiona sobre quem poderia indicar internamento para o menor em questão. “O
que mais estão esperando ele fazer? Matar alguém?
Acredito que está sempre agindo na força da droga”,
comenta o entrevistado.

Polícia
O sargento Sérgio Borges, responsável pelo Pelotão da PM de Mandaguari, explica que compete à
polícia a parte de combate ao crime. “Mas tanto a
Militar, quanto a Civil, o juiz e o promotor movimentam-se de acordo com as leis, dentro do Estatuto da
Criança e do Adolescente, que por sua vez tem medidas legais que são protetivas e, por isso, di�icilmente
tem punição”, ressalta ele.
Sérgio con�irma o grande número de relatos
partindo da população e que é ciente do problema
que o menor vem causando. “Ele é frio. Ri do crime.
É ciente dessa brecha na lei. Quando o pegamos por
conta de um furto, tivemos de usar força �ísica para
contê-lo, pois ele foi para cima dos policiais”, relata
o sargento.
Ele confessa que é a favor da redução da maioridade penal, porém sente falta de uma política
nacional séria em relação ao problema do menor
infrator. “Não é só internar e prender. A cadeia não
recupera nem o maior, então não adianta encher a
cadeia de menor também. Sou a favor do devido encaminhamento do menor e que sejam criados programas socioeducativos que realmente funcionem
para a recuperação dele. A comunidade de Mandaguari e entidades já fazem algo nesse sentido, porém devem somar esforços para, pelo menos, tentar
diminuir esse problema”, sugere o sargento.
Sérgio vai mais a fundo e atribui a raiz do problema à formação da pessoa e, segundo ele, a “legislação fraca”, que potencializa o problema. “O mundo
do crime seduz. Esse problema nasce na família e
acredito que é nela que se deva começar a agir. Um
jovem que não teve bons exemplos em casa, família
dilacerada, não estudou e não possui perspectiva
alguma, é prato cheio para o mundo do crime, que
sem dúvida o adotará”, relata Sérgio.
De acordo com o sargento, o problema em
questão não é diferente da maioria dos casos que
envolvem menores. A mãe tem um histórico criminal de envolvimento com drogas, a irmã também,
sem contar com o aparente descaso da família com
ele. “A impressão que tive foi que a família já o abandou.”
Conselho Tutelar
A conselheira tutelar, Marley Pierobon, a�irma
que o adolescente personagem da matéria já foi diversas vezes atendido, porém não adere a nenhum
programa indicado pelas conselheiras. Ela explica
que o papel do Conselho Tutelar não é internar, e
sim proteger a integridade �ísica, dando acompanhamento e encaminhando os adolescentes aos
programas socioeducativos.
“A população atribui a nós o dever de tirar esses adolescentes de circulação, porém não é. Nós
fazemos o acompanhamento e os direcionamos aos
programas socioeducativos, que raramente eles
aderem”, salienta Marley.
Ela atribui o problema ao estado e ao sistema.
“O grande problema é a falta de vagas nos locais
de internamento para esses adolescentes. Muitas

“

O mundo do crime seduz.
Esse problema nasce na família
e acredito que é nela que se deva
começar a agir. Um jovem que não
teve bons exemplos em casa, família dilacerada, não estudou e não
possui perspectiva alguma, é prato
cheio para o mundo do crime, que
sem dúvida o adotará.
Sérgio Borges,
da Polícia Militar

“

Pedro Dantas

vezes, o inquérito chega ao Fórum e nem a juíza dá
conta de conseguir uma vaga.”
Marley relata que, normalmente, quando um
desses adolescentes procura o Conselho Tutelar pedindo por internamento ou suporte, é na tentativa
de fugir de algum problema da rua, seja por medo
de um tra�icante ou coisa do tipo.
A conselheira revela ainda que as pro�issionais
do órgão trabalham sob constante receio de sofrerem algum mal causado por esses adolescentes.
“Somos constantemente ameaçadas. É desde um
olhar ameaçador, a uma ameaça verbal, já fomos
ameaçadas até por membros da família”, ressalta a
funcionária pública.

Creas
O Cento de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), diferenciando-se do Conselho
Tutelar, é o órgão que, além de fazer o acompanhamento psicossocial e encaminhamento a medidas
socioeducativas, atende e monitora os menores.
Hoje em Mandaguari, a equipe do Creas é formada
por três pro�issionais, duas assistentes sociais e
uma psicóloga.
“Aqui o adolescente recebe o apoio de um assistente social, que tem a missão de entender o contexto no qual o menor está inserido, como família,
amigos, onde vive e sua história. Apesar de a estrutura não suprir a demanda que temos no município,
o ideal seria termos psicólogos para atender todos
os casos, porém só temos uma na equipe, o que deixa tudo mais complicado”, relata Simone Figueiredo,
coordenadora do Creas.
A assistente social, Vilmara Gouveia, confessa
que só �icou sabendo da �icha criminal do menor em
questão na última semana, o que causou estranhamento à reportagem, levando em consideração o
número de passagens já registrado pela polícia.
“Esse menor é mais uma vítima do sistema falho em quesitos econômicos e sociais em que esta-
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“O que mais
estão esperando ele fazer?”,
questionam
moradores, que
pedem internamento ao menor;
entre denúncias,
relatos e registros, ele já possui
aproximadamente 100 casos de
infrações à lei

“

Outra grande questão a ser
enfrentada é o preconceito
por parte de escolas, mercado
de trabalho e a própria sociedade, que em vez de darem
uma nova oportunidade,
excluem o menor e o tratam
como um problema.
Vilmara Gouveia,
assistente social
do Creas

“

especial

mos inseridos. Assim como outra in�inidade de adolescentes, ele não teve uma base familiar nem teve
bons exemplos, em se tratando de convívio. Assustei
quando pedi para que ele assinasse um documento,
e ele não sabia nem escrever”, confessa Vilmara.
De acordo com o órgão, a cidade ainda não
conta com um programa que forneça o serviço necessário para resolver o problema, que seria um
programa socioeducativo com estrutura para atender devidamente cada caso, reincluindo o menor na
sociedade, de maneira que não volte a causar problemas. Segundo o Creas, a prefeitura está elaborando um plano municipal para atender à demanda.
“Outra grande questão a ser enfrentada é o
preconceito por parte de escolas, mercado de trabalho e a própria sociedade, que em vez de darem uma
nova oportunidade, excluem o menor e o tratam
como um problema”, destaca Vilmara.
Simone salienta que por não ter o programa
funcionando na cidade, o serviço comunitário delegado aos menores limita-se a atividades administrativas em órgãos públicos, como Creas, Cras (Centro
de Referência de Assistência Social) e Instituto Promocional Jesus de Nazaré. Só este ano, 12 casos já
são acompanhados pelo Creas, dez estão prestando
serviços sociais e dois sob liberdade assistida.

Prefeitura
O que a atual administração pretende fazer
em relação ao caso é botar em prática um plano
municipal, que atualmente está em fase de estudo.
“Estamos fazendo um levantamento com o Creas,
polícias, promotoria e entidades e organizações relacionadas, a �im de conhecer a real situação desse
problema no município e região, para que consigamos atuar de maneira e�icaz após o plano ser instaurado”, explica a secretária municipal de Assistência
Social, Vâine Michelan Batista.
Ainda segundo ela, o prazo para esse plano estar em funcionamento é até o início de 2015.
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Marcos Corazza

Vice-presidente de ONG
leva cachorro agonizando
até a prefeitura

polêmica

Emeris Stadler argumenta que está revoltada com a falta de
ajuda do poder público com relação ao problema
do abandono de animais

Lilian Nariai

da redação do Jornal Agora

Após receber ligação de que havia um cachorro
agonizando em frente a um açougue, no cruzamento
entre as ruas João Ernesto Ferreira e Vereador Tertuliano Guimarães Junior, no centro da cidade, a vice-presidente da Opaman (Organização Paixão Por
Animais de Mandaguari), Emeris Stadler, foi na terça-feira (15) até o local verificar a situação.
“Eu estava almoçando e fui correndo para lá
tentar salvar o animal. Ele não apresentava ferimentos externos, mas estava agonizando. Liguei para
vários veterinários conhecidos, mas nenhum pode
prestar socorro naquele momento”, diz ela.
Em um ato de desespero e revolta, Emeris descreve que foi até a Prefeitura Municipal, onde deixou
o animal na recepção do gabinete do prefeito Romualdo Batista.
“Recebo todos os dias de quatro a cinco ligações
de denúncia, com relatos de animais feridos ou em

situação de abandono. Queríamos poder salvar todos, mas a atuação da ONG é limitada, não temos
um local apropriado para isso, não temos recursos e o
nosso objetivo principal não é esse. São alguns casos
pontuais de ajuda, em que contamos apenas com voluntários, porque o poder público não colabora com
nada. E os animais de rua são de responsabilidade do
poder público”, explica ela.
O cão, aparentemente vítima de atropelamento,
foi recolhido por funcionários da prefeitura, que o levaram a uma clínica veterinária, onde não resistiu aos
ferimentos e morreu.
Em nota, divulgada na quarta-feira (16), a Prefeitura de Mandaguari lamentou o ocorrido e ressaltou que respeita e preza pela vida dos animais. Comentou ainda que “dentro das medidas possíveis por
lei vem desenvolvendo ações de proteção e cuidado
aos animais, tendo em estudo a criação de um órgão
para melhor auxiliar nesses casos”.
Porém, segundo o secretário de Governo, Edu-

“Não temos condições de recolher todos os animais”
Em entrevista concedida no início deste mês
ao Show da Manhã, da Agora FM (91,3), a presidente da ONG Paixão por Animais, Hellen Ferrari, e a
vice-presidente, Emeris Stadler, explicaram que as
pessoas têm confundido o objetivo principal da organização, que não é recolher os animais de rua, mas
conscientizar os donos sobre o porte responsável.
“Queremos que todos entendam que animal
não é brinquedo, não é descartável”, destacaram elas.
“Esse pensamento é fundamental para começarmos
a reduzir o problema de abandono na cidade.” Elas
esclareceram ainda, que dentro das possibilidades, a
entidade presta ajuda aos animais de rua, principalmente os doentes ou atropelados.
Hellen comentou que a criação da ONG é recente, completou um ano em junho, e que surgiu
após a criação de um perfil no Facebook. “Hoje
vivemos do trabalho dos sete membros que fazem
parte da diretoria e do apoio de alguns poucos voluntários. Atualmente, o que temos é uma casa alugada, onde abrigamos 12 animais. Eles foram encontrados em estado deplorável, e nós os resgatamos e
tratamos. Alguns deles já estão aptos para doação,
outros estão, ou amputados, ou se recuperando de
cirurgias”, comentou a presidente. Nesse um ano de
existência, mais de 100 cães já foram ajudados.
Contudo, o local, com capacidade para no máximo dez cães, não é apropriado para a árdua tarefa
que realizam. “É pequeno e está no perímetro urbano, com isso temos de trabalhar com um número
limite de cachorros, uma vez que sabemos que não
pode, têm vizinhos, incomoda. O que eu gostaria
que as pessoas que moram na região entendessem
que foi o único espaço que nós conseguimos para
abrigar os animais. Se alguém nos cedesse outro lugar, sairíamos de lá hoje”, disse.

O incômodo, segundo Hellen, é mais com relação aos latidos. “Porque de limpeza ninguém pode
reclamar. Uma equipe vai duas vezes ao dia limpar e
uma vez por semana lavamos a casa toda; duas vezes
por semana lavamos as cobertinhas; e os cães são
todos saudáveis e bem cuidados”, pontuou a presidente.
Hellen destacou que a obrigação de recolher os
animais de rua é do estado, em se tratando de Mandaguari, da administração municipal. “O que significa que a população tem de cobrar uma solução na
prefeitura, e não na ONG, que faz o que pode dentro
das possibilidades.”
Quanto às dificuldades, Emeris desabafou que
a demanda por solicitações para socorrer um animal
são gigantescas e diárias, bem como os custos com
aluguel, veterinário, ração, medicamento, gasolina,
e que as colaborações são bem poucas. “A preocupação que nós temos é que a situação está sendo invertida, a responsabilidade pelos animais de rua tem
recaído sobre nós. Só que sem recurso, sem ajuda,
isso acaba nos sobrecarregando, queremos resolver
tudo e acabamos fazendo muito pouco.”
De acordo com as entrevistadas, a ONG não
duvida que o Executivo está planejando e futuramente irá construir um canil municipal, mas disseram acreditar que a prefeitura poderia empreender
esforços para quem, no momento, vem atuando
como parceira em algo que é de interesse público
também. “Um novo local para abrigar os animais,
maior e mais distante da cidade, já otimizaria bastante o nosso trabalho.”
Emeris finalizou pedindo paciência aos moradores, para que eles não vejam a ONG como um
depósito de animais e se sensibilizem mais com a
causa.

Aparentemente
vítima de atropelamento, animal não resistiu
aos ferimentos
e morreu

ardo de Miranda, não há previsão de quando esse
projeto será viabilizado. Ainda de acordo com o secretário, medidas cabíveis serão tomadas quanto à
atitude da vice-presidente da ONG. “Estamos analisando a possibilidade de registrar um boletim de
ocorrência por abandono de animal”, comentou ele.
Rede social
A situação gerou discussões na rede social Facebook, entre pessoas a favor e contra a atitude de Emeris Stadler. No grupo Portal Agora.com, entre as que
apoiaram, está Alessandra Laras Pagotto, que cobrou
a criação de um canil municipal. “Ninguém do poder
público faz alguma coisa. Enquanto isso, os animais
vão sendo abandonados à própria sorte. [...] Cadê o

vereador que tanto prometeu ajuda? A ONG faz o que
pode, com seus próprios recursos”, destacou ela.
Já Viviane Silva considerou radical demais a atitude. “No fim quem se deu mal foi o pobre cachorro.
Como não tinha ninguém para atender o animal, se
depois o funcionário da prefeitura conseguiu uma clínica?”, questionou a internauta.
No grupo Paixão Por Animais, Daiany Martins
da Silva considerou absurda a possibilidade de se registrar um boletim de ocorrência contra Emeris. Ela
contou que já ajudou algumas vezes a ONG e parabenizou o trabalho realizado. “Vejo como essas mulheres amam esses bichinhos. Elas dedicam o tempo
delas para cuidar, tratar, limpar a casa onde eles ficam
abrigados, dão medicamento”, descreveu.

“Problema de animais nas ruas é dos donos”
Quando uma pessoa vai comprar, ganha ou
adota um animalzinho de estimação, quase sempre as únicas preocupações são: raça, tamanho,
cor e o nome que será dado. É no dia a dia que
as obrigações e algumas modificações na rotina
de quem tem um cachorro, por exemplo, vêm à
tona, como limpar os dejetos, levá-lo para passear,
custear e não esquecer as datas de vacinação, dar
água, ração, banho, atenção.
Para o médico veterinário Gustavo Monteiro, o maior problema de os animais estarem nas
ruas é a falta de responsabilidade dos donos, que
não se planejam no momento em que adquirem
os bichinhos.
“No momento de empolgação, os donos se
esquecem de alguns detalhes, como o fato de que
eles crescem, não ficam pequenos e fofinhos para
sempre. Esquecem que eles precisam de cuidados
médicos, com vacinas, vermífugos, revisões veterinárias e que podem ficar doentes. E que vivem
por muitos anos, o que significa uma preocupação permanente. E é quando começam a dar trabalho ou quando se tornam um empecilho, como
no caso de a família querer viajar e não ter com
quem deixar o animal, que é verificada a maioria
dos casos de abandono”, conta o entrevistado.
Sobre o problema dos animais nas ruas em
Mandaguari, Monteiro define como crônico e diz
que a atuação da ONG Paixão Por Animais é uma
iniciativa importante de enfrentamento. “Sei que
as coisas não mudam do dia para a noite, que a
caminhada é longa e difícil, mas é preciso dar um
primeiro passo e é isso que as meninas da entidade estão fazendo. Há burocracia, como o fato
de cidades do porte de Mandaguari não poder
construir um Centro de Controle de Zoonoses e

de canil municipal não pode ser construído em
qualquer lugar, mas é preciso buscar alternativas, firmar parcerias, tanto com o poder público,
quanto privado”, opina o médico veterinário.
Para ele, a questão não é culpar ou não os
políticos pela grande quantidade de animais soltos nas ruas, uma vez que, segundo Monteiro, os
maiores culpados são os donos deles. “Entretanto,
a população tem, sim, de cobrar uma solução para
o problema para que isso não se torne um caso
grave de saúde pública”, ressalta.
Entre os riscos que esses animais representam, Monteiro cita diversas doenças, como
leptospirose, giárdia, leishmaniose, sarna, toxoplasmose, raiva. “Sem contar que eles atrapalham,
podem causar acidentes de trânsito, morder as
pessoas.”
Para minimizar a situação, ele diz que é possível fazer parcerias com instituições de ensino da
região, que oferecem o curso de Medicina Veterinária. “Um bom começo seria o recolhimento
desses cães para uma futura castração, contudo,
para fazer isso temos de ter local apropriado e
pessoas voluntárias para a captura e o tratamento
pós-cirúrgico.”
O profissional também diz que é importante
ficar de olho em exemplos de outras cidades que
estão dando certo. “Estive em Curitiba e por lá a
prefeitura está colocando chip nos cachorros domésticos, com informações sobre ele e o dono.
Quando os cães são pegos nas ruas pela carrocinha, o dono é contactado e o animal é devolvido.
Em caso de reincidência, há multa, porque lugar
de animal de estimação não é na rua. Eu tenho
dois cachorros, os dois devidamente dentro do
portão”, conclui Monteiro.

Arquivo / ONG Paixão Por Animais

Adoção
responsável

Cães resgatados e tratados
pela ONG Paixão Por
Animais, aptos para adoção.
Interessados, entrar em
contato pelo telefone:
(44) 9815-8162

Serviço
Ajudas com rações, remédios,
produtos de limpeza, cobertores,
xampus para cachorro podem ser
feitas na Bicicletaria Ideal.
Ajudas em dinheiro:
Caixa Econômica Federal, agência
0969. Conta corrente ‒ 1661-0

esporte
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Medalha da fé

Grupo de jovens conquista oito medalhas em Olimpíada Cristã
Arquivo Pessoal
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Vôlei de Mandaguari
é campeão na fase
regional dos Jogos
Abertos do Paraná
Etapa foi realizada em São Jorge do Ivaí

Arquivo Pessoal
Fase ﬁnal será no começo
de agosto, em Chopinzinho

Júlio César Raspinha
da redação do Jornal Agora

Terminou sábado (12) em Maringá a
Olimpíada Cristã, evento promovido entre
jovens de paróquias da Arquidiocese de
Maringá. Foram 16 paróquias envolvidas
na competição, e Mandaguari conquistou
oito medalhas, três de ouro, uma de prata
e quatro de bronze.
A equipe que representou a cidade foi
o “Re�lexo de Deus”, grupo de jovens católicos da Igreja Nossa Senhora Aparecida.
Mais de 40 atletas representaram a comunidade no evento, disputado no Colégio

Evento esportivo contou com a participação de
16 paróquias da Arquidiocese de Maringá; 40
atletas da Nossa Senhora Aparecida representaram Mandaguari. Destaque para as equipes
de vôlei masculino e futsal feminino, que
conquistaram o primeiro lugar

São Francisco Xavier.
“Foi muito bacana participar de um
encontro com mais de 500 jovens católicos”, comentou Guilherme Lopes, um dos
coordenadores da equipe de Mandaguari.
As Olimpíadas Cristãs são realizadas
pela Arquidiocese de Maringá e este ano
tiveram a sua 10ª edição. A cerimônia de
encerramento do evento está marcada
para este sábado (19) em Maringá, quando acontece também a premiação dos
atletas.

Da Redação
do Jornal Agora

As três modalidades em que a equipe de Mandaguari terminou em primeiro
lugar são o vôlei masculino, o futebol de
salão feminino e o truco feminino. O evento é bienal e a próxima edição já está con�irmada para 2016.

A equipe masculina de vôlei de Mandaguari, treinada por Denilson Silva, �icou em primeiro lugar na fase
regional dos Jogos Abertos do Paraná, que foi realizada
em duas etapas – a primeira, nos dias 1 e 2, e a segunda,
nos dias 12 e 13 de julho –, em São Jorge do Ivaí.
Da regional de Mandaguari, participaram oito equipes. A semi�inal, contra Nova Esperança, foi vencida por
3 a 0 pelo time da cidade; já a �inal foi por 3 a 1 contra
Paranavaí.
As vitórias classi�icam Mandaguari para a fase �inal dos Jogos Abertos do Paraná, que será sediada pelo
município de Chopinzinho, no dia 4 de agosto, e contará
com as 16 equipes que foram campeãs em suas respectivas regionais.
A equipe de Mandaguari é formada pelos atletas:
Wildes Oliveira da Silva, Maycon Amaro, Igor Junior Silva
Santos, Lukas Gil, João Paulo Belotti, Guilherme Brianez,
Lucas Reis e Matheus Camargo.

Sicreditouch
A conta jovem do Sicredi.

Sua vida já é cooperativa.
Só falta sua vida financeira.
•
•
•
•

Conta-corrente
Cartão de crédito exclusivo
Limite de crédito em conta
App mobile

Venha para o Sicredi.

sicreditouch.com.br
Curta nossa página no Facebook:

facebook.com/sicrediagroempresarial

#minhaturma
#minhacooperativa
Sujeito à análise e aprovação de crédito. Verifique disponibilidade na sua cooperativa.
Usufrua as concessões de crédito com responsabilidade. SAC Sicredi - 0800 724 7220.
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria Sicredi - 0800 646 2519.
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O Lojão
do Povo
antecipou as
promoções
de inverno!
São muitas as
opções, não
perca tempo
e vá conferir
Na foto, as
atendentes,
Helena e
Priscila

Suely, Samara e Fátima convidam você para aproveitar as
promoções de férias, artigos para casa e presentes que só
a Express Shop tem!

A Lotérica Las Vegas, conhecida pelos apostadores por ser “pé quente”, tem outra qualidade: o
excelente atendimento

A equipe da
Farma Útil faz
de tudo para
o seu cliente
se sentir
bem, tanto
dentro da
loja, quanto
em suas
entregas pela
cidade. Para
eles, o bom
atendimento
é prioridade!

As 5 mais tocadas
1ª Marcos e Belutti – Domingo de Manhã
Orlando e toda a turma trabalham com o objetivo de agradar
seus clientes. Na Paniﬁcadora Ana Bela, no Jardim Esplanada,
você encontra pão quente a toda hora, promoção de pizza às
sextas-feiras e sábados e ainda pode fazer encomendas de
bolos e docinhos para festa!

2ª Victor e Leo – O Tempo não Apaga
Doutor Gervail Barbosa tem mais de 30
anos de experiência em odontologia e
respeito com o cliente

3ª Zezé di Camargo e Luciano – Flores em Vida
4ª Eduardo Costa – Os Dez Mandamentos do Amor
5ª Cristiano Araújo – Cê Que Sabe

crônica
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Donizeti Donha
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Tio Zózimo: Do “campo dos japoneses” ao MEC
Se as festividades de Natal demoravam
in�initamente para chegar, e se as férias
escolares eram longas como um comboio
ferroviário, as comemorações da colônia japonesa, no dia primeiro de maio, chegavam
sempre de surpresa.
Os meninos de fora da colônia nem planejavam, nem a consideravam no calendário,
mas quando chegava o dia, corriam todos
para o “campo dos japoneses” para assistir
às competições e as gincanas.
Era uma plateia de encher o campo, naquele dia, transformado num grande círculo,
dentro do qual os mais variados e divertidos
jogos se desenrolavam.
Os orientais, com sua in�inita simpatia,
acolhiam a todos, e a gente podia participar
daquela comunidade. Durante o ano todo,
eles eram muito discretos, mas, naquele dia,
surpreendiam pela alegre descontração e júbilo.
Brincadeiras simples que aglutinavam e
uniam e motivavam e produziam a integração dos povos do Sol Nascente. Confraternização e risos no mês de maio.
Em um determinado momento, eles se
abriam e convidavam a todos para tomarem
parte nas brincadeiras. Então, em grupos,
brasileirinhos de todas as idades, oriundos
de tantas outras etnias que formaram Mandaguari, também competiam.
E ao �inal de cada disputa, vinham os
prêmios. Para todos. Sempre algum material
escolar. Canetas coloridas. Lápis modulados.
Cadernos multicoloridos. Do primeiro ao último colocado, todos recebiam.
Por três anos consecutivos, quando chegava a vez do menino Tio Zózimo competir
em uma corrida de 200 metros, ele se considerava favorito. Cheio de autoestima.
E quando o tiro disparava, dando o sinal da partida, Tio Zózimo sentia que estava
enganado. Era ultrapassado por todo mundo. Virava a primeira curva em último lugar.
Profundamente decepcionado. Na lanterna.
Lá na frente, o pessoal já chegando à reta
�inal. Ele em último, fazia o maior esforço,
mas as pernas não correspondiam. Na sua
frente, em penúltimo lugar, o menor menino
da série anterior. Dois corpos de vantagem.
Todo ano acontecia a mesma coisa. Um
desespero para ultrapassar o penúltimo,
mas sobrava vontade e faltava oxigênio.
Chegava sempre em último lugar, mas
lá estava sempre o Shigueo, da Marília, com

um brinde na mão e um sorriso no rosto. E
o Pedro Takashi incentivando e cumprimentando um a um.
O “campo dos japoneses” era um amplo
terreno aberto, sem muros ou cercas, formando uma praça esportiva. Sem grama. Um
“terrão” imenso, com duas traves, simulando
um campo de futebol.
Durante a semana era um espaço democrático. Jovens de todas as idades e de todos
os bairros corriam para lá. Era uma escolinha de futebol e de cidadania independente.
A céu aberto.
A gente tomava conta, jogava futebol no
“poeirão” dos dias de sol inclemente ou no
barro, até a canela, nos dias chuvosos de janeiro.
Depois dos jogos, em grupos, os amigos
seguiam, pele e roupas cobertas de terra,
pela Rua Manoel Antunes. Sem asfalto, bordada pela erosão das chuvas.
Alguns empurrando Monaretas, outros
carrinhos de rolimã, a maioria com Kichute,
já nas mãos e pés no barro.
Longe de casa, a sede era violenta. Não
havia vestiários e bebedouros. Batiam-se
palmas em uma casa e pedia-se “um gole
d'água”. Geralmente aparecia uma simpática senhora. Vestido estampado, chinelos e
avental. Convidava o time inteiro para saborear o delicioso líquido retirado do poço do
quintal. Canecão e balde.
O time do Tio Zózimo tinha um técnico

muito exigente, o Dudu, e um coordenador
severo, o Marcos Marcão, mas quem organizava tudo era a Sheyla.
O sonho de todos aqueles meninos era
ser descoberto por um olheiro e ser convidado para jogar no time pro�issional do MEC,
ao lado de Felix Lescaño, do Tiãozinho e do
Zequinha.
Suas mães eram disciplinadoras. Antes
de saírem de casa tinham de comunicar aonde iam e recebiam o horário de retorno. As
mães recomendavam para eles serem educados e que “não mexessem nas coisas dos
outros”.
E todos cumpriam, à risca, o combinado.
Naquele ano, o time dos amigos do Tio
Zózimo iria participar pela primeira vez do
Campeonato Municipal, no MEC. Era a grande chance que todos esperavam. Todos entusiasmados. Menos o Licurgo, reserva de goleiro, sempre emburrado, o único que sabia
palavrões.
Foram ao “campo dos japoneses”, para
os últimos preparativos. Depois do treino,
vinham todos voltando, em algazarra, quando viram um avião teco-teco sobrevoando a
cidade. Motor falhando. Fumaça branca vazando. Espiral no céu, rascunho de nuvem.
O desespero do piloto estampou-se no
rosto daquela molecada boleira. Pânico. Vontade de ajudar. Medo.
Na terceira volta sobre a cidade, o tecoteco perdeu força, perdeu altitude, perdeu

tudo. Embicou.
Estava sobre a antiga Olaria. Mergulhou
rumo à antiga pedreira.
Os meninos, projetos de jogadores, se
desesperaram. O time todo correu para tentar ajudar a socorrer a vítima do desastre.
De bicicleta. A pé. Em carona nas carroças. Partiram rumo ao local.
Não havia ainda o lago da pedreira, era
só a grande cratera. Garganta escancarada
para o céu. O pequeno avião caiu lá no fundo,
em uma pequena poça. Os meninos chegaram junto com os primeiros policiais.
Estava muito di�ícil de acudir o piloto.
As cordas eram fracas e curtas. Mas um dos
meninos aceitou a missão. Desceu amarrado. Com esforço e dedicação ajudou a trazer,
para cima, o piloto.
Em seguida, com a ajuda de todos os
meninos, conseguiram içar o teco-teco. Todos juntos puxando as cordas. Máximo de
cuidado. Felizes por colaborarem.
Não dera tempo de avisar as mães. Perderam o horário combinado. Nunca tinham
cometido essa falha.
Nesse intervalo, Licurgo correu a todas
as casas. Fuxicou para as mães uma história
terrível. Deixou as mães em estado de preocupação. Cabelos em pé.
Quando cada um daqueles heroizinhos
retornou para casa, satisfeito com a boa ação
promovida, foi recebido duramente. Repreensões e castigos prometidos.
Não podiam abrir a boca. Não tinham o
direito de se defender.
As mães proibiram, por um mês, que
eles jogassem bola e cancelaram a permissão para participar do Campeonato, no MEC.
Perderam a estreia. Perderam o rico dinheirinho da inscrição. Tanto esforço, tanta
mágoa. Mas, permaneceram �irmes. Respeito
e responsabilidade.
Quando as mães descobriram a história real, o campeonato já estava na terceira
rodada. Só faltavam mais três. Mesmo sem
chances de serem campeões, os meninos
aceitaram voltar a jogar. Conseguiram três
grandes vitórias.
E ganharam das famílias uma pequena
festa. Todos foram. Até o Licurgo.
Donizeti Donha é professor de português
e literatura na rede estadual de ensino
em Mandaguari.
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convidado
Publicidade em Foco

O humor na propagada

des para saber se aquela ideia, aquela graça, vai provocar risos e resistir ao longo do
tempo. Nem toda propaganda de humor é
entendida como engraçada. Antes de se produzir a propaganda, deve-se ter noção do
impacto de determinada piada ou situação
na percepção das pessoas. Uma piada de
mau gosto, que use de humor negro, que ataque a grupos sociais ou que tenha duplo sentido de cunho ofensivo pode surtir o efeito
inverso e tornar-se um fail, um case viral de
insucesso sobre o qual todos, especialistas
ou não, vão adorar tripudiar. Isso é péssimo
para a marca.
Os comerciais com humor vendem muito
mais que os sem graça. Uma boa dose de
humor, e sua propaganda será bem mais e�iciente. En�im, para que o uso do humor na
propaganda tenha resultado efetivo e e�icaz,
causando impacto positivo, é preciso que a
marca conheça bem o seu público-alvo, só
assim terá os seus objetivos alcançados, consequentemente, a assimilação da mensagem
pelo consumidor. E, claro, um grande fortalecimento da marca.

Divulgação

O bom humor sempre esteve ligado à propaganda nos comerciais de TV, rádio e mesmo nos impressos. Os criativos das agências
quase sempre são bem humorados e conseguem ter sacadas geniais que nos fazem rir e
querer ver novamente a propaganda, esquecendo que o propósito daqueles comerciais
não é exatamente entreter, e sim vender.
Creio que você já deve ter notado que muitas propagandas estão usando humoristas
da atualidade para divulgar automóveis,
operadoras de telefonia e refrigerantes,
isso porque do humor alivia a incômoda
interrupção da propaganda para a venda
de algo. Atualmente, a disputa pela atenção
das pessoas se tornou agressiva e elas �icam
entediadas com uma rapidez incrível, então,
adicionar um pouco de humor à propaganda
é o ideal.
Na era das redes sociais, as propagandas
com grande parcela de humor são replicadas aos montes. Existem até sites e blogs
com conteúdos baseados em propagandas
engraçadas de todo o mundo. Os comerciais
com humor se bene�iciam disso para conseguir muita publicidade espontânea e viralidade, o que leva o conteúdo a um público
muito maior e torna a mensagem muito
mais receptiva.

Falando especi�icamente das marcas que
têm adotado o humor na sua comunicação,
podemos destacar a AmBev, com suas marcas de cerveja Brahma, Skol e Antárctica, e
as de refrigerante, como Pepsi e Guaraná
Antárctica. E em outros segmentos, como a
Nissan, muito bem representada pelos seus

“pôneis malditos”, e Bombril, por meio dos
personagens caricatos interpretados por
Carlos Moreno, e agora o Bom Negócio, com
Cumpadre Washington, Maradona e Tiririca.
Criar com humor exige do pro�issional uma
autocrítica e uma sensibilidade muito gran-

Rodolfo Morais,
24 anos, graduando em
Publicidade e Propaganda
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Thaís Salvador

P

arabéns para Viviane Formaggi, que comemorou
aniversário no dia 17! Ela recebe parabéns especial da
família e do namorado Junior Manholer

D

ebora Ernega Moro fez aniversário na última quarta, dia 16.
Parabéns e muitas felicidades!

M
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A

s amigas Deisi Santos e
onica da Silva completou idade
Stefani Elen!
nova dia 18 e recebe os parabéns
dos ﬁlhos, Christopher e Sabrina

Saúde e ainda

mais sucesso
ao grande jornalista Airton
Donizete, que
fez aniversário
na sextafeira, dia 18.
Contador de
boas histórias,
o proﬁssional
deixou marcas
na imprensa de
Mandaguari,
onde trabalhou
por alguns
anos

N

a
coluna
desta
semana,
Hugo
Leonardo
Sespede

O

R

ick
Benedetti
encontrou o
ex-jogador
Romário, em
recente viagem ao Rio
de Janeiro,
e tratou de
garantir uma
foto com o
“baixinho”

Jessyca Siquinelli e Leandro Figueiredo

disseram o tão sonhado “sim” no último
ﬁnal de semana. Felicidades ao casal

tradicional Risca Faca
foi realizado
no último sábado, dia 12,
em Jandaia
do Sul. A festa
julina reuniu
vários jovens,
devidamente
vestidos a caráter. Na foto,
Yara França
e o namorado Raphael
Moura

