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OPINIÃO ‒ JÚLIO CÉSAR RASPINHA

Peppa e a novela das nove!

Mais...

TEMPO
Mandaguari
Sábado (2/8)
Max 28º Min 13º

Sol com algumas nuvens.
Não chove.

Domingo (3/8)
Max 29º Min 14º

Sol com algumas nuvens. Não
chove.

Segunda (4/8)
Max 30º Min 14º

Sol com algumas nuvens. Não
chove.

Terça (5/8)
Max 26º Min 17º

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quem tem �ilho já deve ter ouvido falar de Peppa Pig. Trata-se de
uma produção britânica em desenho animado que conta a história
de uma família de porquinhos, uma
coqueluche entre as crianças e, consequentemente, que arrasta os pais.
Assisto todas as noites entre 20h30
e 21h30.
Nas historinhas, sempre em
pílulas de quatro a cinco minutos
cada, apresentadas o dia todo no canal Discovery Kids, Peppa, a menina,
vive histórias curiosas e engraçadas
cujo objetivo �inal é sempre passar
uma mensagem de correção, ou seja,

valores. Seus coadjuvantes são Papai
Pig, Mamãe Pig e seu irmãozinho
George, uma verdadeira família de
“propaganda de margarina”.
Faço a longa introdução com a
memória da última novela da Globo
que assisti: Avenida Brasil. Depois
de estudar todas as noites por 12
anos entre cursinhos e faculdades,
tinha perdido o hábito da adolescência de assistir a novelas, e voltei a
perdê-lo nos últimos tempos.
Apesar de ser metido a ler sobre psicologia e ter feito terapia por
oito anos, não entendo o assunto em
profundidade, mas é fácil perceber

* Com informações do Instituto Climatempo

US$ 1226,5
US$ 358,25
US$ 525,75
US$ 186,35
R$ 2,35
R$ 2,26

Espaço Aberto

Comício de Plínio Franco Ferreira da Costa, mais conhecido como Plínio Costa, em Mandaguari. O ano é
1960 e o local, a sacada do prédio onde antigamente
funcionava a Rádio Guairacá (na Avenida Amazonas).
Engenheiro civil por formação, na política Plínio atuou
como deputado federal e vice-governador do Paraná.
Morreu no dia 7 de junho de 2008, aos 87 anos.
(Colaborou: Dado Lupion e bemparana.com.br)

*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 (31/7/2014)
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Este jornal é um produto

te parei de assistir novelas porque
não quero para meu �ilho o comportamento incentivado no horário
nobre. Só isso. E acho um crime pais
permitirem que seus �ilhos deixem
suas crianças vendo o que veem na
televisão.
Nem mesmo os fracos jogos de
futebol brasileiro têm me seduzido
tanto quanto Peppa Pig, a porquinha
que adora pular em poças de lama e
que cativam a atenção de meu �ilho
com seus hábitos corretos e brincadeiras desprovidas de maldade ou
malícia. Peppa é muito mais saudável, apesar de ser uma porquinha.

Memória em
Imagem

COTAÇÕES
Soja
Milho
Trigo
Café
Frango Vivo
Dólar Comercial

como a novela in�luencia a vida das
pessoas, seja na fala, seja nas roupas
e também no comportamento. O ser
humano é muito condicionado e in�luenciável, e a telenovela in�luencia
da pior forma, queira ou não.
O que deveria simplesmente
ser aceito, passa a ser incentivado.
Tramas, traições, golpes, crimes, o
pior dos mundos, desvendado somente no último capítulo, quando
todos vivem felizes para sempre.
Não é protesto nem nada parecido. Aliás, acho uma chatice essas
campanhas pelo Facebook para deixar de assistir a Globo. Simplesmen-

Farmácia Vilafarma, na Avenida Amazonas,
próximo ao Posto Novo Centro.
Fone: 3233-2368.

(2/8 a 8/8)
Farmácia Biofarma, na Avenida Amazonas, ao
lado do Bazar Rio de Janeiro.
Fone: 3233-5729.

ARTIGO

Conquistar mais clientes
É necessário que as empresas
precisem de mais clientes para concretizar mais e melhores negócios.
Mas como conquistar mais clientes
em um mercado tão competitivo,
prostituído em preços baixos e qualidades contestáveis, na atual crise
�inanceira que o país encontra-se?
CRIATIVIDADE – essa é a resposta simples e única para a questão!
Di�ícil é saber onde é preciso
aplicar a criatividade – caso o gestor
a tenha – para que ela resulte no aumento dos clientes.
O básico é saber detalhadamente qual o per�il de seu cliente atual,
quem são seus clientes potenciais e
seus futuros clientes. Imprescindível, não menos importante que os
anteriores e muitas vezes um item

desprezado pelos empresários, é
saber quem são os ex-clientes – e
motivos que os levaram a deixar de
adquirir produtos e serviços da empresa.
Reforço aqui a importância do
trato em relação aos ex-clientes, pois
se o fato de não serem mais clientes
tiver relação com mau atendimento
ou frustração de seu desejo de compra, com certeza ele irá propagar
a situação para quase 10 pessoas,
aproximadamente, conforme comprovam estudos sobre.
Muito se fala sobre o Pós-Venda,
mas você já pensou em ter um colaborador somente para atuar e reverter as Ex-Vendas? É uma ótima oportunidade de conquistar o mesmo
cliente, pois ele está comprando, e se
não está comprando de sua empre-

sa, está comprando de seu concorrente, deixando-o forte para vencer
a batalha dos negócios contra você.
Assim que de�inir qual per�il do
seu cliente, desenvolva campanhas
motivacionais de compra, e não somente campanhas promocionais
(em que se pensa que só reduzir o
valor da mercadoria/serviço atrairá o cliente). Diferencie-se do todo
do mercado, realize algo diferente,
inovador. Preocupe-se com as sensações, os motivos que fazem despertar o desejo de compra. Esqueça
um pouco o vil metal que comanda o
seu negócio e se ligue no sentimento
da compra, na satisfação de adquirir
algo que atenderá as necessidades
do consumidor. Tenha o capricho e
o zelo em extrapolar as expectativas
da compra, em encantar o cliente. Ao

conseguir realizar o encantamento,
você verá que a melhor propaganda
de sua empresa sairá da boca dele.
Tenha a certeza que esse depoimento espontâneo vale muito
mais que os milhares de reais que
são investidos em propaganda atualmente. Muitas vezes somente com
o objetivo de levar o cliente para sua
empresa e ele comprovar a sua incompetência em tratar o momento
mágico da venda!
A criatividade pode ser ainda
utilizada em diversas formas, mas o
espaço é curto para tantas opções de
atitudes a serem tomadas.
Bons negócios a todos e �iquem
com Deus.
Renato Pirolo da Silva,
consultor especializado
(repirolo@yahoo.com.br)

curtas

Pegada
O presidente da Cocari, Vilmar Sebold, bateu forte
no Governo Federal na abertura do Dia de Campo
da cooperativa, esta semana. Criticou principalmente aquilo que ele entende como falta de incentivo ao setor agrícola, “motor da economia”.

Resposta
Em seu discurso, o prefeito Batistão, que é do PT,
partido do governo, respondeu que se o governo
federal não ajuda, o municipal faz sua parte e citou o exemplo da recuperação das estradas rurais.
Ainda que em clima descontraído, ninguém �icou
sem “chumbo”.
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JÚLIO CÉSAR RASPINHA
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Internado
O presidente do Sicredi, Agnaldo
Esteves, não participou da prestação de contas da cooperativa de
crédito, na última terça-feira (29).
Estava internado com problemas
de saúde, mas passa bem. O evento foi no salão paroquial da Igreja
Bom Pastor.
Especulação
A história sempre se repete: basta um prédio ser
construído ou reformado na Avenida Amazonas e
já se especula que vai se instalar ou Casas Bahia
ou Banco Santander na cidade. Por enquanto, nenhum dos dois tem planos de abrir as portas em
Mandaguari.
Na canela
Questionado sobre a duplicação da BR-277 entre Cascavel e Foz do Iguaçu, Roberto Requião
(PMDB) não titubeou, bem ao seu estilo: bateu
forte no entrevistador, um jornalista da CBN de
Cascavel e encerrou a entrevista na hora. Foi esta
semana.
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Expectativa
O Ibope divulgou pesquisa para governador em diversos estados durante a semana. O Paraná �icou
de fora. A expectativa por números da corrida no
estado é enorme.
Movimentação
Gleisi Hoffman é o primeiro nome que disputa o
governo a passar por Mandaguari em campanha.
A petista será recepcionada neste sábado (2) às
15 horas no Clube do Japonês. O prefeito Batistão
(PT) estará presente. Roberto Requião (PMDB) e
Beto Richa (PSDB) ainda não tem agenda marcada
para a cidade.

Banho Maria
A próxima segunda-feira (4) vai marcar
o retorno das sessões ordinárias da Câmara Municipal, que devem ter um clima
mais ameno em função das atenções com
a eleição estadual. Tradicionalmente é
assim, mas em se tratando da atual legislatura, nunca se sabe!
Presidência
A seis meses da eleição para a mesa da
Câmara, há muita intenção entre alguns
vereadores nos bastidores, mas nenhuma ação prática, por enquanto. Ao menos
quatro nomes sonham com o cargo.

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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ivo
Arqu

Anos dourados

personagem

da redação do Jornal Agora

Não há dúvidas de que todo idoso tem muita
história para contar a quem estiver disposto a ouvi
-los e se deliciar com boas prosas. É inevitável. Em
geral, a sabedoria os acompanha devido a tantos
anos vividos, tantas lições aprendidas, inúmeras
conquistas e experiências que obtiveram.
É o caso de dona Percídia Rodrigues Borba,
de 64 anos, que possui recordações riquíssimas
guardadas em seu “baú da memória”, que foi aberto esta semana especialmente à equipe do Jornal
Agora.
A que chamou mais atenção, foi que na década de 1960 ela cantou ao lado de alguns dos grandes nomes da música brasileira. Trajetória curta,
mas de muito sucesso, contada com emoção nas
linhas a seguir.

Uma estranha no “paraíso”
Percídia relata que com apenas 12 anos teve
de ir sozinha para Rio Claro (SP), onde satisfaria
seus pais tornando-se freira no Colégio Puríssimo
Coração de Maria. “Eu era muito jovem naquela
época e de família muito simples, porém tínhamos boa condição �inanceira. Devido a isso, meu
pai pôde me enviar a um colégio de alto nível. Mas
quando cheguei a Rio Claro, foi um choque. Era
tudo muito grande e moderno, enquanto eu era
apenas uma ‘caipirinha’ que saiu de um sítio, sem
conhecer absolutamente nada”, conta ela.
Reviravolta
Com o passar do tempo no colégio, a personagem diz que ingressou no conjunto Melo-Rítmi-

l

Raphael Brensis

a
Pesso

Mandaguariense conta como foi conhecer e cantar ao
lado de grandes nomes da música brasileira

Disco gravado na
década de 1960,
apadrinhado pelo
então deputado
federal Blota
Junior

co, fundado pela Irmã Hermínia. Junto de várias
outras integrantes, elas tocaram e gravaram vários
estilos musicais. Questionada sobre o objetivo de
ser freira após ingressar no grupo, ela logo exclama: “Freira que nada! Eu queria apenas cantar e
concluir meus estudos. As pessoas adoravam minha voz, e eu queria aproveitar essa experiência
ao máximo. Amava o que fazia e ninguém podia
me julgar por isso”.
Elevando o nível
Dona Percídia diz que nunca tinha se imaginado famosa ou algo do tipo, portanto, quando
o grupo começou a se destacar, foi uma grande
surpresa. Segundo ela, quando se deram conta, estavam com nível considerável de fama, eram respeitadas e constantemente convidadas para participar de programas em inúmeras rádios do país.
“Lembro-me nitidamente dos nossos momentos de fama, eram tão bons. Vi radialistas
brigarem, aos tapas, por nossa presença em suas
respectivas emissoras. O grupo era tão importante, que tínhamos de ser escoltadas na maioria das
vezes”, recorda-se ela, com um enorme sorriso.

Auge
Segundo ela, até então, era tudo muito bom.
O grupo tinha seu talento reconhecido por todos,
e a vida agitada tornava nítida a ideia de que esse
era o melhor caminho para todas as integrantes.
Mas quem disse que não poderia ter melhorado?
O que era bom �icou ainda melhor. Melo-Rítmico deu um enorme passo à frente e passou a ser
convidado para se apresentar em redes de televisão a nível nacional.
“Na época, Blota Junior, além de deputado

Dona Percídia: “Cantei ao lado de Teixeirinha
e fui amiga de Jair Rodrigues. Conheci os integrantes do programa ʻPraça da Alegriaʼ e até o
gordinho, Jô Soares”, recorda-se

federal, era apresentador na TV Record, e nos convidou para participar de seu programa. Logo após
nossa participação, Agnaldo Rayol foi quem fez o
convite para nos apresentarmos em seu programa, também na emissora. Nesse dia, lembro-me
de encontrar e conhecer Gilberto Gil, que estava
no início de sua carreira, trêmulo e com ‘medo’ do
palco [risos]. Lá também estava a Rita Lee, pois
ambos faziam parte da mesma banda. Os tranquilizamos e ainda ensinamos algumas técnicas musicais. Mas esses foram apenas alguns dos grandes
nomes que conheci. Cantei ao lado de Teixeirinha
e fui amiga de Jair Rodrigues. Conheci os integrantes do programa ‘Praça da Alegria’ e até o gordinho, Jô Soares.”
Experiência
Dona Percídia passou pela TV Record, TV
Tupi e outros inúmeros lugares, enquanto fazia
parte do conjunto, mas, segundo ela, apesar de ter

Grupo Melo-Rítmico era convidado para participar de diversos programas de rádio e televisão;
na foto, entrevistada é a segunda, da esquerda
para direita

sido extremamente grati�icante, nada disso trouxe
a ela a real felicidade. Hoje, com �ilhos e netos, a�irma que os mesmos são seu maior tesouro e maior
motivo de felicidade.
“Entrei no grupo com 12 anos e deixei aos 18,
por motivos pessoais. Mas aconselho a todos os
jovens fazerem o que realmente têm vontade, pois
somos livres e não devemos deixar que ninguém
nos julgue pelo que amamos. Estou feliz com minha vida atual, minha liberdade, mas, se eu pudesse, faria tudo outra vez”, conclui.

economia
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Arquivo Pessoal

“Eu escolhi esperar”

relacionamento

Na contramão da sociedade, jovens decidem
se guardar até o casamento

Fernando Damas

da redação do Jornal Agora

Em meio a uma geração em que os valores familiares estão sendo deixados para trás
e que, de acordo com os conceitos religiosos,
tem havido a vulgarização do sexo, que geralmente é feito sem nenhum compromisso,
surge uma mobilização de jovens que optaram pela prática sexual só após o casamento.
O movimento “Eu Escolhi Esperar”
(EEE) foi criado em 2011, pelo pastor Nelson Júnior, de Vitória (ES). “Surgiu por meio
da história de vida do próprio pastor. Ele foi
um jovem cheio de dúvidas e que buscou se
guardar até o casamento. Ele viveu esse propósito e hoje encoraja outras pessoas a fazerem o mesmo, a vontade de Deus”, comenta
o coordenador de seminários do EEE, Lincon
Borges, de 28 anos.
“Não é apenas um movimento religioso,
o ‘Eu Escolhi Esperar’ é uma campanha que
visa à integridade emocional. O objetivo é
que as pessoas tenham uma vida de santidade e pureza, com isso trabalhamos a questão
da valorização de alguns princípios que ajudam o jovem a se manter puro”, acrescenta
Borges.
Em Mandaguari, o casal Max Damião
Martins, de 19 anos, e Valéria da Silva Domingos, de 18, são partidários desse movi-

mento, que já tem mais de dois milhões de
adeptos em todo o Brasil.
Valéria relata que sempre pensou em se
casar virgem. “Frequento a Igreja Quadrangular há cerca de dois anos, mas antes disso
eu sempre falava que iria me guardar. No ano
passado eu conheci o EEE e vi que esse era
o propósito de Deus na minha vida”, a�irma.
O casal começou a se conhecer melhor
no início do ano, e o namoro começou o�icialmente há dois meses. “O começo do nosso
relacionamento foi de muita oração, pois é o
momento do conhecimento, não tinha nem
beijos, nem abraços, somente orávamos buscando fazer a vontade Espírito Santo”, relata
ela.
“Eu já tinha orado com outros homens,
mas Deus me mostrava que não eram eles, eu
me via no futuro e não estava feliz. Já com o
Max foi diferente, ele tem os mesmos princípios que eu, seus pensamentos e propósitos
de vida são parecidos, que é servir a Deus, e
eu me vejo daqui a uns 20, 30 anos com ele e
me sinto extremamente feliz”, comenta.
Para Valéria, o namoro dela é normal,
como qualquer outro, mas com muita oração. “Existe o desejo, sim, mas quando percebemos que estamos passando alguns limites, oramos e pedimos ao Espírito Santo para
nos iluminar”, a�irma.
“A escolha de casar virgem é primeiramente fazer a vontade de Deus e também é

Adeptos ao
EEE, Valéria
e Max fazem
parte dos dois
milhões de
adeptos do
movimento
em todo o
país

um presente para o meu marido”, explica Valéria. “Sei que dentro da igreja, muitas pessoas não aguentaram ir até o �inal em seu propósito, mas eu e meu namorado estaremos
�irmes buscando alegrar o senhor.”
Auxiliados por Renato Santos, de 24
anos, de Marialva, que é o mentor espiritual
do casal, e também por Abel e Ruana Assis,
que são casados, Valéria e Max dão sequência no namoro. “Eles nos ajudam, nos tiram
dúvidas e nos auxiliam em tudo o que precisamos, seguimos os conselhos deles e estamos muito felizes”, comenta a entrevistada.
Questionada se existe preconceito den-

tro da igreja com relação a namorar uma
pessoa que não seja da mesma religião, Valéria diz que existe certo receio. “Preconceito
é uma palavra muito forte, e o objetivo dos
cristãos é amar o próximo. Então, todos são
bem-vindos, mas existe um receio. A visão de
um relacionamento cristão é bem diferente
de outras visões, o que pode acabar gerando
brigas.” Max e Valéria planejam se casar entre julho e setembro do ano que vem.
Segundo alguns sexólogos, a castidade
não deve ser vista de forma positiva ou negativa e depende do contexto sociocultural
em que a pessoa vive.

cotidiano I
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Polícia notiﬁca carros estacionados
irregularmente em frente ao Cristo Rei

7

Depois de meses de orientação, ﬁscalização será mais intensa no local

Fernando Damas

Da Redação

um prejuízo para a �iscalização você colocar
placas, sinalização e não criar formas de identi�icar quem são as pessoas que poderão se utilizar dos espaços reservados”, explica ele.

do Jornal Agora

A Polícia Militar de Mandaguari multou
dois carros na tarde de terça-feira (29/7) na
Avenida Presidente Vargas por estacionamento irregular. Os veículos estavam parados em
cima da calçada, em sentido perpendicular, em
frente ao Hospital Cristo Rei, interrompendo
totalmente a passagem dos pedestres. “O risco,
nesses casos, é que os pedestres precisam se
deslocar para as vias, aumentando as chances
de serem atropelados”, ressalta o sargento Sérgio Borges, do pelotão da PM.
Ele explica que o local é alvo de orientação
desde o começo do ano, após duas reclamações
terem sido feitas por moradores à ouvidoria da
corporação, em Curitiba, que a�irmavam que a
equipe de Mandaguari era omissa com relação
ao problema. “Diante dessa reclamação, gerouse uma ação formal por parte do estado para
encontrarmos uma saída. Nós fomos até lá,
conversamos com as pessoas que utilizam mais
frequentemente as vagas de estacionamento,
conversamos com a direção e colaboradores do
hospital. Estes, inclusive, colaram cartazes nos
muros alertando os condutores, tudo como forma de conscientização”, descreve Borges.
O entrevistado lembra que a princípio
também foi identi�icada a falta de sinalização
em frente ao Cristo Rei, que logo foi resolvida.
“A prefeitura foi acionada, e servidores estiveram lá pintando as faixas. Hoje está tudo sinalizado, delimitado como deve ser o estacionamento; sobre as calçadas, nunca foi permitido e

Estacionados em cima das calçadas, veículos
interrompem passagem de pedestres, o que acabou
gerando reclamações na ouvidoria da PM em Curitiba

agora menos ainda.”
Borges comenta que a di�iculdade de algumas pessoas em se adequar está ligada a uma
questão histórica. “Para você ter ideia, o hospital existe há quase 60 anos. Ali, foi feito um
rebaixamento de guia irregular e, por ‘tradição’,
os carros vinham estacionando sobre a calçada,
um paralelo ao outro. Até então, a população
não havia demonstrado nenhum incômodo, e
a situação foi permanecendo, o que mudou do
começo do ano para cá, o que é bastante compreensível com a cidade crescendo e o trânsito
ganhando novas proporções”, analisa ele.
O sargento destaca que o efetivo da PM
de Mandaguari não consegue trabalhar exclusivamente em cima das infrações de trânsito.
“Sabemos que há irregularidades em toda a cidade, mas nós temos demandas na segurança
pública e, se �icarmos focados nisso, vai acabar

acarretando em problemas para a polícia.”
A questão irá melhorar, segundo ele, quando houver um Departamento de Trânsito no
município, o que a prefeitura garante que tem
empreendido esforços para criar. “A �iscalização de território, que inclui semáforo, estacionamento, parada e circulação é competência
do município, que a Polícia Militar assume por
convênio, mas não é o ideal. A responsabilidade
da Polícia Militar e do Detran-PR [Departamento de Trânsito do Paraná] são as �iscalizações a
nível de estado, como embriaguez, habilitação
e documentação.”
Com um Departamento de Trânsito, Borges diz acreditar que outras di�iculdades registradas em Mandaguari poderão ser resolvidas,
como a delimitação de vagas para carga e descarga e a regulamentação das vagas para idosos
e de�icientes. “Em se tratando destas vagas, há

Multas
Estacionar em cima da calçada é infração
grave, que acarreta multa de R$ 127,69, podendo o condutor perder cinco pontos na carteira,
além de ter o veículo guinchado para o pátio do
pelotão da Polícia Militar. “O que ocorre, por
exemplo, quando o carro está em cima da calçada, em frente a um portão. Se alguém solicitar a
remoção, ela é feita, e a despesa corre por conta
do infrator”, ressalta o sargento Sérgio Borges.
Ele complementa dizendo que para a polícia não é interessante chamar atenção por
causa das multas aplicadas. “No trecho da Presidente Vargas, próximo ao hospital, por exemplo, muitas das pessoas que se utilizam dessas
vagas estão ou têm alguém conhecido doente,
ou seja, estão sensíveis, então é extremamente
prejudicial para a nossa imagem �icar realizando essas noti�icações, e essa não é a nossa �inalidade. Queremos corrigir o problema, mas o
período de orientação já passou, não dá mais”,
avisa o sargento, quanto à �iscalização mais intensa naquele local.
De acordo com a PM, são expedidas, em
média, de 60 a 80 multas de trânsito por mês
na cidade. “70% a 80% dos casos são de pessoas sem habilitação ou com problema de documentação. Se priorizarmos estacionamentos
irregulares, esse número praticamente triplicaria”, dimensiona o sargento.
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Acidente aconteceu na manhã de sexta-feira (1), na Avenida Presidente Vargas
Arquivo Familiar

Fernando Damas
Óbito foi constatado no local; corpo de
Aparecido Gilberto Correia, de 65 anos, foi
encaminhado ao IML de Maringá

Cido, como era
mais conhecido,
era proprietário de
um bar na Rua Renê
Táccola há mais de
duas décadas

Um atropelamento levou a óbito Aparecido
Gilberto Correia, de 65 anos, e deixou ferida Aparecida Francisca Neves Alves, de 64. O acidente
aconteceu por volta das 6h45, na manhã de sexta-feira (1), na Avenida Presidente Vargas, cruzamento com a Rua Romário Martins.
De acordo com informações, um ônibus estava estacionado na esquina, e o casal foi atravessar
a avenida, quando o veículo Chevrolet Corsa, placa
de Jandaia do Sul, atropelou os dois idosos.

“O casal saiu de trás do ônibus, não os vi e
infelizmente aconteceu essa tragédia”, comentou
Adilson Carlos Pegorato, condutor do veículo e
morador de Jandaia do Sul, que estava a caminho
de Londrina trabalhar.
Correia morreu no local do acidente e o corpo
dele foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Maringá. Aparecida foi levada com auxílio
da equipe do Corpo de Bombeiros Comunitário ao
Pronto Atendimento Municipal (PAM), com suspeita de fratura na perna, mas sem risco de morte.
Seu Cido, como era mais conhecido, morava
na Rua Manuel Ribas e tinha um bar há mais de 15
anos na Renê Táccola. Era sogro de Marcos Corsine, da empresa Golden Nigth, e padrasto do Renato Alves, da Renatinho Pneus.

Um ônibus metropolitano da empresa Expresso Nordeste foi assaltado na noite de terçafeira (29/7), por volta das 21h30, no Ponto 1, às
margens da BR-376, entrada das Populares II.
De acordo com a Polícia Militar (PM), a circular
estava estacionada, quando três homens, sendo
um deles armado, deu voz de assalto e rendeu

o motorista e o cobrador. Na ação, os bandidos
roubaram R$ 80 do motorista, R$ 10 do cobrador e R$ 233 do caixa (um total de R$ 323) e fugiram tomando rumo ignorado. A PM registrou
o boletim de ocorrência, fez patrulhamento nas
proximidades, mas os bandidos não foram localizados.

Fernando Damas

da redação do Jornal Agora

Oito adolescentes são
apreendidos com drogas

Circular é assaltada em Mandaguari

Durante patrulhamento da Polícia Militar, no
Jardim Progresso, no �inal da tarde de segundafeira (28/7), oito adolescentes foram vistos em
atitude suspeita, na esquina entre as ruas Atílio
Manerba e Alonso Peres Munhoz. Segundo informações da PM, ao avistarem a viatura, eles tentaram fugir, mas não conseguiram. Durante a abordagem, foram encontrados com um garoto de 17
anos, 31 gramas de maconha, além de um cigarro
da droga e cinco pedras de crack, que estavam jogadas ao chão. Na casa desse mesmo adolescente,
foi localizada uma bolsa com uma munição de um
revólver calibre 32. Na casa de outro menor, de
15 anos, foram encontradas 34 pedras de crack,
papel alumínio e balança de precisão. Os objetos
e os adolescentes foram apreendidos encaminhados à delegacia de Polícia Civil. O Conselho Tutelar
acompanhou o caso.

Disparo de arma
de fogo é registrado no
Jardim Cristina

A Mercearia Santa Terezinha, localizada na
Avenida Sebastião Alves Ferreira, no Jardim Cristina, foi assaltada na segunda-feira (28/7), por
volta das 19h20. De acordo com a Polícia Militar,
um homem armado chegou ao estabelecimento e
deu voz de assalto, roubando R$ 120 do caixa. No
momento em que o bandido estava saindo, houve um disparo de arma de fogo, possivelmente
acidental, que acertou o freezer do bar. O ladrão
fugiu tomando rumo ignorado. O caso está sendo
investigado.

Divulgação

Atropelamento mata comerciante
e deixa mulher ferida

policial

Carro furtado na madrugada de domingo é
achado “depenado” às
margens da PR-444

Um veículo furtado em Mandaguari, na madrugada de sábado para domingo (26 e 27/7), foi
localizado “depenado” no �inal da tarde de terçafeira (29/7), próximo à Vila Rural Terra Prometida, na PR-444, município de Apucarana. O carro –
um VW Gol vermelho, placa AHV-7419, ano 98/99,
de Jandaia do Sul, estava em uma estrada rural,
sem os bancos e sem as rodas. A Polícia Militar de
Apucarana foi informada para remover o veículo
do local e encaminhá-lo à 17ª Subdivisão Policial
para ser devolvido ao proprietário, Eduardo Felipe Lovo, de 23 anos, de Jandaia do Sul. Eduardo
disse que deixou o carro estacionado na Rua José
Ferreira Nhô Belo, próximo ao Clube Recreativo,
às 23h, e quando retornou, à 0h10, não o encontrou mais no local.

Motociclista bate em
poste, após colisão com
carro

Um acidente envolvendo um Fiat Uno, placa de Mandaguari, e uma Honda Biz, placa de
Maringá, foi registrado no começo da tarde de
quarta-feira (30/7). Segundo informações, os veículos trafegavam pela Rua João Ernesto Ferreira,
quando, em frente à rodoviária, o carro foi fazer
uma conversão para a esquerda, sentido a Avenida
Amazonas, e acabou atingindo a motociclista, que
acabou perdendo o controle da direção e batendo
em um poste, o que acarretou em ferimentos e danos materiais. A equipe da Defesa Civil foi acionada, prestou os primeiros socorros e encaminhou
Rubia Carina de Jesus dos Santos, de 18 anos, para
o Pronto Atendimento Municipal (PAM), com escoriações nos braços e pernas e dores no tórax e
abdômen. Já o condutor do Uno, Robson de Oliveira, de 40 anos, e outros dois ocupantes do veículo
não se feriram.

cotidiano II

“Eu acredito que até dezembro sai”

Declaração é do prefeito Romualdo Batista, com relação ao concurso público
da Prefeitura de Mandaguari; sindicato aﬁrma que prazo dado pela
administração municipal foi 20 de agosto
Da Redação
do Jornal Agora

Em meio à publicação de editais de concursos públicos de diversas prefeituras do Paraná, a exemplo de
Maringá, que teve quase 19 mil inscritos concorrendo a
370 vagas no primeiro semestre, um questionamento se
faz presente na cidade: quando vai sair o da Prefeitura de
Mandaguari? Em abril, quando foi assinada a lei que instituiu o PCCR (Plano de Carreira, Cargos e Remunerações)
dos servidores municipais, o prefeito Romualdo Batista
a�irmou que nos próximos meses o edital seria publicado
e que, automaticamente, a realização do concurso reduziria a quantidade de Cargos Comissionados (CCs) – situação
pela qual tem sido bastante criticado. Atualmente, segundo
o prefeito, em entrevista a Agora FM (91,3), na sexta-feira
(1), os comissionados estão na casa de 100 a 105, número
que ele mesmo considera bastante. “Uma cidade do porte
de Mandaguari toca tranquilamente com no máximo 40”,
disse ele.
Batistão explicou que o quadro de comissionados
está acima do que considera o ideal, devido ao desligamento de aproximadamente 100 funcionários desde o início
do mandato, em janeiro de 2013. “Uns se afastaram por
não concordar com a nossa forma séria de administrar,
outros se aposentaram, ou seja, esses 100 comissionados
não são pessoas que estão lá para o meu bel-prazer, são
pro�issionais que era preciso contratar para suprir uma demanda. E como não era possível a realização do concurso
público, essa foi a alternativa que encontramos, uma vez
que estamos extinguindo os RPAs [Recibo de Pagamento
Autônomo]”, garantiu ele. A contratação por RPA não é recomendada à esfera pública, por não contemplar garantias
trabalhistas. “Com isso, também conseguimos reduzir de
1.054 funcionários para 980.”
A não possibilidade de fazer concurso, na época, dava-se pela questão do índice determinado pelo Tribunal de

Contas com relação aos gastos com folha de pagamento,
que ultrapassava os 51,3% permitido.
A tentativa vinha sendo desvincular a Fa�iman (Fundação Centro Universitário de Mandaguari) da prefeitura,
instituição que apesar de ser �inanceiramente independente, tem as contas relacionadas à contabilidade do município. “Sendo prestadora de serviços, 70% dos gastos da
faculdade são com colaboradores, o que signi�ica em média
2% a mais no nosso índice.”
Contra comissionados
Allysson Nathan, presidente do Sismman (Sindicato
dos Servidores Municipais de Mandaguari) não aprova a
contratação de tantos comissionados. “Qual foi o compromisso deles? Reduzir os comissionados para no máximo 52
e diminuir os valores de grati�icação que alguns recebem,
porque o salário do comissionado já é maior que o de um
cargo efeito. Vou citar um exemplo, um psicólogo comissionado ganha 20% a mais que um concursado de carreira,
que tem 15 anos de prefeitura. A Lei da Responsabilidade
permite. Ela é muito boa, mas para o servidor, de modo
geral, restringe o índice de pessoal de quem é concursado,
já para o comissionado, você pode pagar duas, três vezes
mais”, opina. “Acredito que diminuindo o número de comissionados, é possível chega ao índice.”
Allysson ressalta que é favor dos cargos de con�iança
apenas para as funções de diretor e secretário.

Perspectivas
Agosto chegou e, segundo Allysson Nathan, o dia 20
foi estabelecido pela prefeitura para a publicação do edital
do concurso público, ainda na fase de negociação do PCCR.
“Chegando dia 20, vamos começar a questionar, porque
prazo é prazo”, ressalta ele.
Em entrevista à Agora FM, o prefeito Romualdo Batista destacou que o detalhamento do concurso já está sendo
feito pelos setores de Recursos Humanos e Jurídico, e que
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a Fa�ipa, de Paranavaí, já foi escolhida para a aplicação das
provas.
“Nós continuamos na tentativa de desvincular a Fa�iman, mas mesmo que isso não ocorra, ainda este ano, até
dezembro, haverá o concurso da prefeitura”, garantiu.
Segundo ele, o índice da folha de pagamento tem oscilado de 50,5 % a 51%. “A gente tem que ajustar isso para
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�icarmos em uma situação mais confortável, porque estamos trabalhando no teto.”
Quanto à importância do concurso, ele destacou que
é para substituir os comissionados por concursados e para
suprir a demanda por funcionários, que gira em torno de
50 a 60, principalmente nos setores de Obras e Assistência
Social.

12 testemunhas de acusação
depõem no caso Rosa Confecções
Entre elas, o advogado Wanderlei Lukachewski

Da Redação
do Jornal Agora

Teve início às 13h30, na terça-feira (29/7), no Fórum de Mandaguari, a primeira audiência relacionada
ao caso Rosa Confecções, que tem como réus o advogado Carlos Massaiti Higuti e Anderson Assis Rodrigues
da Silva, o Mãozinha.
O primeiro, acusado de ser o mentor intelectual do
crime que resultou na destruição por incêndio da loja
Rosa Confecções, em abril deste ano; o segundo, de ser
o executor.
Ao todo, 24 pessoas foram convocadas para depor
– 10 testemunhas de defesa e 14 de acusação.
Como ocorreu
Segundo informações da Vara Criminal, como determina a lei, os réus estiveram presentes. Mãozinha
permaneceu algemado, pois aguarda o julgamento do
caso preso. Já Massaiti conseguiu habeas corpus em junho e foi liberado após pagar �iança de R$ 7 mil.
Dos 24 convocados para depor, 12 testemunhas
de acusação foram ouvidas, entre elas o advogado Wanderlei Lukachewski, marido da proprietária da loja Rosa
Confecções, e o �ilho dele, também advogado, Wanderlei
Lukachewski Junior. Detalhes dos depoimentos não foram divulgados, apenas o fato de que os dois depuseram
sem a presença dos réus.
Como ainda faltam 12 pessoas para serem ouvidas, uma nova audiência deverá ser designada pelo

Cartório Criminal. Lembrando que as testemunhas de
defesa só poderão ser escutadas após todas as de acusação terem sido.
Uma testemunha de acusação bastante aguardada
para a próxima audiência é o empresário Gilberto Marques, que ao pegar dinheiro emprestado de Massaiti, e
não tendo conseguido honrar com o pagamento, alegando juros altíssimos, teria originado o mal-estar entre os
advogados, uma vez que Lukachewski defendeu Marques na Justiça.
Além da juíza Angela Karina Chirnev Pedotti Audi,
acompanharam os depoimentos os advogados de defesa: o de Massaiti, Joel Coimbra, e a de Mãozinha, Jessica
Trolezi (da Defensoria Pública). A ação foi movida pelo
Ministério Público, que em Mandaguari tem como representante o promotor de Justiça, Erick Leonel Barbosa da Silva.

Entenda o caso
Carlos Massaiti Higuti foi preso em 6 de maio
deste ano sob a acusação de ser o mentor intelectual do incêndio criminoso contra o prédio da loja Rosa
Confecções. Na ocasião, Anderson Assis Rodrigues da
Silva, mais conhecido como Mãozinha, teria incendiado
o estabelecimento comercial pertencente à mulher do
advogado Wanderlei Lukachewski. Flagrado por câmeras de segurança e preso, ele confessou ter recebido R$
2 mil de Massaiti para cometer o crime, já que os dois
advogados eram brigados. Carlos Massaiti �icou preso
por 49 dias na delegacia de Mandaguari.
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Dos arquivos policiais:
“Diabo Loiro” e “Carne Seca”, a lenda do crime
Dupla de bandoleiros que aterrorizou o norte e o noroeste do Paraná com roubos, assaltos e assassinatos, na década de
1950, foi presa por uma equipe da Delegacia de Capturas de Curitiba e condenada a 30 anos de prisão

Airton Donizete

da redação do Jornal Agora

“Vá buscar os homens para o julgamento”,
ordenou o então prefeito de Mandaguaçu Hilton
Antunes Mendes (1965/1968) a Arnaldo Mayer
Rocco, na época, motorista da prefeitura. Ele tremeu, mas não podia dizer não. Acompanhado de
três policiais, partiu, de Kombi, rumo a Maringá,
onde estavam presos Geraldo Fonseca de Souza,
o “Diabo Loiro”, e Luiz Fernandes, o “Carne Seca”.
O desenrolar da viagem de Rocco a Maringá
está nas linhas a seguir. Ele buscou a dupla de
bandoleiros para julgamento em Mandaguaçu (a
10 quilômetros de Maringá), em 1968. Eles foram julgados e condenados a 30 anos de prisão,
entre outros crimes, pela morte de uma enfermeira no Hospital São Lourenço, naquela cidade,
em 1953.
Mas a �icha criminal da dupla, a julgar pelos
depoimentos e notícias que circulavam na época,
era extensa. A revista Estampa, de Maringá, em
abril de 1958, dedicou três páginas à prisão de
“Carne Seca” e “Diabo Loiro”.
A reportagem, “Quadrilha de perigosos
bandoleiros desbaratada no norte do Paraná”,
do jornalista João Antônio Correa Júnior, o Zitão,
descreve a operação policial comandada pelo
delegado Miranda de Assy, da Delegacia de Capturas, de Curitiba, que os prendeu em Bela Vista
do Paraíso.

Igual Lampião
Não é exagero comparar a quadrilha liderada por “Diabo Loiro” e “Carne Seca” ao bando
de Lampião, que por muitos anos aterrorizou
estados do Nordeste. Na maioria das vezes, eles
agiam em bandos e praticavam diversos crimes.
Estudante estuprada e morta em São Jorge
do Ivaí, comerciante brutalmente assassinado
em Jussara, assaltos em Mandaguari, Astorga,
Arapongas e Apucarana, relatava a revista Estampa.

“Carne
Seca” e
“Diabo
Loiro” em
foto da
revista
Estampa

Com a prisão, a quadrilha confessou 360 crimes, incluindo homicídios, roubos, golpes e assaltos em cidades do norte e noroeste do Paraná, que
teriam rendido 10 milhões de cruzeiros, segundo
a polícia, na época.
Um dos crimes que mais repercutiram foi a
morte de uma enfermeira do Hospital São Lourenço, de Mandaguaçu, em 1953. Quem conta é
o radialista aposentado João Pereira da Silva, 83,
que chegou àquele município em 1948. A mulher
dele, Maria da Conceição Silva, com uma crise de
apendicite, estava internada no mesmo hospital
na noite do crime.
Pereira deparou com “Carne Seca” no corredor do hospital, cuja mulher também estava
internada. Ele o conhecia. “Carne Seca” o visitara
algumas vezes no sítio para vender catuaba em
litro. Dizia que era estimulante sexual. “A turma
comprava achando que ia dar resultado”, conta o
radialista. “Mas era tudo enganação.”
Marteladas
À noite, apenas uma enfermeira �icava de
plantão. No outro dia pela manhã, encontraram
o corpo dela em uma sala no porão do hospital.
Estuprada e morta a marteladas. “Eu não vi nem
ouvi nada porque passei a noite no quarto cuidando da minha mulher”, lembra Pereira. Mas a
polícia atribuiu o crime a “Carne Seca”. Preso em
1958, ele teria confessado o assassinato, pelo
qual foi julgado com “Diabo Loiro”.
Na época, o medo rondava a região. Meses
depois, outra moça teria sido morta nas mesmas
circunstâncias em uma loja de Mandaguaçu. Ela
morava no sítio e dormia no local. Havia sinais de
arrombamento na porta do estabelecimento. “Os
moradores especulavam quem seria a próxima
vítima”, a�irma Pereira.
O professor Ben-Hur Marques Boska, 65, diz
que após esses crimes os moradores começaram
a comprar tábuas numa serraria da cidade para
reforçar portas e janelas. “De tanta procura acabou o estoque”, a�irma. Os que não reforçavam a

Prisão
Segundo a revista Estampa, os agentes comandados pelo delegado Miranda chegaram a
Mandaguaçu em 7 de março de 1958 para investigar uma série de arrombamentos que ocorrera na
cidade e região. Um dos crimes fora contra uma
menina de 13 anos. Violentada e estuprada, ela
permanecera em coma por vários dias.
O então delegado de Mandaguaçu, Rodolfo
Uhdre, pediu ajuda ao Governo do Estado, que
enviou a força especial ao município. Após vários
dias em patrulha pela região, a equipe prendeu
Augusto Vizoni, o Angelim. Motorista do bando,
ele delatou “Carne Seca” e “Diabo Loiro”.
A polícia os surpreendeu em uma casa em
Bela Vista do Paraíso – município próximo a Londrina. Segundo a reportagem da Estampa, foram
presos sem disparar tiros. A revista revela também que “Diabo Loiro” cumprira pena no presídio
da Ilha Anchieta, em Ubatuba (SP), que abrigava
bandidos perigosos. Ele teria fugido durante uma
rebelião, em 1952, e vindo para o Paraná.

Amizades
O radialista Rogério Ricco, que por mais de
20 anos apresentou um programa policial em
Maringá, a�irma que “Carne Seca” e “Diabo Loiro”
não se mostravam bandidos. Eles mantinham boa
relação com vizinhos e tinham amigos em Mandaguaçu e Maringá.
“Carne Seca” seria dono de um açougue na
saída de Mandaguaçu para Paranavaí. Daí seu
apelido. “Não os conheci, mas conversei com pessoas que conviveram com eles”, a�irma o radialista. Para ele, a dupla se tornou uma lenda dos
casos policiais. “Embora fossem bandidos, inventava-se muito a respeito deles.”
O ex-deputado estadual Arleir Ferrari Júnior,
que por muitos anos foi radialista em Maringá e
hoje vive em Camboriú (SC), também se lembra
da dupla. “No �im dos anos 70, o ‘Diabo Loiro’ esteve no meu programa na Rádio Cultura”, recorda-se.
Ferrari conta que ele estava com a mulher,
que carregava o �ilho do casal no colo. Havia saído
da prisão e, sem dinheiro, queria uma passagem
de ônibus para o Mato Grosso, onde pretendia
morar. O radialista arrumou a passagem e nunca
mais soube dele.

Imagens: Airton Donizete

Reprodução

“Diabo
Loiro” em
foto na prisão da Ilha
Anchieta,
interior
de SP

porta colocavam panelas de cozinha encostadas
nela pelo lado de dentro. “Se alguém arrebentasse, o morador acordava com o barulho.”
Não faltava ousadia ao bando de “Diabo
Loiro” e “Carne Seca”. A reportagem da revista
Estampa diz que a quadrilha roubara um jipe em
Arapongas e o abandonara a poucos quilômetros
do local com um bilhetinho no para-brisa: “Consertem os freios, que voltaremos para buscar esse
jipinho”.
O radialista aposentado João Pereira
viu “Carne Seca” no hospital no dia da
morte da enfermeira

Professor Ben-Hur diz que
moradores com medo
reforçavam portas e janelas

O então motorista Arnaldo Rocco foi
quem levou “Diabo Loiro” e “Carne
Seca” para o júri em Mandaguaçu
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A "lista tenebrosa"

Na reportagem da prisão de “Diabo Loiro”
e “Carne Seca”, em 1958, a revista Estampa, de
Maringá, publicou a “lista tenebrosa”, que trazia os nomes dos componentes da quadrilha
liderada pela dupla:
Luiz Fernandes (Carne Seca), Geraldo
Fonseca de Souza (Diabo Loiro), Sebastião
Olindo de Oliveira (Bastião Branco), José Alarcão (Diogo), Reinaldo de Carvalho (Cabeça
Branca), João Oliveira (Joãozinho Cozinheiro),
Ernesto Galhardo Queiroz (Galhardo), Maria
Benedita Moreira (Dona Ditinha), Aladir Alves
Oliveira (Filha da Ditinha), Antonio Vicentino
(Antônio Velho), Sebastião Fidelis (Bastião
Careca), Antônia Tolêncio, Bertolino Bispo dos
Santos, Sebastião de Souza Pereira (Bastião
Minhoca), Expedito José da Silva (Caxambu),
José Tiago Fernandes (Zé Tiago), Augusto
Vizoni (Angelim), João Rosa (Anjinho), José
Vitório dos Santos (Zezinho), Dino de Tal, Miguel Gomes Batista (Bastião Preto ou Bastião
Louco), João Alarcão Filho, Luiz Frangueiro,
Elizabete Trindade, Abdala Saddi, Odair José
da Silva e Geraldo José de Paula (Bocage).

Encontraram
o corpo da
enfermeira
numa sala
no porão do
hospital de
Mandaguaçu.
Estuprada e
morta a marteladas

“Maringá crescia... inclusive o cemitério”

A maioria das colonizações traz histórias
de jagunços, que tomam terras e cometem crimes. Em Mandaguaçu, não foi diferente. Cruzeirópolis foi o primeiro nome do município,
cujo apelido era “Cale-a-boca”, alusão ao suposto assassinato de um homem. Em seguida,
vieram Vila Guaíra, Moisés Lupion e �inalmente Mandaguaçu, que signi�ica “abelha grande”.
Emancipado pelo então governador
Bento Munhoz da Rocha Neto, em 1952, Mandaguaçu viveu a era dos jagunços, que circulavam pela cidade. O aposentado Amazilio Faleiros Pádua, 75, que trabalhava no comércio
local, se lembra das mortes que ocorriam na
época.
Segundo ele, os acertos de contas, quase
sempre, se transformavam em tiroteios. Faleiros se lembra de um bandoleiro barbudo
que vivia na cidade. Acostumado a mexer com
mulheres alheias, acabou morto no centro de
Mandaguaçu após “cantar” uma mulher comprometida.
O marido o encontrou e perguntou por
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que havia mexido com sua mulher. Em resposta, recebeu um soco na cara. O homem sacou
um revólver e disparou três vezes. O bandoleiro
caiu morto. “Aquilo foi chocante”, conta Faleiros. “Vi o coração pulsando e jorrando sangue
para fora.”
Na vizinha Maringá, a situação não era
diferente. Basta ler um trecho do livro “Terra
Crua”, de Jorge Ferreira Duque Estrada: “Maringá crescia a olhos vista, inclusive o cemitério,
que toda semana acolhia mais um habitante,
nem que fosse a ‘muque’. Mataram o ‘homem da
cobra’, que assassinara outro na zona do meretrício, fato ocorrido no Maringá Novo. O ‘Cabo
Bigodudo’ matou outro no Maringá Velho, estabelecendo a rivalidade homicida entre os dois
bairros”.
O clima andava tão pesado na Cidade Canção, que em 1948 a revista “O Cruzeiro” trazia
a notícia de que o major Pereira Lyra, chefe de
polícia do Paraná, fazia uma excussão ao norte
do Estado motivado pela ação de cangaceiros
em Maringá.

Dupla pagou jantar ao júri

O ex-vereador e atual chefe de gabinete
da Prefeitura de Mandaguaçu, Arnaldo Mayer
Rocco, 67, na época, motorista da prefeitura, a
pedido do então prefeito Hilton Antunes Mendes, foi à cadeia de Maringá buscar “Diabo Loiro” e “Carne Seca” para o júri, em Mandaguaçu.
Condenados a 30 anos de prisão, foram transferidos para a Penitenciária Central do Estado,
em Curitiba.
O julgamento atraiu gente de várias cidades, que se concentrou em frente ao Fórum de
Mandaguaçu para ver o destino dos acusados.
Incumbido pelo prefeito a ir buscá-los, Rocco
tremeu. “E se eles me reconhecerem?”, pensou. Para evitar, virou o retrovisor interno da
Kombi.
Acompanhado de três policiais, ele chegou à cadeia e logo surgiram os dois algemados. Mas o diabo não era tão feio. Eles puxaram
conversa com Rocco e vieram batendo papo
até Mandaguaçu. Disseram que nunca haviam
matado ninguém, apenas tomavam dinheiro
de quem vinha comprar terra em Maringá.

Eles permaneciam ao redor da antiga rodoviária, na Praça Napoleão Moreira da Silva.
Ao detectarem algum visitante desavisado, levavam-no a um lugar afastado com desculpa
de que iam lhe mostrar um terreno. Davamlhe uma gravata e tomavam o dinheiro. Naquela época, a maioria andava com dinheiro
em espécie na mala ou no bolso.
Segundo Rocco, ambos se mostraram
tranquilo no julgamento. “Carne Seca” lhe
pediu que chamasse a �ilha dele, que morava
em Mandaguaçu. Queria vê-la após a decisão
do júri. Mas o genro não permitiu. “Transmiti
o recado, e ele �icou furioso, mas logo se acalmou”, conta.
Na volta para Maringá, de onde seriam
transferidos para Curitiba, eles pagaram um
jantar em um restaurante que havia em Iguatemi para os policiais e as pessoas envolvidas
no júri. Sem algemas conversaram amistosamente com policiais e funcionários do Fórum.
“Não pareciam os bandidos que tinham aquela
fama”, a�irma Rocco.

Hoje não é possível surgir bandidos perenes, que desa�iam a polícia por longos anos,
sem ir presos, transformando-se em lenda dos
casos policiais. A opinião é do delegado Reginaldo Caetano da Silva, 50, da delegacia de Sarandi.
Silva explica que a facilidade de comunicação e a estrutura da polícia não permitem um
mesmo grupo de bandidos impune por vários
anos. “Antigamente, a pessoa cometia um crime
em Maringá e fugia para Mandaguari, por exemplo, pronto, ninguém mais a via”, a�irma. “A comunicação era precária.”

Para o delegado, a comunicação rápida
facilita o trabalho da polícia. Ele diz que com a
internet é possível pesquisar em tempo real. “A
imprensa também nos ajuda divulgando fotos
e informações de criminosos”, declara.
A polícia, em maior número e melhor
equipada, se soma às estratégias de combate. “Em se tratando de armamento e homens
preparados, não há dúvidas de que evoluímos”,
diz o delegado, acrescentando que esses fatores impedem a criação de lendas no mundo do
crime.

Informação e polícia melhor equipada põem ﬁm às lendas

Amazilio se
lembra da
época em
que havia
jagunços
em Mandaguaçu

A facilidade de
comunicação
e a estrutura
da polícia não
permitem hoje
um mesmo
grupo de bandidos impune por vários
anos

A revista “O Cruzeiro”, de 1948,
relata a vinda do
major Pereira Lyra
ao norte do Paraná para combater
cangaceiros

Incumbido pelo
prefeito a ir buscá-los, o então
motorista Arnaldo
Rocco tremeu. ʻE
se eles me reconhecerem?ʼ, pensou. Para evitar,
virou o retrovisor
interno da Kombi
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As 5 mais tocadas

1ª João Bosco e Vinicius – Sorte é ter você
2ª Sorriso Maroto – Aham, tá bom
3ª Zezé di Camargo e Luciano – Flores em Vida
4ª Anitta e Projota – Cobertor
5ª Jorge e Mateus – Calma

Fotos: Rosana Cordeiro

O Dia de Campo ‒ Culturas de Inverno, que ocorreu nos dias 30 e 31 de julho,
no Centro Tecnológico Cocari, contou com a cobertura da Agora FM (91,3) e
Portal Agora.com. Estiveram presentes no evento, o secretário de Agricultura,
Geraldo Sincero, o presidente da Cocari, Vilmar Sebold, e o prefeito de Mandaguari, Romualdo Batista
O professor
Demis Sastre
participou
dias atrás do
programa Show
da Manhã, da
Agora FM (91,3).
Ele falou sobre o
curso pré-vestibular do Colégio
São Francisco de
Assis, que tem
início no dia 11
de agosto, em
parceria com
o Sapiens de
Maringá

Evandro, da dupla Evandro e Henrique, esteve esta
semana na Agora FM (91,3), para divulgar o show que
será realizado, dia 28 de agosto, no Clube Recreativo.
Na foto, ele aparece ao lado do apresentador do programa Universo Musical, Fernandinho Damas
Allysson Nathan
e Cyntia Miranda
estão na maior
expectativa!
Inaugura neste
sábado (2/8), às
18h, o Bart´s
Grill ‒ Restaurante e Petiscaria.
Lembrando que
haverá música ao
vivo, com Victor
e Mancine, e
que na compra
de dois chopes,
o terceiro é de
graça. Sucesso,
casal!

A dupla Cacio e Marcos lotou o salão do Recreativo no último sábado
(26/7) e quem se divertiu muito foram as amigas Karoline Almeida,
Joice Hellen, Amanda Carolina e Giovana Valêncio

Visitou a Agora
Comunicação
(Agora FM | Jornal Agora | Portal
Agora.com),
Eduardo Medina
Volpato, o Dudu,
que tem atuado
na assessoria
de imprensa da
Prefeitura de
Mandaguari

crônica
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Donizeti Donha
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Tio Zózimo: Quermesses, quentões & coretos
Comecinho de agosto. Tarde noite fria. Tio
Zózimo, após um café reforçado, adormeceu ouvindo em seu radinho, a pilhas, o convite para
participar de uma festa junina. É que o mês de
junho foi se ampliando e sua festividade foi incorporando outros meses. Primeiro, julho. Agora, já
atingiu até agosto. Talvez, logo haverá festas juninas em setembro.
E, nos sonhos em que se perdeu, Tio Zózimo
voou e reviu que em suas bagagens, os primeiros imigrantes trouxeram não só a coragem de
trabalhar e de enfrentar as duras condições de
uma terra nova. Terra roxa. Trouxeram também o
gosto pela confraternização. De promover festas
coletivas. Celebrar a vida. Colheitas e plantações.
Nas comemorações pioneiras, como não havia energia elétrica ou aparelhos eletrônicos, a
música, essência da humanidade, era fornecida
pelo coreto, onde um grupo de bravos instrumentistas animavam, briosamente, as noitadas.
Os namoros nasciam, ali, ao som do coreto.
Vigiados, muito vigiados, os apaixonados cumpriam �ielmente todas as fases.
Até poder pegar na mão da moça, o caminho
era longo. E o irmão caçula dela ganhava muitas
pipocas e maçãs do amor. Crush. Grapete.
Quando chegava o casamento, o sogro convidava os músicos do coreto. Divino Rafael, “Seo”
Toninho do Cavaquinho, o Salgado. Matava o melhor boi. Garrafões de vinho comprados na Adega
Peres. Ainda não se consumia cerveja. Não havia
os freezers.
No terreirão de café, ao lado da tulha, o bailão animava mil convidados. Até as estrelas darem adeus. Os noivos se iam. Novos pares se formavam. O buquê da noiva predizia que, logo, logo,

novo baile haveria.
As quermesses das capelas eram grandiosas. Vitória do Alegre, Vitorinha, Caitu, Rochedo,
Keller, 20 do Alegre. Tantas, lindas, empolgantes.
Circuito social de um povo que produzia no chão a
riqueza, o alimento, a vida.
Tio Zózimo se envolvia até o pescoço. Com
sua Kombi amarela, ia aos sítios pedir e buscar
prendas que seriam leiloadas e ofertadas para
obter renda para o orçamento do ano, de cada comunidade.
Acostumado à lida da enxada, da carroça e
do volante, não tivera tempo de estudar, por isso
olhava, admirado, as cartas, os cartazes e as pessoas que sabiam ler. Principalmente na igreja.
Quando chegavam as festas juninas, Tio Zózimo �icava olhando as professoras. Nunca tinha
tido uma. Não frequentara sala de aula. Nem mesmo aquelas com luz de lampião a gás.
Olhava as jovens professoras entre as bar-

racas. Eram fadas que tinham o encanto de levar
ao mundo da leitura, dos números, dos mistérios.
Poesias e cálculos.
Rapagão sem letras, assistindo, ao vivo, ao
cinema dos dias.
Elas, professoras, tão distantes como as constelações do céu. Pensava.
Mas as fadas caminham pelas estradas dos
mortais.
Numa festa, na comunidade Bom Jesus, Tio
Zózimo chegou mais cedo para ajudar a preparar
as barracas e as mesas. E num momento mágico,
enquanto preparava seu lanche, três professoras
se aproximaram. E, logo, conversas puxaram. Alegres. Joviais.
Como era linda aquela conversa. Lição de admirar.
E num lance descontraído, uma delas descansou a mão em seu ombro. O gelo dos Andes se
derreteu. O vento estacionou no alto do abacatei-

ro. Lição de afeto.
Voltaram para o trabalho de preparar a quermesse. A distância se dissolvera. Tinha aprendido
outros idiomas e mil palavras. Mel e pão.
Foram a um sítio próximo buscar mais prendas. Tio Zózimo e as três professoras. Tão alegres,
afetivas, lidando com os sitiantes. Ele, ali pelo
meio, integrado.
Uma delas, esguia, de cabelos mais negros
que as asas da graúna, espantou-se, num de repente, tão mágico.
Tio Zózimo correu para acudir. Ficou espantado. Coisa sem sentido.
A bela professora diante de uma descoberta
monumental. Para ele tão banal. Um pé de quiabo.
Para ele, cotidiano. Para ela, ciência e beleza.
Na volta riram tanto da descoberta. Elas lhe
ensinaram palavras e letras. Contas e números. Ele
falava de árvores, pedras e rios.
A festa acabou. Os balões desapareceram no
céu. A noite abraçou a terra. Despediram-se tão
alegres. Lições de vida.
Tio Zózimo aprendeu as trilhas das palavras,
dos misteriosos algarismos, e os caminhos das ciências.
Ganhou muitas salas. Atravessou muitos livros. E, sempre que a inspiração vinha, compunha
poemas para as três professoras, que numa tarde
de agosto, iluminaram sua existência.
Por isso, para sua Kombi amarela, Tio Zózimo
escolheu a placa com as letras KMS.
Donizeti Donha é professor de português
e literatura na rede estadual de ensino
em Mandaguari.
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Homem-morcego completa 75 anos
Um dos personagens mais populares das histórias em quadrinhos e da cultura pop completa
75 anos agora em 2014. Desde 1939, ano da sua
criação, até os dias de hoje, o personagem passou
por várias modi�icações, tanto visual, quanto psicológicas. Essas mudanças não estão presentes somente nas histórias em quadrinhos, o personagem
já teve série de TV, séries animadas e por diversas
vezes esteve presente nas telas do cinema. Essa
popularidade, inclusive, aumentou nos últimos
anos devido à trilogia cinematográ�ica dirigida
por Christopher Nolan.
Nesses 75 anos de existência, o Batman é
o super-herói que mais estrelou histórias em
quadrinhos consideradas clássicas, leituras essenciais, não apenas para os fãs do gênero, mas
para qualquer um que aprecie grandes obras da
narrativa grá�ica. Daria tranquilamente para fazer
uma lista com dezenas delas, mas aqui nos restringimos a separar algumas das aventuras mais
marcantes do Cavaleiro das Trevas, levando em
conta, não apenas a qualidade das tramas, como a
importância delas na mitologia do herói e sua contribuição em tornar o personagem um dos mais
conhecidos de todos os tempos.
O CAVALEIRO DAS TREVAS
Escrita e ilustrada por Frank Miller
Em um período de dois anos, Frank Miller
escreveu duas das histórias mais seminais do Batman: “O Cavaleiro das Trevas” e “Ano Um”. Muitos
acreditam que seu trabalho na primeira foi fundamental para tornar a segunda tão memorável.
“O Cavaleiro das Trevas” é estrelada por um
Bruce Wayne que se aposentou de sua vida como
vigilante há dez anos. Mas logo acontecimentos
sombrios conspiram para que ele ressuscite o
Batman para encarar uma nova era de crime em
Gotham City.
A trama apresenta todos os elementos presentes em uma história clássica do Batman: novas ameaças que parecem grandes demais para
enfrentar; aparições marcantes de antigos vilões;
novos personagens e apetrechos; tudo isso feito
de maneira retumbante.
Mas o que realmente tornou “O Cavaleiro das
Trevas” uma história única foi o modo como ela
fugiu das histórias tradicionais do Batman. Talvez
o ponto em que isso �ica mais evidente seja seu clímax. No lugar de uma batalha �inal contra algum
de seus vilões clássicos, como Coringa ou Duas Caras, ele enfrenta o Superman, em um embate que
é, sem a menor dúvida, um dos mais clássicos e
memoráveis da história dos quadrinhos.
Em 2012, a graphic novel foi adaptada em
dois longas de animação, muito �iéis à trama original.
BATMAN: ANO UM
Escrita por Frank Miller, ilustrada por David Mazzuchelli

lan desenvolver o relacionamento entre o Batman,
o Comissário Gordon e Harvey Dent, visto no �ilme
“O Cavaleiro das Trevas”.
Embora o mistério dos assassinatos seja o
mote de toda a trama, ele serve como pano de fundo e catalisador da deterioração do relacionamento do trio de aliados, que culminará na transformação de Harvey Dent no Duas Caras. A história
tem uma pegada de tragédia literária poucas vezes
vista em um quadrinho.
“O Longo Dia das Bruxas” funciona como uma
ótima leitura complementar a “Batman: Ano Um”.
E vale a pena ler sua continuação, “Vitória Sombria”, que cobre o período imediatamente posterior ao abordado nessa história, incluindo o surgimento do primeiro Robin, Dick Grayson.

“Ano Um” continua sendo uma das melhores
histórias do Batman já contadas, devido à capacidade de se manter atual e icônica em sua reimaginação da origem do herói.
Além de não estrelar quase nenhum dos vilões mais famosos do Batman, “Ano Um” também
se destaca por alternar seu foco entre James Gordon e Bruce Wayne. Ambos chegam a Gotham ao
mesmo tempo e encontram a cidade em um estado deplorável de corrupção e vício.
A ideia do Batman como um símbolo, que foi
popularizada por Christopher Nolan em “Batman
Begins”, é um dos conceitos centrais de “Ano Um”,
que, por sua vez, é uma das histórias que melhor
exploram essa ideia.
“Ano Um” é uma das melhores histórias de
origem já concebidas para um super-herói, cujo
valor histórico e icônico di�icilmente será superado.
A PIADA MORTAL
Escrita por Alan Moore, ilustrada por
Brian Bolland
A história concebida por Alan Moore para,
em parte, revelar a origem do Coringa, contém alguns dos momentos mais sombrios já imaginados
em uma história em quadrinhos. Em grande parte,
o medo que as aparições do vilão desperta é devido a essa história.
A trama alterna entre �lashbacks que contam
a origem do Palhaço do Crime e um jogo de gato e
rato no presente, entre o Batman e o Coringa, que
sequestra e tortura o Comissário Gordon, forçando-o a assistir a agonia de sua �ilha Barbara, após

ser baleada, despida e – como �ica implícito – estuprada pelo vilão.
A “Piada Mortal” foi publicada pouco tempo
antes de “Morte em Família”, o que potencializou
seu impacto, além de reforçar a vilania e crueldade do Coringa e sua importância na mitologia do
Batman.

O FILHO DO DEMÔNIO
Escrita por Mike W. Barr, ilustrada por
Jerry Bingham
A história que começa como mais um embate entre Batman e Ra’s Al Ghul e que termina com
a revelação de que o herói engravidou Talia, �ilha
do vilão, por muito tempo foi considerada fora
da cronologia o�icial do Cavaleiro das Trevas nos
quadrinhos, até Grant Morrison escrever “Batman
e Filho”, seu primeiro arco como escritor da principal série mensal do Batman. Isso fez com que “O
Filho do Demônio” fosse integrada de�initivamente à cronologia.

O LONGO DIA DAS BRUXAS
Escrita por Jeph Loeb, ilustrada por Tim Sale
A grande sacada de “O Longo Dia das Bruxas”
é sua estrutura: cada edição corresponde a um
feriado de cada mês do ano, no qual o assassino
Feriado mata uma nova vítima. Isso faz com que
todo mundo em Gotham, desde o Batman, passando pela polícia, os gangsteres e os super-vilões,
queira deter o criminoso.
Além de ser uma das melhores histórias do
Batman já escritas, “O Longo Dias das Bruxas” foi a
principal fonte de inspiração para Christopher No-

MORTE EM FAMÍLIA
Escrita por Jim Starlin, ilustrada por Jim
Aparo
O arco que mostrou a morte de Jason Todd, o
segundo Robin, é um dos mais famosos da história
do Batman. A história começa com Bruce e Jason
tendo uma discussão, que leva o garoto a ir atrás
de sua mãe. O Coringa, em certa altura, captura o
Menino Prodígio, que é brutalmente espancado
pelo vilão, com um pé de cabra, e preso a uma
bomba, que explode em seguida.
É muito conhecida no mundo dos quadrinhos
a história de que “Morte em Família” é resultado
de uma votação por telefone em que a DC perguntou aos fãs do Batman se eles queriam que Jason
morresse ou não.

ASILO ARKHAM
Escrita por Grant Morrison, ilustrada por
Dave McKean
Grant Morrison é um escritor cujos trabalhos dividem opiniões. Sua fase como escritor do
Batman por mais de sete anos é amada por uns e
odiada por outros.
Mas talvez um de seus melhores e mais aclamados trabalhos seja um dos primeiros em que
trabalhou com o Cavaleiro das Trevas e grande
parte de sua rica galeria de vilões.
Depois de “Asilo Arkham” foram raras as
vezes que algum autor capturou de maneira tão
completa, intrincada e atordoante toda a loucura
condensada na famosa prisão para criminosos insanos de Gotham City.
Pode-se atribuir grande parte da atmosfera
da história ao trabalho brilhante de Dave McKean
na arte, com seu estilo camaleônico que se adequava à psique de cada vilão retratado, e o tipo de
loucura que o cercava.

Rogério Curiel é ilustrador/designer
gráﬁco, editor do blog:
Cotidiano Contínuo

social

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

Thaís Salvador

15

Na coluna desta semana os empresários
Vanina e Marcos da Golden Night

Parabéns Maira Caetano, neste domingo
comemora mais um aniversário. Recebe os
parabéns de todos os familiares e amigos!

Destaque da
coluna
desta
semana o
charmoso
Rafael

Carla Xavier integra a orquestra ﬁlarmônica do UNICESUMAR, é também aluna do curso de música da UEM. A
violoncelista é ﬁlha do casal Marlice e Luiz Antonio Xavier.
Parabéns e muito sucesso nesta brilhante carreira

AS ﬁlhas Lizandra
e Lilian mandam
um super abraço
para o pai Dorival
Capel, fez aniversário recentemente. Elas desejam
tudo de bom e
muitas felicidades!

Catre de Almeida faz aniversário hoje (02) recebe o carinho e parabéns especial do esposo Júlio
César Raspinha e do ﬁlhão Pedro

Parabéns Victor Emanuel de Souza Almeida passou em
engenharia civil na UEM. Filho de Maria José e Luiz Calor de
Almeida que estão que é só orgulho do ﬁlhão!

Vice-presidente do
conselho municipal
de saúde de Mandaguari ERON BARBIERO,
secretaria de saúde
municipal MARCIA SERAFINI e a conselheira
CLEONICE LEOPOLDINO participaram da 6ª
Plenária Estadual de
conselheiros de saúde
do Estado do Paraná,
dia 26/07/14 no centro
de convenções de
Curitiba.

