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Direção Perigosa
A cada três dias um acidente com moto
é registrado na cidade. Somente este ano
foram 74 colisões com vítimas

P9

P11

Pichação

Moradora quer transformar ato
de vandalismo em arte no centro

Absurdo
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Casal é preso ao deixar �ilho
de seis meses sozinho
para beber em bar

Saúde
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Para desafogar o PAM,
Unidade de Saúde atende
até às 22 horas
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OPINIÃO ‒ JÚLIO CÉSAR RASPINHA

Primeira vez

Mais...

TEMPO
Mandaguari
Sábado (9/8)
Max 25º Min 14º

Sol com algumas nuvens.
Não chove.

Domingo (10/8)
Max 26º Min 14º

Sol com algumas nuvens. Não
chove.

Segunda (11/8)
Max 28º Min 15º

Sol com algumas nuvens. Não
chove.

Terça (12/8)
Max 30º Min 16º

Sol e aumento de nuvens de manhã.
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Desde que me entendo por
gente participo de campanhas eleitorais. Logo aos 5 anos subi em um
palanque pela primeira vez para
falar números de candidatos. De
lá para cá sou capaz de lembrar todos os candidatos pelos quais torci,
seja a vereador ou presidente da
República.
Meu primeiro voto foi na eleição de 1994. Era tão �issurado por
isso que �iz meu título de eleitor no
dia em que completei 16 anos, assim como muitos jovens fazem ao
completar os 18 em busca da car-

teira de motorista.
Tenho guardados todos os
comprovantes de votação e anotados todos os candidatos pelos
quais votei desde aquele ano, e lá
se vão 10 eleições, sem contar dois
plebiscitos.
O ano de 2014 será atípico
para mim. É a primeira vez em que
não me envolverei com nenhuma
candidatura. Os deveres do o�ício e
o fato de comandar a própria empresa não me dão esse direito mais.
Política é uma coisa muito desgastante e traiçoeira. Não existe

amizade sincera, somente, única e
exclusivamente, jogo de interesses.
O que gosto na política é a disputa,
o jogo, a estratégia, as pesquisas e
articulações. Disso eu sinto falta.
Minha última leitura nos jornais é a
política, para acompanhar com calma, não perder nenhum detalhe.
Confesso que ainda está tudo
um pouco estranho. As pessoas
perguntam em quem vou votar e
responder que ainda não sei está
sendo muito esquisito. Antes, na
largada da campanha já tinha tudo
de�inido.

Espaço Aberto

* Com informações do Instituto Climatempo

Memória em
Imagem

COTAÇÕES
Soja
Milho
Trigo
Café
Frango Vivo
Dólar Comercial

Na semana do Dia dos Pais, homenagem
póstuma ao patriarca da família Romagnoli,
o agricultor Francisco Romagnoli Junior,
que juntamente com a esposa, Natalina
Romagnoli (in memoriam), criou os ﬁlhos:
na ﬁla de trás ‒ Vicente Romagnole, M. Lucia
Romagnoli, M. Helena Romagnoli, Geraldo
Romagnoli, M. Edite Romagnoli; na ﬁla da
frente ‒ M. Cecilia Romagnoli, Alvaro José
Romagnolli, Armindo Romagnoli, M. José
Romagnoli. A letra M é de Maria, primeiro
nome de todas as mulheres. A foto foi tirada
antes do nascimento do caçula, Francisco
Carlos Romagnolo.
(Colaborou: Márcia Romagnoli)

US$ 1102,5
US$ 357,5
US$ 560,25
US$ 188,15
R$ 2,35
R$ 2,30

*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 (8/8/2014)
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Este jornal é um produto

Minha família, amigos e funcionários também estão estranhando. Ainda não abordei nenhum deles pedindo para votar
nesse ou aquele político, desde
deputado até presidente.
Meu sonho é chegar indeciso
às vésperas da eleição e só decidir
a caminho da urna, mas acho isso
di�ícil, assim como será tão di�ícil
quanto não contar para ninguém
minhas opções. Nesta eleição tudo
para mim é primeira vez, e primeira vez a gente nunca esquece.

Farmácias São Paulo, na Avenida Amazonas,
próximo ao Camilo Supermercados.
Fone: 3133-6888.

(9/8 a 15/8)
Farma Total ‒ Unidade 1 ‒ Mandaguari,
na Avenida Amazonas, em frente ao Bradesco.
Fone: 3233-1031.

ARTIGO

Amizade no trabalho
É possível notar em muitas redes
sociais desabafos de usuários decepcionados com amigos de trabalho, por
isso e por sugestão de uma pessoa
muito querida, decidi escrever sobre
o tema.
É possível ter amizade no ambiente corporativo, em um mesmo
local de trabalho? Até que ponto essa
amizade é verdadeira, autêntica e à
prova de situações pro�issionais do
dia a dia?
Pessoalmente acredito que até é
possível se consolidar uma amizade
com alguém que conheçamos no âmbito pro�issional, dentro da própria
empresa ou que trabalhe em outra
empresa, porém como toda a amizade verdadeira, é preciso ter o tempo
de maturação até que se possa dizer:
“Você é meu amigo!”.
E isso não acontece da noite para

o dia, nem em uma semana, um mês
ou noventa dias. No ambiente pro�issional, o tempo e as situações para
consolidação da amizade é o mesmo
para o ambiente pessoal e também
não há regras especí�icas para isso.
Atente-se para o fato que em
muitas empresas a competitividade
interna é tão forte quanto à competitividade externa com o concorrente, isso causado por visão arcaica do
gestor e da retrógrada �iloso�ia da empresa, que não conseguem instalar a
mentalidade de trabalho de cooperação entres os colaboradores.
Quantas empresas vocês conhecem, quantos casos são conhecidos de
pessoas que para serem promovidas,
para terem ascensão pro�issional usaram seus colegas de trabalho como
degraus? Para subir na carreira pro�issional, claro que essas pessoas usa-

ram o conhecimento das fragilidades
que descobriram por meio da intimidade e da falsa amizade. Claro que a
“escada” utilizada para subir é frágil
e o tempo a fará ruir, jogando-as ao
chão, abaixo das pessoas que usaram
como degrau. Uso a metáfora da escada para ser mais fácil a compreensão
pelos leitores.
Sem dúvida que é necessário se
ter um ótimo ambiente de trabalho
nas empresas, mas esse ambiente não
pode ser confundido com a amizade
entre o quadro de colaboradores, pois
qualquer decepção ou mágoa criada
entre dois ou mais funcionários prejudicará a qualidade do ambiente de
trabalho.
Asseguro que a melhor estratégia para isso seja a cautela, o lento
conhecimento de cada um dos pares,
pois nem sempre a pessoa “bacana e

legal” da vida pessoal será uma ótima
pro�issional. Nem sempre o pro�issional será o verdadeiro amigo. Não se
afaste dos colegas, porém não deixe
serem íntimos demais e nem tão próximos a ponto de saberem seus problemas pessoais e caseiros.
Como já diziam, amigos verdadeiros podem ser contados com os
dedos da mão direita e os amigos hipócritas faltam dedos nas mãos para
serem contados.
A melhor orientação que posso
dar: “Seja autêntico, seja você mesmo,
sempre”. Dessa forma jamais será julgado por não apresentar aquilo que
você é.
Boa semana e �iquem com Deus!
Renato Pirolo da Silva,
consultor especializado
(repirolo@yahoo.com.br)

curtas
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personagem

E AGORA?

Ibope
O amigo André De Canini contou dias atrás
ter sido entrevistado para uma pesquisa do
Ibope. Esta semana foi minha vez, mas para
um levantamento chato sobre telefonia, que
me custou mais de meia hora. Ainda não foi
desta vez que me entrevistaram para presidente.
Pesquisa
Cada grupo político de Mandaguari já tem
em mãos pesquisa sobre a sucessão. E os
números que a coluna apurou são bastante
parecidos. Alguns gostaram, mas outros se
assustaram.
Uma vela para Deus...
Com adesivo de Beto Richa (PSDB) no carro,
a vice-prefeita Ivonéia (PPS) sentou na mesa
de autoridades da reunião política de Gleisi
Hoffmann (PT) em Mandaguari. Se foi convencida, ainda não sabemos.
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JÚLIO CÉSAR RASPINHA
Email: juliocesar@portalagora.com

Ânimo
As vendas da Feira Ponta de
Estoque estão animando os comerciantes, não só os que aderiram, mas quem está vendendo
na própria loja. Bom sinal para
um comércio que tem reclamado muito.

Elogios
Duas medidas da administração municipal
foram bastante elogiadas esta semana: a recuperação da “Estrada do Horto” e a abertura da Unidade de Saúde do Jardim Boa Vista
até às 22h.

Prestando contas
Interessante o informativo da Igreja Bom
Pastor. Constam nele inclusive as sobras do
mês e o valor revertido à Cúria Metropolitana. A circulação é mensal.
Opinião
O colunista exprime em artigo nesta edição
sua posição no período eleitoral. Diferentemente do que alguém possa dizer ou imaginar, não haverá envolvimento com nenhuma
candidatura, independente do grau de parentesco, amizade ou coisa do gênero. Qualquer outra informação que circular já pode
ser desconsiderada de antemão.

VALOR:
R$ 439,30 00.000.000/0001-00 | TIRAGEM: 000.000
ELEIÇÕES 2014 | COLIGAÇÃO PARANÁ QUE SEGUE EM FRENTE | PT | PDT | PC DO B | PRB | CNPJ: 20.576.090/0001-70 | CNPJ
FORNECEDOR:

curtas
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Lilian Nariai

UBS do Jardim Boa Vista
funciona até às 22h

Moradores do bairro e de outras regiões da cidade avaliam
como positivo o atendimento em horário estendido

Lilian Nariai

da redação do Jornal Agora

“Ela teve febre durante a noite, chorou
o dia inteiro e agora, no �inalzinho da tarde, a
febre voltou.” Esse foi o relato dado pela mãe,
Fernanda Ferreira, de 18 anos, acompanhada
do marido, Paulo Sérgio, de 21, ao chegar às
19h25, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do
Jardim Boa Vista, na quinta-feira (7).
Em poucos minutos, a pequena Júlia, de
nove meses, já estava sendo atendida pela médica do período noturno. “Esse horário, até às
dez horas da noite, é uma bênção, ainda mais
para nós, que somos pais de primeira viagem,
que a qualquer reação estranha da criança, já
�icamos a�litos. Traz uma segurança enorme”,
comentou Fernanda, que mora em um sítio, na
saída para Marialva.
Ela ressaltou que essa não foi a primeira
vez que a família precisou do postinho. “Semana passada, o Paulo Sérgio passou mal e nós
viemos para cá, ainda mais tarde. Ficamos encantados com a atenção que recebemos, tanto
que voltamos.”
Segundo o casal, antes, quando havia
necessidade, eles recorriam ao Pronto Atendimento Municipal (PAM), mas que por lá o
atendimento era muito demorado. “Teve uma
vez, que não aguentamos esperar mais e fomos
buscar por médico em Jandaia do Sul”, disse
Fernanda.

Esse foi apenas um dos casos acompanhados pela equipe do Jornal Agora, que esteve na
UBS do Jardim Boa Vista conferindo o trabalho
dos pro�issionais e a opinião de quem necessita
do atendimento após as 17h – horário antigo de
encerramento do expediente.
“Eu, que sou moradora do bairro, achei
que essa ideia foi extremamente acertada da
administração municipal. Trabalho o dia inteiro e não tinha muito tempo para cuidar da
minha saúde e da do meu �ilho. Agora, não tem
mais desculpa”, declarou a zeladora Adriana
Rodrigues Pereira, de 29 anos, que levou o garoto Gustavo, de 11, para atualizar a carteira de
vacinação. Adriana destacou ainda as melhorias que percebeu na UBS nos últimos meses.
“Está mais bonita depois da reforma, e o atendimento está muito melhor.”

Projeto-piloto
A experiência de ter uma Unidade Básica
de Saúde funcionando até às 22h em Mandaguari teve início em maio, alguns meses depois
da UBS do Jardim Boa Vista �icar pronta. “Foram trocados os pisos, foi pintada”, descreve o
enfermeiro responsável, Wellington Spinosa,
de 34 anos.
Um dos objetivos do atendimento em horário estendido, segundo ele, é facilitar o acesso à saúde ao trabalhador, que chega em casa
depois das 18h e diminuir a distância para os
moradores do bairro, que quando tinham um
problema de saúde, precisavam cruzar a cidade

Paulo Sérgio e
Fernanda Ferreira
elogiaram atendimento
recebido: “é rápido e os
proﬁssionais são muito
atenciosos”

para buscar atendimento no PAM.
“Por se tratar de um bairro de classe prioritariamente baixa, a solicitação por ambulância era muito grande, ou seja, é também questão de logística. Sem contar que é uma forma
que a prefeitura tem buscado de conscientizar
a população sobre quando recorrer a uma UBS
e quando recorrer ao Pronto Atendimento Municipal, visando desafogar o PAM”, a�irma ele.
“O problema é que, como antes só havia o PAM
durante a noite, todo mundo acabava indo para
lá, depois das 17h, o que gerava demanda gigantesca e demora nos atendimentos.”
O enfermeiro explica que as UBSs são para
os casos de pessoas com dores leves e moderadas, que precisam realizar consultas de rotina,
vacinas, solicitação ou análise de exames, renovar receita médica. “Já o pronto atendimento,
é para casos de urgência e emergência, como
fraturas, acidentes, indícios de parada cardíaca,
AVC [Acidente Vascular Cerebral].” A Secretaria
de Saúde irá distribuir nos próximos dias fôlderes explicativos na cidade.
Wellington ressalta que há atualmente no

Jardim Boa Vista uma média de 3.200 moradores. “Mas temos de pensar que a nossa área de
atuação é bem maior, acaba atingindo as pessoas que residem nos bairros próximos, como
Boa Vista II, Jardim Novo Horizonte, Jardim
Social, Conjunto Alípio Costa.” De acordo com
ele, pessoas de qualquer região de Mandaguari
podem ser atendidas na unidade, sempre que
houver disponibilidade.
Desde maio, têm sido feitas aproximadamente 25 consultas por noite, entre agendamentos e encaixes. De segunda, terça, quinta e
sexta-feira, os atendimentos são feitos por um
clínico-geral; às quartas, por um pediatra. “Três
enfermeiros fazem o período noturno e foi contratada uma auxiliar, um vigia, uma secretária e
uma médica para essa nova jornada.”
Sobre a possibilidade de o projeto ser colocado em prática em outras unidades, o prefeito Romualdo Batista comentou que está sendo
estudada. “Vamos ver os re�lexos disso para depois analisarmos a viabilidade.” Se depender da
opinião dos entrevistados, a ideia já está mais
que aprovada.

cotidiano
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Carteiras de identidade e
de trabalho serão feitas na
Agência do Trabalhador

Procon faz em média 500
atendimentos por mês

Problemas com telefonia são as principais reclamações em Mandaguari

Lilian Nariai

da redação do Jornal Agora

O Posto de Atendimento do Instituto de Identi�icação do Paraná, responsável pela emissão de
carteiras de identidade, que antes funcionava na
Prefeitura de Mandaguari, foi transferido para a
Agência do Trabalhador. A mudança de local e o
treinamento de um novo pro�issional para a função levaram aproximadamente dois meses, o que
causou transtorno aos moradores, que precisaram
se deslocar para cidades vizinhas para fazer a solicitação do documento. A média, em Mandaguari, é
de 100 pedidos por mês.
A gerente da Agência do Trabalhador, Claudete Pereira Velasco da Conceição, a�irma que a situação deverá ser normalizada a partir desta semana, quando as pessoas poderão voltar a requerer
as carteiras no município. “A servidora Caroline
Alves de Souza fez o treinamento em Apucarana,
e um espaço foi disponibilizado aqui na agência
para oferecermos o serviço. O nosso objetivo é separarmos dois dias da semana para que ela mexa
com carteira de identidade, lembrando que essa
é uma tarefa a mais que estamos agregando, sem
aumento de efetivo”, comentou a gerente. “Mas
como sabemos que agora, no começo, será alto
o volume de solicitações, nas primeiras semanas
faremos as carteiras nas quartas, quintas e sextasfeiras e também por meio de agendamento”, complementou a gerente.
Carteiras de trabalho
As carteiras de trabalho, que antes também
eram emitidas na Prefeitura Municipal, deverão

Pedidos de identidade voltam a ser feitos no município esta
semana; empecilho agora é com as
carteiras de trabalho

agora ser solicitadas na Agência do Trabalhador.
Devido à transição de local e de treinamento de
funcionário, os pedidos temporariamente não estão sendo feitos em Mandaguari.
“Eu e a Caroline vamos participar de um treinamento em Maringá, que é de um dia, e acredito
que em uma semana já estaremos disponibilizando o serviço na agência”, garantiu Claudete.

Serviço
A Agência do Trabalhador está localizada na
Rua Manoel Antunes Pereira, nº 837, próximo ao
Supermercado Cidade Canção. O telefone é o (44)
3233-3132 e o horário de atendimento é das 7h30
às 16h.

Fernando Damas

Lilian Nariai

Anteriormente, documentos eram solicitados na Prefeitura Municipal

Lilian Nariai
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da redação do Jornal Agora

O escritório do Procon em Mandaguari �inalizou o primeiro semestre de 2014 com uma média
de 500 atendimentos mensais. Segundo a advogada e coordenadora da entidade, Flávia Antunes
Pereira, as empresas de telefonia Oi e TIM são as
que mais receberam reclamação.
“Muitas pessoas nos procuram devido à cobrança indevida, algo que não foi utilizado ou até
mesmo solicitado e é cobrado e em todos os casos
buscamos os direitos dos consumidores”, a�irma
Flávia, que complementa dizendo que �ilas em
bancos e defeito em produtos eletrônicos também
estão no topo da lista.
O conciliador Marco Alípio Costa ressalta que
a maioria das situações é resolvida no próprio escritório do Procon. “Cerca de 80% dos casos são
solucionados em poucos dias, os que não existem
acordo entre as partes são levados ao Juizado de
Pequenas Causas”, explica ele.
“O maior problema das telefonias são os pacotes promocionais. Por exemplo, você compra
um plano por R$ 39, de repente esse plano não
existe mais e vem uma cobrança de R$ 50, sem
nenhum aviso”, comenta o conciliador. Costa dá
dica para que o consumidor não seja enganado na
hora da compra de um produto ou aquisição de
um serviço. “Geralmente na telefonia, o serviço é
contratado pela internet ou até mesmo por telefone. É essencial que se anote o protocolo, o nome
do atendente, as características do plano, para que
depois, se houver uma cobrança indevida, o consumidor tenha os documentos necessários para a
abertura de um processo.”
Ainda de acordo com o entrevistado, com re-

Cerca de 80% dos casos são
resolvidos no próprio escritório
do Procon

lação às �ilas em bancos, o ideal é a pessoa pegar a
senha em que aparece o horário de sua chegada e
quando chegar ao caixa, pedir um comprovante ao
atendente relatando a hora que está sendo atendido. “Isso porque muitas pessoas vêm reclamar
e falam que �icou uma hora na �ila, mas não têm
nenhuma prova e assim �ica impossível noti�icar a
agência bancária”, destaca.

Serviço
O Procon de Mandaguari está localizado na
Rua Interventor Manoel Ribas, nº 486. O telefone
é o (44) 3233-3539; e-mail: procon@mandaguari.
pr.gov.br. O horário de atendimento é das 7h30 às
11h30 e das 13h às 17h.
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Praça de pedágio é
assaltada

Ladrão leva carro do
Conjunto Ipacaray

Um veículo Gol, placa de Sarandi, foi furtado
na Rua José Alves Barbosa, Conjunto Ipacaray, no
início da madrugada de domingo (3). De acordo
com a Polícia Militar, vizinhos informaram à vítima que um homem teria entrado no carro, que
estava estacionado na via, e o teria furtado. A PM
foi acionada e registrou no Boletim de Ocorrência.

Uma motocicleta Honda CB300, placa AVE6033, de cor amarela, foi furtada no início da tarde de quinta-feira (7), às 13h40, em Mandaguari.
Segundo informações, o proprietário estacionou
o veículo na Rua Ricardo Specian, no Jardim Imperial, em frente à casa da namorada. Em um momento de descuido, desceu e entrou na residência,
rapidamente, deixando a chave na ignição. Foi o
tempo de alguém perceber e levar a moto. A Polícia Militar foi acionada, realizou ronda pela cidade
e emitiu alerta de furto às equipes da região, mas
até o momento o veículo não foi localizado.

Adolescente é pego
com droga em circular metropolitana

A Polícia Militar apreendeu três adolescentes, sendo dois com 16 anos e um com 13, moradores de Jandaia do Sul, por volta das 21h de
terça-feira (5), no ponto de ônibus da Rua Renê
Táccola, com três simulacros de arma de fogo. Ao
serem abordados, eles disseram que iriam voltar
para Jandaia do Sul e que, no caminho, assaltariam
a circular. Com auxílio do Conselho Tutelar, os garotos foram levados à DP para os procedimentos
cabíveis.

A Polícia Militar apreendeu três
adolescentes, sendo dois com 16 anos
e um com 13, moradores de Jandaia do
Sul, por volta das 21h de terça-feira (5),
no ponto de ônibus da Rua Renê Táccola, com três simulacros de arma de fogo.
Ao serem abordados, eles disseram que
iriam voltar para Jandaia do Sul e que,
no caminho, assaltariam a circular. Com
auxílio do Conselho Tutelar, os garotos
foram levados à DP para os procedimentos cabíveis.

Jovem e menor são pegos
com drogas no Jardim Esplanada

Na manhã de segunda-feira (4), durante patrulhamento no Jardim Esplanada, dois indivíduos foram avistados em atitude suspeita na esquina entre as ruas Miguel Couto e José Miranda dos
Santos. Durante abordagem, foram encontrados com Ronaldo Leandro, de 19 anos, 33 gramas de
maconha, e com um adolescente, de 16, duas pedras de crack. Na casa do menor, foram encontrados
ainda meio quilo de maconha, 11 gramas de crack, balança de precisão e dois simulacros de arma
de fogo. No início da tarde de sexta-feira (8), o adolescente novamente foi apreendido, com várias
porções de crack. Ele foi levado a DP, ouvido e liberado.

Condutor colide com
ônibus e carreta estacionados

Moisés Henrique Diniz, de 30 anos,
estava conduzindo uma Brasília, na Rua
Miguel Couto, Jardim Esplanada, quando, por volta das 23h30 de sábado (2),
perdeu o controle do veículo e colidiu
em um ônibus e uma carreta que estavam estacionados. A equipe do Corpo
de Bombeiros Comunitário foi acionada
e encaminhou Diniz até o PAM, com ferimentos leves.

Fernando Damas

Um assalto foi registrado na praça de pedágio de Mandaguari, por volta das 21h40 de
segunda-feira (4). Segundo relatos, dois homens
em uma motocicleta vermelha, estando um deles
armado, renderam uma funcionária na guarita e
roubaram R$ 600. A dupla fugiu sentido a Marialva e apesar do patrulhamento, nenhum suspeito
foi encontrado.

“Nós iríamos assaltar a circular”,
aﬁrmam menores
Divulgação

Uma criança de apenas seis meses foi deixada sozinha em uma residência, localizada na Rua
Emílio de Meneses, no Centro, enquanto os pais,
Tamires Aparecida, de 19 anos, e Márcio Batista, de
41, teriam ido a um bar, por volta da 0h30, início
da madrugada de sexta-feira (8). Segundo informações, o bebê estava dormindo, enquanto os pais saíram de casa. Os policiais foram avisados por meio
de denúncia anônima e foram ao estabelecimento
indicado, onde encontraram o casal, que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. O Conselho Tutelar acompanhou o caso, e os pais poderão
ser autuados por abandono de incapaz.

Moto é furtada no
Jardim Imperial
Arquivo Pessoal

Pais são acusados
de abandonar
criança de seis meses
para ir ao bar

policial

trânsito
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Mandaguari já registra
74 acidentes com moto este ano
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Dados são do Corpo de Bombeiros Comunitário, que atende apenas as ocorrências com vítimas
Fernando Damas

Fernando Damas

da redação do Jornal Agora

O número de acidentes envolvendo motos no
Brasil vem crescendo, e em Mandaguari não é diferente. Até sexta-feira (8), o Corpo de Bombeiros
Comunitário já havia registrado 74 acidentes envolvendo motocicletas este ano.
Nos casos atendidos pelos bombeiros, as vítimas foram levadas ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) para serem medicadas e, dependendo
da gravidade do acidente, os pacientes foram encaminhados aos hospitais da cidade e da região.
O tempo de recuperação dos acidentes varia.
“Depende do organismo da vítima, por exemplo,
tive um paciente que eu atendi na semana passada, que caiu de moto na PR-444, e não teve nenhuma lesão. Mas existem pessoas que têm de�iciência
de cálcio, e uma fratura nos ossos pode demorar
muito para cicatrizar, não existe um tempo determinado para o tratamento”, explica o enfermeiro
Eron Barbieiro.
A gerente da agência do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) em Mandaguari, Márcia
Cristina Fiori, comenta que também é di�ícil saber
a quantidade de pessoas que entrou com pedido
de auxílio-acidente em 2014, devido a ocorrências
envolvendo motocicletas. “Em Mandaguari não
existe a perícia médica, somente em Maringá e
Apucarana, e não é feita a divisão por cidades, e
sim por atendimentos.”
Para Geoffrey Tassitano, instrutor de autoescola, para se evitar acidentes de moto é necessário
utilizar direção defensiva. “Deve existir uma distância de outro veículo, o ideal é calcular o tempo

Vítima de acidente
de moto em julho,
Bruno Ricci ﬁcará
60 dias afastado
do trabalho, de
licença médica; em
2011, ele perdeu
um irmão, em
colisão envolvendo
motocicleta na
perimetral

necessário de frear para não colidir com o outro
veículo. Nunca ultrapassar pela direita, prestar
atenção no trânsito e nos demais motoristas. O
capacete deve estar bem preso na cabeça, com viseira abaixada, e o farol deve estar o tempo todo
acesso para que os veículos de grande porte possam ter visão de longe da moto”, aconselha ele.
No município, existem várias campanhas de
conscientização no trânsito. A Polícia Militar (PM)
realiza com frequência blitze de conscientização,
além de entidades como Lions, Rotary, Maçonaria,
Aceman e Prefeitura Municipal, que promovem
junto com as autoescolas, na segunda e terceira
semana de setembro, a Semana Nacional de Trânsito em Mandaguari.
“Envolvemos toda a comunidade para um

trabalho de educação no trânsito. Palestras são
feitas nas escolas, empresas, há também a distribuição de materiais que nos ajudam a ter mais
segurança no trânsito”, comenta Evilásio Bertoldi
Conradi, governador do Lions.

Vítima
Entre as vítimas do trânsito, está Bruno Ricci, de 25 anos, que sofreu um acidente no dia 10
de julho, na Avenida Amazonas, em que fraturou
o braço. “Eu estava com a motocicleta da empresa
que trabalho, subindo a avenida, quando próximo ao Hotel Amazonas, um veículo Monza estava
saindo de uma o�icina, não me viu e aconteceu a
colisão”, descreve Ricci.
O entrevistado diz que conduz moto desde os

18 anos, quando fez a primeira habilitação. “Sempre ando com atenção, dirijo carro também, mas o
veículo que mais utilizo é a motocicleta. Esse foi o
primeiro acidente em que me envolvi”, relata ele.
Ricci foi levado para o Pronto Atendimento
Municipal, com auxílio dos bombeiros, foi medicado e por meio de exames foi diagnosticada a fratura no braço. “Agora estou com o gesso e de licença,
devo �icar afastado da empresa por no mínimo 60
dias”, a�irma. “O meu patrão tem me ajudado em
tudo que eu preciso e sempre me liga para saber
como estou. Os medicamentos, eu consegui todos
na farmácia da Secretaria de Saúde, a única coisa
que paguei foi o gesso, porque eu não coloquei no
PAM.”
Bruno é irmão de Leandro Ricci, que morreu
aos 25 anos, após se envolver em um acidente de
trânsito na Rua Senador Salgado Filho (Perimetral) de Mandaguari. Ele conduzia uma motocicleta, quando colidiu com uma Kombi de transporte
escolar.
A colisão aconteceu na manhã de quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2011. O jovem foi levado
em estado grave até o Hospital Metropolitano em
Sarandi, onde permaneceu seis dias internado na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A morte foi
constatada no dia 14 de dezembro.
“O problema é a falta de respeito, vejo muito motociclista que ultrapassa pela direita, muitos carros que fecham as motos, uma verdadeira
confusão e, geralmente, no caso de acidentes, o
prejuízo é maior para os motociclistas, que estão
mais desprotegidos. Se os motoristas tivessem
mais educação, teríamos menos acidentes”, analisa Bruno.
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“Bebemos menos, mas bebemos melhor”
Raphael Brensis

Declaração é do mandaguariense, apaixonado por cerveja,
André De Canini, que conta um
pouco sobre a produção
artesanal da bebida
Raphael Brensis

da redação do Jornal Agora

Sem dúvida alguma, o Brasil é um país
com inúmeros admiradores de cerveja. Para
eles, apreciar sabores de qualidade já é muito bom, mas há um hobby que tem chamado
ainda mais a atenção de um grupo, em especial: o de fabricar a própria cerveja. É o que
a�irma o jornalista de Mandaguari, André De
Canini, que tem pesquisado bastante sobre o
assunto e se prepara para fazer a sua primeira experiência.
O entrevistado abriu as portas da casa
dele para a equipe do Jornal Agora, na última
quarta-feira (6), para explicar como surgiu o
interesse e mostrar os utensílios e matéria
-prima necessária para a fabricação de uma
cerveja artesanal.

“O sabor está se extinguindo”
Admirador de cerveja assumido, André
conta que o auge do sabor das boas cervejas
�icou no passado e que a essência das mesmas está desaparecendo dos produtos disponíveis atualmente no mercado.

Jornalista entre
os utensílios e
matéria-prima
que vai utilizar
para produzir
a sua primeira
cerveja; experiência deverá
ocorrer em
breve

“Por beber cerveja há muito tempo,
pude notar que são raras as que ainda mantêm o bom e velho sabor amargo que eu
conhecia. Provei diversas marcas atuais e a
diferença de sabor entre elas é muito pequena. A maioria me decepciona. Quando não, o
preço a se pagar pelo produto é muito alto”,
comenta André.
Despertando o interesse
“Há cerca de três anos, eu estava na
inauguração de um mercado em Maringá,
quando, em um dos boxes expostos, estava
havendo degustação de cerveja artesanal.
Assim que provei o primeiro gole, toda re-

cordação do sabor de cerveja que eu bebia
há 20 anos, veio em minha mente. Foi dessa
experiência que o interesse por fabricar minha própria cerveja surgiu”, conta o entrevistado. Segundo ele, a partir desse momento,
passou a pesquisar constantemente sobre a
prática e métodos de produção da bebida.

Inciativa
Por meio da internet, André descobriu
os “Cervejeiros Artesanais de Maringá”, grupo de rede social que o ajudou e o incentivou
ainda mais a seguir em frente com a ideia.
“Depois de ler muito, pesquisar em livros
e revistas, integrantes desse grupo do Fa-

cebook me incentivaram, e eu, �inalmente,
comprei meus equipamentos e estou prestes
a dar início à prática”, revela ele.

Esqueça o estereótipo
Ao ser questionado sobre a quantidade
de cerveja que os fabricantes “caseiros” ingerem, ele logo responde: “Desde que comecei a me interessar por esse ‘universo’, pude
notar que existem cada vez mais adeptos,
mas ainda é um número pequeno. Portanto,
geralmente as pessoas imaginam que fabricantes de cerveja são indivíduos que bebem
muito. Mas, na realidade, a situação acaba
sendo inversa. É inevitável que exageremos
algumas vezes [risos], mas o lema dos cervejeiros artesanais é ‘bebemos menos, mas
bebemos melhor’, principalmente devido ao
teor alcoólico dessas bebidas”, explica ele.

Primeira brassagem
De acordo com o jornalista, a matéria
-prima e os equipamentos necessários para
a fabricação da cerveja artesanal são bastante acessíveis e não tão caros. “Como sempre,
a internet auxilia bastante os interessados
na prática. Basta encomendar, e o indivíduo
receberá tudo em casa. Graças a isso, estou
prestes a fazer minha primeira brassagem,
ou seja, a fabricar a minha primeira cerveja”,
diz ele, animado. “A expectativa é grande e a
grati�icação por beber algo que eu mesmo
produzi é ainda maior.” Se vai �icar bom? É
esperar para ver; ou melhor, beber. Com moderação.

sugestão do leitor
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“Se eu pintar, eles vão vir e agir de novo”

Moradora que teve ponto comercial pichado, em frente à residência onde mora, busca solução criativa para o problema
Lilian Nariai

Lilian Nariai

da redação do Jornal Agora

Qual será a sensação de acordar com o muro e
as portas do seu imóvel comercial todo pichado? A
secretária Lucélia Ramos Rosa, de 55 anos, passou
recentemente por essa situação e sabe descrever
bem. “Sensação horrível, de perda, de prejuízo, e ao
mesmo tempo sentimento de dó por quem fez isso,
que certamente não tem uma boa estrutura familiar, uma boa formação”, imagina ela.
No início de junho, durante uma madrugada,
Lucélia ouviu um barulho em frente à residência
onde mora, no redondo da Praça Geraldo Francisco
Miqueletti, no Centro. Com medo de sair para ver
o que era, acabou recuando e indo dormir. No outro dia, o susto. O muro do imóvel comercial que é
dela e �ica no mesmo terreno da casa – atualmente
alugado a uma cabeleireira –, estava pichado, com
escritas indecifráveis – como é possível ver na foto
que ilustra a matéria.
“No primeiro momento, eu �iquei revoltada,
com vontade de apagar tudo aquilo o mais rápido
possível. Mas pensei melhor: se eu pintar, vai acabar sendo um atrativo. Eles vão vir e agir de novo.
Vou esperar para tomar uma atitude mais sensata”,
recorda-se Lucélia, lembrando que uma amiga passou pelo local e disse para ela �icar feliz, uma vez
que as portas metálicas não haviam sido atingidas.
Poucas semanas depois, uma das portas foi o
alvo dos pichadores. “O mais engraçado é que eles
não têm medo. Saí de casa às 20h40 e retornei às
21h50, o que signi�ica que eles agiram em um horário que facilmente poderiam ter sido �lagrados por
alguém.”
Já no começo deste mês, a outra porta, que
até então estava limpa, também ganhou alguns “rabiscos”. “De toda aquela sujeira, porque para mim
aquilo lá é sujeira, a única coisa que está legível é
um ‘pixo memo’”, relata a moradora.
Em conversa com a advogada Regina Maria

Ideia é fazer um trabalho
artístico em cima da pichação; “Fazer do erro, arte”,
comenta a entrevistada

Nápolis da Cunha Ghromann, para quem presta
serviço, a entrevistada conta que surgiu a ideia
de transformar a pichação no imóvel dela em um
trabalho artístico. “Ainda está em fase de planejamento, mas queremos fazer de um erro, arte. Só que
antes, preciso conversar com a inquilina para ver se
ela aceita.”
Também estão nos planos da moradora, a instalação de câmeras de monitoramento e possivelmente o registro de um boletim de ocorrência. “Não
quero fazer mal a ninguém, apenas dar como opção
a quem pichou deixar o estabelecimento como estava, custeando tinta e mão-de-obra, ou me apresentar algo melhor, mais bonito”, sugere ela.

Gra�ite x Pichação
O corretor de imóveis e acadêmico do segundo
ano de Direito, José Aparecido Galdino, de 44 anos,
lembra que gra�itou de 1998 a 2001 em Mandaguari. “Fiz alguns serviços, inclusive para a prefeitura,
sempre em espaços autorizados, e também às vezes por encomendas, como foi o caso da direção da
Escola Municipal Walter Antunes Pereira, que na
época me solicitou um desenho”, diz ele. Galdino
fez ainda trabalhos em tela, em lataria de carro, em

moto, em capacete. “Ou seja, por muitas vezes usei
o gra�ite como pro�issão”, destaca ele.
Para Galdino, que desenha desde os 12 anos
de idade, a diferença entre o gra�ite e a pichação
está nos fundamentos e nas técnicas utilizadas. “O
gra�ite é uma arte, uma extensão de um talento para
pintura que a pessoa traz de berço e vai aperfeiçoando durante a vida. Aquele biquinho nos sprays,
a quantidade de gás, tudo isso é levado em conta
na hora de gra�itar para conseguir o efeito desejado, traços mais grossos, mais �inos, com mais ou
menos pressão”, explica. “E no gra�ite, geralmente
você tem permissão para desenhar em um muro ou
algum pedido especí�ico para fazer”, ressalta. “Bem
diferente da pichação, em que você não tem nada
disso, você não tem um objetivo e não contribui em
nada com a cidade, pelo contrário, dani�ica bens
particulares e públicos, poluindo-a visualmente”,
diferencia o corretor.
Projeto
A psicóloga Simone Figueiredo, coordenadora
do Creas (Centro de Referência Especializado de
Assistência Social) de Mandaguari, explica que são
diversos os motivos que podem levar uma pessoa à

pichação e que é necessária uma avaliação individual. “Mas normalmente trata-se de um ato de rebeldia, uma necessidade de chamar a atenção, alguma coisa esse indivíduo está querendo extravasar.”
Simone diz que tem conhecimento sobre o
problema na cidade, mas que até hoje, desde que
assumiu o Creas, em 2013, nenhum caso de menor
envolvido com pichação chegou até ela. “Ainda assim, detectando essa situação, o Creas vai oferecer a
partir do ano que vem um curso de gra�ite”, adianta
ela a novidade.
“Nossa intenção é que os adolescentes entendam a diferença entre pichação e gra�ite e possam
desenvolver-se na arte.”

Crime
Pichação é crime ambiental, que pode levar à
detenção do autor por três meses a um ano, mais
multa. “Pena que pode aumentar, caso a ação seja
contra um imóvel tombado pelo Patrimônio Público, caso seja caracterizada uma ofensa, entre outras
tipi�icações”, explica o sargento Sérgio Gomes, da
Polícia Militar.
O sargento diz que em Mandaguari são poucas as denúncias contra pichadores. “É um crime
covarde, em que as pessoas sentem-se protegidas
pelo anonimato. Normalmente, agem de madrugada para não serem vistas”, diz ele.
Sérgio pede à população que quando presenciar alguém cometendo essa ação de vandalismo,
que ligue para o 190 ou (44) 3233-1824. “Precisamos do apoio de todos para evitar que esse problema aumente na cidade. Se pegos em �lagrante, os
pichadores são detidos.”
Ressaltando que a própria legislação (Lei
12.408/2011) diferencia pichação de gra�ite: “Não
constitui crime a prática de gra�ite realizada com o
objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário [...] ou com autorização
do órgão competente”.
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As 5 mais tocadas

1ª João Bosco e Vinicius – Sorte é ter você
2ª Gustavo Lima – Ponto G
3ª Zezé di Camargo e Luciano – Flores em Vida
4ª Anitta e Projota – Cobertor
5ª Marcos e Belutti – Domingo de Manhã

O Camilo Supermercados conta com uma estrutura ampla e agradável
para atender aos seus clientes com qualidade e conforto. Além do ambiente espaçoso e arejado, oferece ainda grande variedade de produtos
e os melhores preços da cidade. Na foto, os colaboradores Anderson,
Elaine, Kátia, Vilma e José Vitor
Parceiros da
Agora FM
(91,3), Nivaldo
Colombo e
a esposa Bia,
receberam
o Prêmio
Qualidade Total
2014; eles são
proprietários
da Colombuʼs
Assistência
Técnica,
especializada
em aparelhos
celulares

A Escola Primeiro Passo realizou no último sábado (2), a 18ª edição
do Passeio Ciclístico em comemoração ao Dia dos Pais. O Portal
Agora.com acompanhou o percurso, que terminou na Praça Independência, com apresentação artística e sorteio de uma bicicleta

O professor
Hudson
Guimarães foi
entrevistado
por Júlio César
Raspinha no
Show da Manhã,
da Agora FM
(91,3). O assunto
foi o cursinho
pré-vestibular
do Colégio
Sagrada Família,
que inicia com
sucesso mais
uma turma

A Escola São Francisco organizou esta semana a Feira Cultural, que
envolveu toda a comunidade escolar. Representado deusas gregas:
Stephanie Paggi, Mariana Bortoncello, Aiya Mizuta e Ana Clara
Prado Michels

O recém-empossado presidente
da Aceman, André
Scariot, abriu a
Feira Ponta de
Estoque na última
quarta, dia 6. O
evento, que este
ano ocorre na
Praça Independência e conta com 33
expositores, encerra-se neste sábado
(9), às 17h

crônica
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Donizeti Donha

O bule de café sobre a chapa quente do fogão
a lenha. Um pedaço de bolo de fubá, na forma de
alumínio. Um galo índio no quintal. Um céu tão
azul no céu. Azul sobre azul.
Na preguiça gostosa, depois do almoço, Tio
Zózimo lembrou-se das ocasiões em que meninos
e meninas, sentados sob as grandes árvores da
praça, divagavam soltos, conversavam, livres, sobre os gibis e os �ilmes do Cine Ipiranga ou sobre o
próximo des�ile de 7 de setembro, com fanfarra e
lindas balizas. Mundo sem pantufas ou edredons.
Depois, �ixavam-se nas �iguras de seus pais.
Cada um contava, orgulhoso, onde fora com o seu
durante a semana.
Caminhar ao lado da �igura paterna, pela cidade, entrar nas instituições públicas ou privadas
rendia um orgulho imenso. Nem mesmo um autógrafo do Maradona ou uma sel�ie com a Shakira
valeriam tanto.
Um dos meninos, de sardas no rosto, contou
que tinha ido com o pai à agência dos Correios,
que �icava ali na Praça Independência, bem no
meio da quadra, lá, além de conhecer os selos históricos, aprendeu como se passavam telegramas
ou se enviavam as cartas. “Seo” Aleixo, responsável na época, fazia questão de atender pessoalmente e contava mil fatos sobre o início da cidade.
Tinha ultrapassado as barreiras da comunicação
entre gerações.
Outro colega narrou sobre a aventura de ir
ao lado do pai, em um Jeep 51, até o 20 do Alegre, no sítio dos Perassollis, mas que antes tinham
passado na O�icina do Antônio Donizeti e que ele,
enquanto fazia a revisão, contava mil segredos dos
motores a gasolina e previa que um dia os veículos
seriam movidos a álcool de cana. Os olhos da mo-

Tio Zózimo: Dia dos pais

lecada se surpreendiam com aquele futuro distante. Sustos tecnológicos sobre raízes centenárias.
Um amiguinho da quarta série estava muito
feliz por ter andado na garupa da Lambreta do pai,
tinha ido da antiga agência do Banco do Brasil até
o Moinho Santo Antônio, onde encantara-se com
as máquinas da família Hauer que bene�iciava os
produtos da lavoura mandaguariense e produzia
farinhas e fubá para alimentar a cidade.
Uma menina, ainda com o uniforme da escola e com um livro de poesia no colo, era �ilha de
um taxista, prometia que um dia o pai dela levaria
todos para visitar os aviões no aeroporto. A gente
acreditava e �icava sonhando em andar no Simca
Chambord. Velocidade e vontade de chegar ao
mundo adulto.
E as histórias não acabavam mais, pescarias,
assistir aos jogos do MEC, ver �ilmes do Mazzaropi, no Cine Ipiranga, tomar um picolé na Sorveteria Cremoso ou na Ritz, era como se estivessem

conquistando o direito de entrar no mundo dos
adultos, amparados pelas mãos fortes e pela voz
grossa dos pais.
Somente um dos meninos não fazia seu relato. Ficava boiando nas nuvens. Esperando um
retorno? Contendo a lágrima furtiva? Quando
percebiam o silêncio do amiguinho, mudavam de
assunto. Era sempre o Makoto ou o Eduardo que
dava o toque. Imediatamente todos falavam de
outros mundos: futebol, música da jovem-guarda,
seriado Rin-tin-tin ou Bonanza.
Quando acordou, Tio Zózimo percebeu que
as horas tinham voado e já era tempo de voltar às
entregas de mercadorias pela cidade. Semana do
Dia dos Pais, tinha muitas encomendas das lojas.
No caminho, estacionou sua Kombi amarela,
placa KMS, em frente à venda do Sapatão, ia pegar
um litro de leite Caitu, quando viu passar, em seu
automóvel, foguete, uma professora de cabelos
vermelhos.

Lembrou-se mais uma vez de seu pai que, ao
anoitecer, contava histórias de príncipes valentes
e de fadas de cabelos cor de fogo. Inventava, aos
�inais de semana, cavalinhos e caminhõezinhos
com caibros da Madeireira Paulista. E os chuchus
da parreira e uma dúzia de palitos de sorvete viravam um rebanho bovino.
Sentiu que naquela tarde, o serviço estava
transcorrendo suavemente. Uma onda de tranquilidade embalava a cidade. Os lojistas recebiam e
despachavam mais calmamente as mercadorias e
até os clientes o recepcionavam com um cafezinho
e uma boa conversa.
Ao entardecer, subindo pela décima vez pela
avenida, percebeu uma algazarra festiva. Um grande grupo de jovens celebrava os resultados dos
vestibulares. Desenhos do futuro no chão e no céu
da cidade.
Enquanto descarregava produtos na Elite
Magazine, pensava que não tivera �ilhos, que, assim, não lhes poderia contar historinhas, nem
levar para passear em sua Kombi, muito menos a
oportunidade de inventar, juntos, brinquedos, nas
datas comemorativas.
Absorto navegador das brumas entre caixas
de pulloveres e jeans americanos. Caminhante das
nuvens sonâmbulas dos sonhos desfeitos.
Despertou com o tec tec tec rápido dos saltos
de uma professora que passou. Rápida. Cometa
deixando perfumes no ar.
Donizeti Donha é professor de português
e literatura na rede estadual de ensino
em Mandaguari.

Sicreditouch
A conta jovem do Sicredi.

Sua vida já é cooperativa.
Só falta sua vida financeira.
•
•
•
•
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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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Educação e comportamento
Começamos a�irmando que o excesso de
álcool na gravidez prejudica a saúde mental dos �ilhos, você concorda ou discorda?
Então, vamos mostrar por meio de pesquisas realizadas quais são os prejuízos que a
ingestão de álcool durante a gravidez pode
ocasionar no seu �ilho.
“De acordo com uma pesquisa realizada
na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
[FMRP] da Universidade de São Paulo [USP],
crianças cujas mães admitiram utilizar álcool em uma quantidade de três ou mais doses
por ocasião por mais de nove dias durante
toda a gestação tiveram pontuação média
menor no teste de avaliação cognitiva a que
foram submetidas.” O trabalho da psicóloga
Luciana Inácia de Alcântara aponta ainda
que os meninos, �ilhos dessas mães, apresentaram problemas comportamentais.
O desenvolvimento cognitivo está relacionado à abstração, atenção, linguagem
receptiva, função executiva, concentração,
memorização e ao julgamento crítico. “Mesmo em uma amostra relativamente restrita
de mães e crianças e com dados por vezes
con�litantes em relação ao consumo de álcool durante a gestação referido pelas mães,
associações signi�icativas, mesmo com uso
leve e moderado de álcool, foram observadas”, conta a pesquisadora.
O efeito mais severo da exposição pré-

natal ao álcool já identi�icado corresponde
à Síndrome Fetal do Álcool, descrita inicialmente em 1973. A síndrome consiste em
anomalias no desenvolvimento �ísico, comportamental e cognitivo de pessoas expostas
à bebida desde sua gestação. “Achados clínicos incluem retardo de crescimento pré e
pós-natal, disfunção do sistema nervoso central e dismor�ias faciais”, conta a pesquisadora. Entretanto, nenhum caso dessa síndrome
foi observado na amostra analisada.
Luciana atenta para a importância de
mais estudos na área, com mais casos de
exposição e com a utilização de marcadores biológicos, para possibilitar uma detecção precoce dos efeitos adversos do uso do
álcool na gravidez e extensão dos danos no
desenvolvimento cognitivo. Isso possibilitaria a criação de possíveis intervenções para
redução dos danos causados aos bebês e
futuro adultos. “Nossos resultados podem
ser úteis na realização de outros estudos na
área de álcool e drogas, assim como na formulação de políticas públicas de prevenção
e tratamento dos distúrbios do espectro alcoólico fetal”, �inaliza.
Após conhecer por meio de pesquisas
realizadas podemos a�irmar que os problemas produzidos pelo álcool ocorrem desde o
início até o �inal da gravidez e podem variar
em gravidade, dependendo da quantidade

Divulgação

Álcool na gestação

de bebidas alcoólicas ingeridas pela mãe.
Pode ocorrer retardo do crescimento,
com crianças de baixo peso ao nascer ou com
malformações mais ou menos graves. Dentre
os problemas, os mais graves são: alterações
cerebrais, neurológicas, psíquicas e ainda
uma série de deformações na cabeça e face.
Os efeitos do álcool sobre o cérebro do bebê
envolvem retardo mental, problemas na coordenação motora e irritabilidade.
Conclui-se, portanto, que mães grávidas
não devem ingerir bebidas alcoólicas, pois

correm o risco de mais tarde seus �ilhos possuírem alguma di�iculdade que já relatamos
acima.
Referência: Por Mariana Melo http://www.usp.br/agen/?p=128950
Gisley Saris Hernandes é
psicopedagoga clínica e institucional e
Roberta Sincero Benedetti, psicóloga.

social
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Thaís Salvador

Festival Queijo e Vinho
O Festival Queijo e Vinho reuniu muita gente bonita no último sábado (2)
no Clube Recreativo, em Mandaguari. O evento teve cobertura exclusiva do
site Portal Agora.com.

Nardinho e a esposa Alice
Dr. Jeferson Cazon e a esposa Lais
Emerson Augusto e a namorada Camila Reis

Dário e a esposa Silvia

Valdenir e esposa Valdirene

João e Renata

Ederson Leiva e a esposa Denise

Miltinho e esposa

O

O

s ﬁlhos Maitê e Otávio desejam
Feliz Dia dos Pais para o paizão
Gustavo Carvalho

Lara Emanueli Gomes de Castro comple-

tou quatro aninhos no dia 4. Ela recebe os
parabéns dos pais Ronaldo e Loiane, dos avôs
Lucio e Josias, da avó Tuca, da madrinha Sueli,
dos tios Patrícia e Marcelo e do primo Pedro
Henrique. Parabéns e muitas felicidades!

Dia dos Pais
será comemorado em grande
estilo! O Pai Ruy
Hans está que
é só felicidade
com o pequeno
Davi Luccamadrinha Sueli,
dos tios Patrícia
e Marcelo e do
primo Pedro
Henrique. Parabéns e muitas
felicidades!

