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WhatsApp

Mais...

TEMPO
Mandaguari
Sábado (16/8)
Max 28º Min 15º

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

Domingo (17/8)
Max 26º Min 16º

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

Segunda (18/8)
Max 28º Min 16º

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

Terça (19/8)
Max 29º Min 16º

“Em que mundo você está que
ainda não tem WhatsApp no celular?”. Ao ouvir essa frase de um
amigo esta semana me pus a re�letir e me �iz outra pergunta: Eu
preciso mesmo de mais uma tecnologia que me escraviza para viver?
Para os mais analógicos,
WhatsApp é um aplicativo de mensagens instantâneas pelo celular,
gratuito, que permite comunicação
individual ou em grupo. Seu crescimento é assustador e “todo mundo” adere, para depois reclamar
que não tem tempo para nada.

Confesso que demorei a aderir
ao Facebook e dele faço uso quase
exclusivamente comercial. Tenho
quase cinco mil amigos, alguns deles que quando me veem pessoalmente viram a cara.
Já ao WhatsApp, resisto o
quanto posso, não sei até quando.
Mandaguari mesmo tem um grupo de “Whats”, como o chamam,
chamado “Clubinho”, que tem até
encontro quinzenal. Alguns conhecidos chegam a “adicionar” desafetos no aplicativo, só para poder
desancá-los posteriormente, com

direito a plateia e tudo.
Viciado em leitura de jornais
e livros e nascido em 1977, já tinha quase 20 anos quando surgiu
a internet. Logo, o papel ainda me
seduz mais do que a tela de um
computador ou smartphone, que
tenho também por obrigação pro�issional.
Aliás, tem um “ex-amigo” que
vivia me atazanando para aderir
às novas tecnologias. Resisti o máximo que pude e travamos homéricas discussões por causa disso.
Hoje tenho um site com 130 mil

Espaço Aberto

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Memória em
Imagem

* Com informações do Instituto Climatempo

COTAÇÕES
Soja
Milho
Trigo
Café
Frango Vivo
Dólar Comercial

US$ 1098,25
US$ 362
US$ 537,25
US$ 188,45
R$ 2,35
R$ 2,26

Na foto histórica desta semana, o time
de futebol do Banco Brasil, da agência
de Mandaguari, em março de 1976. Em
pé, da esquerda para direita: João Gonzales Favoreto, Vilson Peres, Camiloti,
Genésio e não identiﬁcado. Agachados:
Pinhal, Roberto Wolf, Haruo Maeda e
Edson Betioli (in memoriam).
(Colaborou: Egicelda Wolf)

*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 (14/8/2014)
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Este jornal é um produto

acessos por mês. Não é estranho?
Sobre o WhatsApp, continuarei resistindo, não sei por quanto
tempo. Vou confessar uma promessa que me �iz: até o Natal, pelo menos. Tenho medo de �icar escravo,
como vejo que amigos e familiares
já o são. Pre�iro conversar pessoalmente a �icar enfeitiçado com a
tela do celular, não abro Facebook
no �inal de semana e desligo o celular após o almoço de domingo.
Um pouco antissocial? Talvez. Mas
escravo, jamais!

Rede Happy Farma - Rapharma, na Avenida
Amazonas, próximo à Praça Bom Pastor.
Fones: 3233-2320 ou 3233-9000.

(16/8 a 22/8)
Farmácia Drogapaula ‒ Rede Master Farma,
na Avenida Amazonas, em frente ao O Boticário.
Fone: 3233-3376.

Artigo

Riscos ao próprio negócio
Em muitos treinamentos e palestras que participei ouvi estudos sobre
o alto índice de fechamento de empresas antes de completarem cinco anos
de existência. Esses mesmos estudos
apresentam diversos motivos como
causas desse índice tão alto, acima de
muitos outros países, porém os mais
alarmantes são os que se referem ao
despreparo do empreendedor, do
novo empresário. Vamos nos ater a alguns, entre tantos motivos detectados:
1. Desconhecer habilidades e
competências – pode ocorrer quando o empreendedor adquire uma
empresa já montada ou até mesmo
monta uma nova empresa baseado
em dicas de amigos, de negociadores,
ao ver crescimento do segmento do
momento, sem analisar quais são suas
próprias habilidade e competências,
que não se encaixem com o negócio

montado;
2. Sem planejamento estratégico – quando não se faz esse planejamento, antevendo quaisquer possíveis
crises ou situações adversas, o empreendedor é pego desprevenido nesses
momentos, sem saber o que fazer, podendo assim perder competitividade;
3. Não revisar o planejamento –
se o planejamento é realizado e sua
aplicação ocorre de forma engessada
e �ixa, �ica sem �lexibilidade para se
adequar às constantes mudanças do
mercado;
4. Falta de quali�icação – muitas
vezes na ansiedade para deixar de ser
empregado, deixar de ter chefe ou patrão, ou ter seu próprio negócio, não
se preocupa em quali�icar para gerir
sua empresa. Sem a devida quali�icação não se consegue levar a empresa
ao sucesso. Não se pode contar so-

mente com a sorte;
5. Esquecer a família – sim, isso
mesmo. Por incrível que pareça, ao esquecer sua própria família, o empreendedor corre o risco de não obter o
sucesso em sua empresa. A dedicação
extrema aos negócios, a opção de colocar o dinheiro em primeiro lugar e esquecer que a estabilidade é essencial
para a concretização desse sucesso.
Estabilidade essa que pode ser gerada
quando há o equilíbrio entre o pro�issional e o pessoal. Seu desempenho
pro�issional vem de uma boa qualidade de vida pessoal, que é baseada na
estrutura da família e na convivência
com a mesma;
6. Não cultivar rede de contatos –
quando se tem uma ideia e acredita-se
que essa seja revolucionária, há o risco
de pensar que o negócio irá prosperar
por si só, que não precisará do apoio

das pessoas. Engano grave, pois quanto maior for o número de contatos,
maiores são as probabilidades dos
contatos apresentarem as oportunidades.
Há outros motivos que podem
causar o fechamento precoce da empresa, como falta de capital de giro e
motivos alheios à ação do empreendedor, que já são repetidos em muitos
materiais de leitura, porém decidimos
citar alguns outros pouco comentados.
Analise cada um dos itens, faça
os devidos ajustes e tenha sucesso por
muitos e muitos anos mais, com as
bênçãos de Deus.
Sucesso e boa semana.
Renato Pirolo da Silva,
consultor especializado
(repirolo@yahoo.com.br)

curtas
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Números de Requião surpreendem
À boca pequena corria no meio político certa vantagem de Beto Richa
(PSDB) na corrida sucessória do Estado. Não o su�iciente para vencer no
1º turno, mas quase a sema de Requião (PMDB) e Gleisi (PT). Não foi
isso que apareceu no Datafolha esta
semana.

Empate
Mesmo no limite do empate técnico,
a vantagem é do atual governador
(39 a 33). Chama atenção também o
baixo índice de Gleisi (11 pontos). A
soma de todos dá 46% contra os 39%
de Richa, o que leva a disputa para
um 2º turno imprevisível.
TV
Além do início da propaganda eleitoral, haverá debate na próxima semana. A tendência é de que o tabuleiro
se mova. Para que lado é a grande
pergunta. Assim como nas últimas
eleições, o Paraná pode vivenciar
mais uma eleição emocionante.

Marina
Sai a qualquer momento um levantamento
do Datafolha com o nome de Marina Silva
(PSB) no lugar de Eduardo Campos, morto
em acidente aéreo na quarta-feira (13). Não
se surpreenda se a ex-ministra aparecer na
frente de Aécio Neves no levantamento.
Hipótese
Já pensou duas mulheres disputando o turno
�inal da eleição presidencial?

Repercussão
Wilson Quinteiro em Maringá e Thiago Amaral em Londrina são os dois principais no-

mes do partido no interior do Estado, hoje.
Ambos contaram esta semana na Agora FM
(91,3) o episódio de junho, quando a aeronave de Eduardo Campos apresentou problemas em Londrina. O assunto ganhou a mídia
nacional após o acidente fatal.

Hospital
O Hospital Geral é um paciente com câncer
generalizado pelo corpo e em estado terminal. Do jeito que as coisas vão, o fechamento
é questão de dias.
Propaganda
As campanhas começam a ganhar volume na

região com cartazes, adesivos, santinhos nas
caixinhas dos correios e cavaletes nas esquinas. Felizmente os “chatíssimos” carros de
som ainda nos dão uma trégua. Por pouco
tempo.

Xadrez
A eleição de deputado é também tempo de
costura para a eleição de prefeito em 2016.
Apoios de pré-candidatos a vereador são
“acertados” agora para um determinado
deputado e a coisa �ica “amarrada” para a
próxima eleição. Assim como uma pré-temporada futebolística onde jogadores trocam
de time ou voltam para o antigo ninho.
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“Nós não temos dinheiro para pagar os funcionários”, aﬁrma diretor do Hospital Geral
Devido a penhoras judiciais, repasse feito pelo Governo Federal foi todo bloqueado em agosto; sem perspectiva, ele não descarta hipótese de fechamento
da instituição, em funcionamento desde a década de 1960
Fernando Damas

Lilian Nariai

da redação do Jornal Agora

Há dois anos sem receber 13º, sem fundo de
garantia e com os salários de julho atrasados, os 33
funcionários do Hospital Geral de Mandaguari paralisaram as atividades na manhã de quinta-feira (14).
Com faixa indicando “greve” e cartazes em punho,
com frases como: “Braços cruzados não vão tirar o
hospital da UTI”, o objetivo, segundo eles, foi chamar
a atenção da população e autoridades para a situação-limite a que a instituição chegou.
“Quando começou essa crise mais grave, em
que fomos avisados que não receberíamos o décimo
terceiro, nós compreendemos e continuamos realizando o nosso serviço normalmente, em prol do não
fechamento do hospital, pensando mais no bem da
população, que em qualquer outra coisa, porque na
verdade nós conseguimos emprego em outro lugar.
Mas o problema foi se arrastando, se agravando, até
chegar a esse ponto que não tem mais como. Todo
mundo aqui tem família, tem conta para pagar”, disse a auxiliar de enfermagem, Jaqueline Aparecida
Zaguini Magine.
A paralisação durou um dia, e o expediente voltou ao normal na sexta-feira (15).

Futuro do Geral poderá ser decidido esta semana

Problema
De acordo com o Departamento Jurídico do Hospital Geral, a Justiça bloqueou mais de 100% do repasse mensal, de R$ 88 mil, feito pelo Governo Federal em agosto. “Em julho, foi determinado o bloqueio
de 25% do total, referente a dívidas com a União,
Fazenda e processos judiciais, ou seja, sobrando R$
66 mil. No dia 2 deste mês, a juíza bloqueou mais R$
12 mil, do processo da Copel, e no dia 8 foi determinado um novo bloqueio, de R$ 40 mil, do processo da
Caixa Econômica Federal, cobrando o FGTS [Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço]. Contando que já
havíamos pagado R$ 15 mil de acordos trabalhistas,
podemos dizer que mais de 100% do repasse de

Feira Ponta de Estoque
contabiliza R$ 200 mil em vendas

De acordo com a Aceman, resultado foi positivo e agradou os comerciantes
da redação do Jornal Agora

A Feira Ponta de Estoque, realizada na Praça
Independência, de 6 a 9 de agosto, de acordo com a
Associação Comercial e Empresarial de Mandaguari
(Aceman), foi um sucesso. Ao todo, participaram 28
expositores de diversos segmentos, que totalizaram

Sem perspectiva
Moisés Marques, que assumiu a direção do
hospital e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais –
mantenedor da entidade – em fevereiro deste ano,
comentou que se o repasse não for liberado até esta
semana, há grandes possibilidades de o hospital fechar as portas. “Nós não temos dinheiro para pagar
os salários dos funcionários, a folha de pagamento
gira em torno de R$ 45 mil. Sem funcionários, nós
não temos como funcionar, vamos ter de encerrar as

atividades”, ressaltou.
Em março, quando se falou pela primeira vez
em fechamento do Hospital Geral, uma Comissão de
Apoio foi formada e desde então tem atuado para
encontrar formas de viabilizar o funcionamento da
instituição, mas até o momento não foi encontrada
nenhuma solução efetiva.
“Na segunda-feira [18] está marcada uma reunião com essa comissão e na quinta-feira [21] com os
funcionários. Se não houver novas perspectivas até
lá, não vejo outra saída”, opinou Marques.

Entenda o caso
No começo do ano, o hospital somava uma dívida de mais de R$ 3 milhões, que aumentava cerca de
R$ 40 mil/mês, de acordo com a direção. Os repasses
defasados do Sistema Único de Saúde (SUS) eram tidos como principal motivo para o endividamento. Na
época, a Prefeitura Municipal chegou a questionar,
dizendo acreditar que faltou gerenciamento estratégico no decorrer das quatro décadas de existência da
instituição.
Em maio, houve a tentativa de repasse de R$ 28
mil do município para os hospitais Geral e Cristo Rei,
que acabou barrado pelo fato de os dois não possuírem certidões negativas de débito.

Praças vão ganhar espaço de diversão para as crianças
Equipamentos começaram a ser instalados na Praça Independência

Redação do Jornal Agora
com informações de assessoria

Asses. de Impr. da Pref. de Mandaguari

Pedro Dantas

cerca de R$ 200 mil em vendas.
Eliana Oliveira, proprietária das Lojas Lee,
mostrou-se satisfeita com os dias de venda na praça. “Não é a primeira vez que participo da feira, esse
é o terceiro ano, e mais uma vez foi de grande valia
para mim. Tive um retorno muito bom e espero que
todos os outros comerciantes tenham voltado para
casa, satisfeitos, como eu.”

agostou �icou retido, o que impediu o pagamento
dos funcionários.”
Ainda segundo o jurídico, foram enviados pedidos de reconsideração à juíza, que ainda não foram
apreciados, e uma proposta de acordo ao procurador
jurídico da Caixa, que prometeu resposta até segunda-feira (18). “Se não houver nem reconsideração,
nem acordo, teremos de agravar isso no Tribunal
Federal, mas vai demorar mais.”
Em entrevista à Agora FM (91,3), na sexta-feira
(15), o prefeito Romualdo Batista a�irmou que a administração municipal tem empregado esforços para
tentar esses desbloqueios junto à Justiça. “Principalmente para pagar os funcionários, que não podem
�icar sem receber”, destacou Batistão.

Nos próximos dias as famílias terão mais um atrativo para
frequentar duas praças públicas de Mandaguari. Isso porque elas
estão ganhando playgrounds, ou seja, parque de diversão para que
as crianças possam brincar e se exercitar. A princípio, a prefeitura
adquiriu os equipamentos para a Praça Independência e para a Praça do Conjunto Habitacional Max Kauffmann (na Popular I), que,
inclusive, está sendo totalmente revitalizada. O investimento é de
R$ 60 mil.
O primeiro equipamento começou a ser instalado na Praça Independência na manhã de quarta-feira (13). O objetivo, de acordo
com a administração municipal, é atrair de volta as famílias para as
praças, transformando-as em verdadeiros centros de convivência.

solidariedade
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Elias Ruiz Alves está no Pronto Atendimento Municipal, enquanto aguarda vaga em um centro especializado
Lilian Nariai

da redação do Jornal Agora

Assistência Social
A secretária de Assistência Social, Vâine Michelan Batista, disse que o caso está sendo acompanhado pelas assistentes sociais e psicólogas do Cras
(Centro de Referência de Assistência Social) e Creas
(Centro de Referência Especializado de Assistência
Social).
“Estamos entrando em contato com alguns familiares dele e vamos continuar ajudando-o em tudo
o que for possível e no que ele aceitar, assim que ele
se restabelecer”, destacou a secretária.
Segundo ela, as doações destinadas ao Elias
estão sendo encaminhadas à sede do Cras, que �ica
na Rua Travessa João Cândido, nº 76. O telefone para
contato é o (44) 3233-4960.

Lilian Nariai

Solidariedade
A notícia de Elias sensibilizou moradores de
Mandaguari que, cada qual dentro de suas possibilidades, começou a ajudar o morador de rua. Só nos
20 minutos em que a equipe do Jornal Agora esteve
no PAM, cinco pessoas passaram para visitar e conversar com ele.
Uma, em especial, Alessandra Laras Pagotto,
proprietária de uma empresa de gás no Jardim Esplanada. “Vim aqui avisar o senhor que o Bob está
comigo, está sendo bem cuidado.” Bob é o �iel companheiro do catador de recicláveis, que o acompanhou
até o PAM no dia do incidente. “Ele para mim é tudo,
está comigo desde que cheguei em Mandaguari.”
Ao lado da cama, doações, de comida, cobertor,
roupa, sapato. Entre as quais as de Adriana Rosa, que
comprou calças e blusas e pegou algumas peças no
guarda-roupa do irmão. “Acho que o fato, por pior
que tenha sido, já aconteceu. Então, agora é hora de
olhar para frente e pensar de que forma podemos
ajudar esse senhor”, ressaltou ela.

Fernando Damas

História
Nascido em Itu (SP), em 9 de agosto de 1962,
há dez anos Elias �icou viúvo e desde então fez das
ruas de algumas cidades o seu lar. Depois de São Paulo, ele passou pelo Estado do Mato Grosso, antes de
chegar ao Paraná. “Aqui é o melhor lugar que tem,
e Mandaguari, onde estou há três anos, é onde eu
quero viver até os meus últimos dias, mesmo depois
disso que aconteceu.”
Elias tem três �ilhos, mas a�irmou que não tem
contato com nenhum deles. “Cada um tem sua família, e eu preferi �icar sozinho. Os amigos que eu tenho
são esses que �iz aqui na cidade.”
Ele contou que até tempos atrás estava dividindo casa com uma pessoa, mas que houve um desentendimento e ele preferiu voltar para as ruas. “Quem
dorme na rua, é com um olho aberto e outro fechado.
Há muitos perigos. Mas eu nunca havia passado por
nada parecido com isso.”
A preocupação atual é com relação ao trabalho.
“Preciso logo voltar a trabalhar, mas não sei como
vou fazer, meu carrinho �icou todo destruído”, de-

monstrou preocupação. “O certo é que a vida tem
que seguir.”

Enquanto Elias estiver
se recuperando, o ﬁel
companheiro dele, Bob,
estará em boas mãos,
aos cuidados da comerciante Alessandra Laras
Pagotto

Pedro Dantas

Na última quarta-feira (13), uma postagem
feita pela internauta Samira Ferraz Rodrigues, na
rede social Facebook, no Grupo Mandaguari, revoltou centenas de pessoas que leram a mensagem. Segundo ela, quando passava pela Avenida Amazonas,
próximo às 19h30, olhou em uma das ruas paralelas
- Rua Vereador Tertuliano Guimarães Junior - e viu
um carrinho de recicláveis pegando fogo.
“Na hora falei: ‘mãe, é o carrinho do seu Elias’,
um ótimo senhor que tivemos o prazer de conhecer e
ajudar algumas vezes”, escreveu a jovem. Ao se aproximar do local, ainda de acordo com Samira, encontrou o morador de rua tremendo, com ferimentos de
queimadura pelo corpo e se questionando: “por que
�izeram isso comigo?”.
Internado no Pronto Atendimento Municipal
(PAM), Elias Ruiz Alves, de 52 anos, também conhecido como “Tiozinho”, na cidade, contou à equipe do
Jornal Agora que toda a ação aconteceu muito rápido, enquanto ele preparava um macarrão instantâneo.
“Estava fazendo a minha janta, quando dois rapazes chegaram em uma moto preta e falaram: ‘tiozinho, sabemos que você tem dinheiro, passe para
nós’. Eu não reagi. Um deles desceu, pegou minha
carteira, pegou os R$ 30 que eu tinha, e não sei se
ele achou pouco, mas saiu bravo, chutando o frasco
de álcool que estava ao lado do fogaréu. Isso fez com
que o fogo se espalhasse muito rápido, queimando o
meu carrinho e me queimando também”, descreveu
ele.
Sobre o momento em que viu as chamas se
espalhando pelo corpo, Elias contou que foi desesperador. “Tirei logo a camiseta, que estava pegando
fogo. A dor é imensa, pior dor que já senti. Uma pessoa que estava passando na rua me ajudou, dando
batidas com um pano para apagar. Se não fosse essa
pessoa, talvez eu tivesse morrido.”

As queimaduras, de primeiro e segundo e grau,
atingiram de forma mais severa cabeça, rosto, braço
e perna do morador de rua, que agora espera vaga
em um centro especializado, provavelmente no Hospital Universitário de Londrina. “Acredito que quem
fez isso comigo estava sob efeito de droga. Ninguém
em sã consciência joga fogo em alguém. Eu sei que
não pode ter ódio, mas �ica um sentimento ruim,
porque não tem explicação para o que �izeram, foi
maldade pura”, desabafou Elias.
O delegado de Polícia Civil, Zoroastro Nery do
Prado Filho, diz que o caso está sendo investigado,
e que testemunhas já começaram a ser ouvidas.
“Temos algumas linhas de investigação, entre elas a
de que pode ter ocorrido um assalto, como ele está
dizendo, ou ainda um acidente, enquanto esse morador de rua preparava o jantar”, ressalta.

O morador
de rua, que
aﬁrma ter
sido vítima
de jovens que
o assaltaram
e atearam
fogo nele esta
semana, tem
recebido diversas visitas
e doações

Lilian Nariai

Catador de recicláveis que teve o corpo
queimado recebe ajuda de moradores

5

Adriana Rosa se sensibilizou com a situação
e comprou algumas
peças de roupas para
doar para o catador
de recicláveis. “Cada
um precisa fazer a sua
parte”, destacou
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Alteração, que estava prevista para agosto, foi
adiada devido a pedido de moradores; Fa�iman
será o destino �inal das circulares
Fernando Damas

Rua João Ernesto Ferreira, ao
lado da Casa de
Massas Glória

Avenida Presidente
Vargas, em frente
ao Laboratório
Municipal

Avenida Presidente
Vargas, em frente
ao Hospital Geral

da redação do Jornal Agora

A Prefeitura de Mandaguari con�irmou para o dia primeiro de
setembro a mudança do último ponto do ônibus metropolitano, hoje
localizado na Rua Renê Táccola, em frente ao portão da Escola Estadual São Vicente Pallotti. Esse ponto será extinto e sete novos serão
criados, sendo agora o destino �inal a Fa�iman (Fundação Centro
Universitário de Mandaguari).
De início, a troca de locais de pontos seria em agosto, mas para
atender ao pedido de algumas pessoas, a alteração �icou para o próximo mês. “A solicitação foi feita pela família que tem o quiosque
onde hoje é o último ponto, em que a renda vem desse estabelecimento. Eles pediram um tempo a mais para procurar outro lugar
para abrir negócio, por isso a modi�icação do ponto não ocorreu em
agosto”, explica o prefeito Romualdo Batista.
Segundo ele, também a partir de setembro, serão ativados os
novos pontos noticiados na 71ª edição do Jornal Agora; a diferença é
que em vez de cinco, haverá sete outros pontos, além dos atuais. “O
nosso objetivo é aproximar o serviço de alguns bairros, facilitando a
utilização do usuário”, complementa Batistão.
Para o secretário de Governo do munícipio, Eduardo de Miranda, a alteração é para desafogar o trânsito no Centro. “A Rua Renê
Táccola é estreita e está gerando congestionamento na região com
os ônibus parando em �ila dupla, prejudicando os comerciantes.
Muitos reclamam que perdem clientes, pois não existem vagas para
estacionar nas proximidades”, ressalta.

Rua Renê Táccola,
em frente à Fa�iman
– onde será o ponto
�inal

Rua Padre Antônio
Lock, em frente à
Secretaria de Saúde

Rua Padre Antônio
Lock, em frente ao
Mundo dos Colchões,
ao lado da prefeitura

Avenida Amazonas,
em frente à Casa
Marília, próximo à
Praça Independência

Imagens: Fernando Damas

Prefeitura conﬁrma
mudança do último
ponto de ônibus
metropolitano
para setembro

Operadora TIM
responde a requerimento
de vereadores
Eles solicitam melhorias do serviço em
alguns bairros da cidade
Redação do Jornal Agora

com informações da Assessoria de Imprensa
da Câmara Municipal de Mandaguari

Em sessão ordinária da Câmara Municipal de Mandaguari,
realizada na última segunda-feira (11), todos os vereadores assinaram um requerimento solicitando a operadora TIM melhoria
no sinal de telefonia nos jardins Boa Vista, Social, Novo Horizonte
e Parque Industrial III. Segundo moradores, além de o sinal da
operadora ser muito fraco naquela região, os telefones conectam
torres de Cambira ou Apucarana, que possuem o DDD 43, gerando
o pagamento de deslocamento.
Em resposta, a operadora TIM enviou nota informando que
uma equipe técnica irá avaliar o sistema nas regiões sinalizadas
pela Câmara de Vereadores, a �im de veri�icar oportunidades de
melhorias e de eliminação do sinal recebido do DDD 43.

Câmara de Mandaguari
abre concurso para
contratar advogado
Inscrições vão até o dia 29
Redação do Jornal Agora

com informações da Assessoria de Imprensa
da Câmara Municipal de Mandaguari

A Câmara de Mandaguari acaba de abrir concurso público
para contratação de advogado. O edital foi publicado esta semana no órgão o�icial do município, e as inscrições vão até o dia 29
de agosto. Foi aberta apenas uma vaga, com carga-horária de 20
horas semanais, e salário bruto inicial de R$ 2.664,29. O valor da
inscrição é de R$ 100. Todo o processo será conduzido pela Fundação Fa�ipa, e os interessados poderão baixar o edital e efetuar
as inscrições no site www.concursos.fa�ipa.org.

cotidiano
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Família de Mandaguari
registra queixa contra equipe do CQC

de Roberto Silva, O Diário

Uma suposta invasão a um escritório de advocacia
terminou em denúncia na 9ª Subdivisão Policial (SDP)
de Maringá. A queixa foi registrada pelo advogado Carlos Alberto Campos de Oliveira Júnior, que acusa uma
equipe do programa CQC, da Band, de constranger e armar escândalo no interior do escritório, em uma tentativa de entrevista com o pai dele, Carlos Alberto Campos
de Oliveira, o "Carlinhos", ex-prefeito de Mandaguari e
dono da empresa Iguaçu do Brasil, investigada por suposta venda ilegal de loteamentos.

Acidente entre motoneta
e bicicleta é registrado
próximo ao Gaé

Na denúncia, Júnior relatou que a equipe do CQC invadiu o local, na Avenida Brasil, Centro de Maringá, por
volta das 17h de quarta-feira (13), exigindo entrevistar
o empresário, que estava em reunião com advogados.
Ainda segundo o denunciante, outros clientes que aguardavam atendimento teriam se assustado com a movimentação e deixado o local às pressas. "Pedimos para saírem,
mas o repórter Guga Noblat passou a fazer escândalo",
disse Júnior, ressaltando que a subsecção Maringá da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) já foi comunicada do
ocorrido. A assessoria de imprensa da Band pediu prazo
para manifestação.

Lilian Nariai

O Corpo de Bombeiros Comunitário foi acionado no
começo da noite de quarta-feira (13) para atender a um
acidente de trânsito, que aconteceu na Estrada Vitória de
São Pedro, próximo ao Mercado Gaé. Segundo informações, o condutor de uma Honda Biz, placa de Mandaguari,
conduzida por Edson dos Santos, de 27 anos, que seguia
sentido a Minorgan, acabou colidindo com um ciclista, Agnaldo Alonso, de 39 anos, que cruzava a via para
acessar a Estrada Caitu. Com a batida, os dois condutores
acabaram caindo e foram encaminhados para o PAM. Agnaldo, sem lesões aparentes, apenas para averiguação; e
Edson com escoriações na cabeça, rosto e braços.

Casa é arrombada no
Conjunto Mandaguari II

Uma residência localizada na Rua José Guarido,
no Conjunto Mandaguari II, foi arrombada no domingo (10). Diego Donizete dos Santos, de 50 anos, saiu
de casa por volta das 10h30 e quando retornou, às
18h, percebeu que a residência estava arrombada. Do
local foram levados: uma máquina de lavar, fogão e
churrasqueira. A Polícia Militar foi acionada e registrou o boletim de ocorrência. O caso está sendo investigado.

Motociclista ﬁca
ferido em acidente na
Avenida Amazonas

Juliano César da Cruz, de 22 anos, fraturou o calcanhar ao se envolver em um acidente de trânsito na
noite de quinta-feira (14), por volta das 22h, na Avenida Amazonas, próximo ao Posto Novo Centro. De
acordo com informações, ele estava conduzindo uma
motocicleta Honda Titan, quando colidiu com uma
caminhonete S-10. A equipe do Corpo de Bombeiros Comunitário atendeu a ocorrência e encaminhou
Cruz para o Pronto Atendimento Municipal (PAM).

Em ultrapassagem malsucedida, mulher
perde controle de carro e entra em canavial
Fernando Damas

Alegação é de invasão; caso aconteceu em Maringá

Com informações

policial

Stela Maria Couto da Silva conduzia
um veículo Astra, placa de Maringá, na BR376, entre Mandaguari e Jandaia do Sul,
quando foi ultrapassar um caminhão e,
para evitar a colisão com um veículo que
seguia sentido contrário, jogou o carro no
acostamento. Ela perdeu o controle do Astra e acabou adentrando 100 metros em um
canavial, às margens da rodovia. Stela não
se feriu, mas o veículo precisou ser removido com auxílio de guincho.

Jovem e menor são
detidos pichando muro de autoescola

Duas pessoas foram levadas até a Delegacia de Polícia Civil, na noite de sábado (9), por
vandalismo, após pichar o muro da Autoescola Inovação, localizada na Rua Doutor Ru�ino
Maciel, no Centro. A PM informou que o vigia noturno passava pelo local e abordou Alisson
Rodrigo Mendes do Nascimento, de 18 anos, e um adolescente de 14, que estavam pichando o
muro e o portão do estabelecimento. No Brasil, a pichação é considerada crime ambiental, com
detenção que varia de 3 meses a 1 ano, e multa.

Família localiza homem que estava
perdido em Mandaguari

A Agora Comunicação (Agora FM | Jornal Agora |
Portal Agora.com), mais uma vez cumpriu uma de suas
funções sociais e promoveu o encontro de Antônio Karaí,
que estava internado no Pronto Atendimento Municipal
(PAM) desde domingo (10), com a sua família. A notícia
foi veiculada nos meios de comunicação do grupo na tarde de segunda-feira (11), e a sobrinha dele, que é de Borrazópolis, entrou em contato com a equipe da Agora na
manhã de terça (12), pedindo mais informações. Ela, que
preferiu não ter o nome divulgado, disse apenas que o tio
estava sumido desde a última quinta-feira (7) e que ele
apresenta problemas mentais desde criança, com ocorrências de esquecimentos e desmaios. “Essa é a segunda
vez que ele desaparece, nós �icamos muito preocupados.
Uma pessoa conhecida viu a notícia na internet e entrou
em contato com a gente”, relatou a familiar.
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Pedro Dantas

homenagem
“Me orgulho em
falar de Mandaguari”
Conheça a história do delegado Zoroastro Nery do Prado
Filho, que após 18 anos de serviço prestado no município, vai
receber o título de cidadão mandaguariense; cerimônia está
marcada para esta sexta-feira (22)

Pedro Dantas

da redação do Jornal Agora

Curitiba, Kaloré, Jandaia do Sul, Apucarana, Presidente Prudente, Cambira, Marumbi, Bom Sucesso, Bragança Paulista e por aí
vai. Como já dizia o aclamado compositor
Alexandre Magno (Chorão), em uma de suas
músicas: “Vencer na vida, no mundão, é para
quem tem coragem”. De uma família pobre,
com pais vindos de outro estado e com pouco estudo, nascido no minúsculo distrito de
uma cidade que já é considerada pequena,
sem muitas oportunidades e com um objetivo, Zoroastro Nery Prado Filho, hoje com 54
anos, conta como foi sua trajetória até conseguir se realizar pro�issionalmente e ganhar
reconhecimento da sociedade.
Filho de pais vindos da Bahia, o delegado Dr. Nery, como é mais conhecido, é natural de Jussiara (distrito de Kaloré), e registado em Bom Sucesso. Porém, desde os cinco
anos de idade ele reside em Jandaia do Sul,
onde cresceu, trabalhou e fez o ensino médio. “Trabalhei por sete anos no extinto Supermercado Vera Cruz, no setor de carga e

descarga de caminhões”, relembra o delegado com certo ar de saudosismo.

Formação
Desde muito cedo, Nery se interessou
pela carreira policial e após ingressar no
serviço militar, resolveu estudar Direito. Por
duas vezes tentou cursar o ensino superior
em Bragança Paulista (SP), mas devido à
condição �inanceira da família, não foi possível manter-se no curso. Nery conta que na
região, na época, apenas UEM (Universidade
Estadual de Maringá) e UEL (Universidade
Estadual de Londrina) ofereciam o curso de
Direito, mas com vagas superconcorridas e
vestibulares com grau de di�iculdade bastante alto.
“Eu tive muitos obstáculos para conseguir me formar, devido à situação �inanceira de minha família. Um curso que na época
tinha a duração de quatro anos, eu levei 12
para concluir. Sempre aparecia alguma coisa que me fazia pausar os estudos.” Zoroastro Nery só conseguiu concluir a graduação
em 1993, aos 32 anos, pela Universidade do
Oeste Paulista (Unoeste), situada em Presi-

A agricultura está evoluindo, as plantas precisam de mais nutrientes e
o produtor de melhores resultados. O fertilizante organomineral
produzido pela Minorgan traz inovações e qualidade em um produto
completo.
Não procure longe a qualidade que está aqui do seu lado, pois a
maior empresa de fertilizante organomineral do Brasil é paranaense e
está aqui pertinho da sua lavoura. Sempre com um técnico pronto
para lhe atender.

Minorgan, bom no plantio e melhor ainda na colheita.

“Eu tive
muitos obstáculos para conseguir
me formar devido à
situação ﬁnanceira de
minha família. Um curso
que na época tinha a extensão
de quatro anos, eu levei 12 para
concluir”

dente Prudente (SP).

Pro�issional
O delegado conta que ingressou na Polícia Militar aos 23 anos, no 10º Batalhão
de Apucarana, onde �icou por pouco tempo.
Após esse período, foi designado para trabalhar em Jandaia do Sul, onde atuou por mais
seis anos. “Também trabalhei por cinco anos
no município de Cambira e mais um tempo
nas cidades de Marumbi e Bom Sucesso”, comenta.
Após concluir o curso de Direito, Nery
prestou concurso para delegado de polícia,
em 1994, e foi aprovado. “Era minha vontade
e eu fui atrás, o ser humano sempre tem que
querer mais. Mesmo sem concurso marcado,
eu estudava regularmente. Até hoje tenho os
velhos livros que me deram toda base, eles
não saíam da mochila”, recorda-se, com brilho nos olhos, o entrevistado.
No ano seguinte, ele foi para São Pedro
do Ivaí atuar como assistente de segurança,
enquanto aguardava “fazer escola” para delegado de polícia. Na metade do ano de 1996,
Dr. Nery concluiu em Curitiba o curso para
delegado, que o possibilitou, em 1997, a realização de um sonho, a efetivação como delegado titular no município de Mandaguari. De
lá para cá, passaram-se 17 anos.
Inesquecível
Normalmente, no imaginário popular,
um policial é o cara durão, pouco bruto e
nada delicado. Mas o que dizer de um policial, que juntamente ao seu parceiro, no
meio da madrugada, em uma ronda de rotina, acaba por fazer o parto de uma mulher?
“No meio da madrugada, um senhor
veio correndo desesperado até a viatura e
disse que a esposa dele estava dando a luz
e que ele não tinha condição de chamar um
veículo. Nós nos deslocamos até o local e nos
deparamos com a situação, que a princípio
assustou. Mesmo sem a mínima noção, agoniados e com uma tensão no ar, conseguimos
fazer o parto da esposa do homem e logo em
seguida corremos para o hospital para que
terminassem e tomassem os procedimentos
adequados. Chegando lá, nos deram parabéns, disseram que foi tudo feito de maneira
certa e só aí conseguimos �icar aliviados”, relata Zoroastro, em tom de humor.

Ele destaca ainda outro caso marcante
em que atuou. “Foi a investigação de um corretor de seguros, de Jandaia do Sul, que foi
assassinado e encontrado dentro de seu veículo. Levamos aproximadamente oito meses
e tivemos de nos deslocar 5.000 quilômetros
para elucidar o caso”, conta o delegado.

Homem de fé
Há alguns anos Nery lidera uma equipe
que começou a desenvolver um trabalho de
ressocialização dos detentos por meio da fé.
Após notar a e�icácia de ações de evangelização, o delegado e sua equipe tiveram a ideia
de fundar a Casa de Recuperação Espaço Esperança (CREE), um centro de recuperação
para atender dependentes químicos, não só
a comunidade carcerária, mas a população
da cidade como um todo.
Após um longo período de viabilização,
a CREE, que deve ser o�icialmente inaugurada este ano, já atende a oito casos. “Os internos receberão tratamento multidisciplinar
para abandonar o vício, com atendimento
médico e apoio psicológico. Além disso, no
vasto terreno, eles poderão trabalhar diretamente com a terra, produzindo alimentos,
aprendendo novas pro�issões”, ressalta Nery.

Aposentadoria
Com 54 anos de idade, Zoroastro já tem
a possibilidade de se aposentar, porém, ao
ser questionado quando pretende, ele desabafa: “Eu ainda não estou preparado psicologicamente para largar minha rotina. Não me
vejo acordando sem ter o que fazer”.

Cidadão Mandaguariense
Nesta sexta-feira (22), o delegado Zoroastro Nery do Prado Filho será homenageado na Câmara Municipal. Ele irá receber o
título de Cidadania Mandaguariense, que foi
concedido por uma lei de autoria dos vereadores Jorge Marques, Aroldo Silvestre dos
Santos, Vilma Aparecida Pavani e Jocelino
Tavares.
A solenidade, que será aberta ao público, irá ocorrer no plenário, às 19h. “Sinto-me
orgulhoso de ter esse respaldo pelo trabalho
que venho realizando. Me orgulho da cidade
e da população que sempre me apoiou. Eu
sempre tive apoio em Mandaguari”, ressalta
ele.
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Raphael Brensis

da redação do Jornal Agora

Devido ao pequeno número de programas
de rap nas rádios paranaenses, os poucos que
existem acabam se destacando e recebendo
atenção especial dos ouvintes e apreciadores
do estilo musical. Trata-se de um estilo, que
apesar de existir há muitos anos, possui pequeno espaço nos meios de comunicação e ainda
é visto com preconceito por algumas pessoas.
Porém, mesmo com essas e outras barreiras, o programa Conexão Hip-Hop se mantém
em atividade há mais de uma década em Mandaguari. Uma trajetória que percorreu por diversas emissoras de rádio, sendo transmitido
hoje, aos domingos, pela Agora FM (91,3).
Um dos idealizadores do projeto, Anderson da Silva Carmo, de 34 anos, mais conhecido
como Buiu, conversou com a equipe do Jornal
Agora e contou como surgiu a ideia do Conexão
Hip-Hop, o objetivo do programa e histórias
interessantes durante esse tempo como apresentador. Con�ira a seguir os principais trechos.
Início
“O programa surgiu há mais de 13 anos.
Inicialmente, éramos apenas três apresentadores com seus dois ou três ouvintes. Atingíamos apenas o público que apreciava o rap e de
forma bastante limitada. Atualmente, mesmo
sem a companhia dos demais apresentadores,
sempre uso plural para falar sobre o comando
do programa. Somos uma família e independentemente de eu apresentá-lo sozinho, tenho
a devida consideração por eles. O rap sempre
foi visto com muito preconceito, por mostrar a

Locutor de Mandaguari conta
sobre suas conquistas no rádio,
entre as quais ter atingido os
mais diferentes públicos com
o programa Conexão Hip-Hop,
transmitido pela Agora FM
(91,3)

verdade ‘nua e crua’, sem medir palavras, portanto foi uma tarefa e tanto expandir nossa audiência”, lembra Buiu.

Real intuito
Segundo Anderson, a ideia do Conexão Hip-Hop não é simplesmente tocar algumas músicas do estilo. Vai além. O real intuito do programa é atrair os mais distintos públicos, desde os
que apreciam o rap, até os que não têm conhecimento ou mesmo não gostam da batida.
“O que queremos é mostrar toda a revolução e ideologia que o rap aborda. Mostrar o
ponto positivo do mesmo, ou seja, transmitir
por meio das letras e cultura nossa realidade
sem �icção, nosso cotidiano. Buscamos deixar
ainda mais claro o que os MC’s expõem em suas
letras, induzir os cidadãos a �icarem longe do
crime e da violência, mostrando o sofrimento
de quem acabou entrando para esse mundo”,
explica.
“Um salve”
Ao ser questionado sobre as conquistas
obtidas por meio do programa, ele comenta

que inicialmente o rap atingia apenas os habitantes de periferia, que já viviam tal realidade e
estavam cientes do sofrimento que tais músicas
expressam.
“Aos poucos, por meio do programa, fomos
capazes de realizar o que buscávamos e outras
conquistas, que foram além. Os detentos que
aguardavam julgamento na delegacia de Mandaguari e nas cidades onde a transmissão atingia, por exemplo, passaram a nos ouvir, acompanhar nosso trabalho e prestar atenção nas
nossas mensagens”, conta Buiu.
“Antes, existia certa intimidação ou receio
que impedia o contato entre essas pessoas
e suas famílias. Muitas sentiam vergonha de
mandar uma simples carta para os seus entes
queridos, devido à situação em que se encontravam. Então, eles começaram a enviar cartas
para a rádio, com mensagens, principalmente,
de agradecimento aos familiares e os famosos
‘salve’. Assim, o Conexão Hip-Hop passou a fazer essa interligação, o que nos trouxe a nítida

Raphael Brensis

Realidade sem ﬁcção

Anderson da Silva (Buiu): “Buscamos
deixar ainda mais claro o que os
MCʼs expõem em suas letras,
induzir os cidadãos a ﬁcarem
longe do crime e da
violência, mostrando o
sofrimento de quem
acabou entrando
para esse
mundo”

sensação de que estávamos sendo ouvidos e fazendo bem a alguém.”
A corrente foi estabelecida e permanece
forte. Dessa forma, pessoas de todos os estilos passaram a receber o programa de braços
abertos. Hoje, mães e pais de família, avós e públicos completamente diferentes do mundo do
rap presenteiam Buiu com sua audiência. Segundo ele, a missão estará cumprida, enquanto
esse laço com o público se mantiver forte.
“Sinto-me realizado e já tenho tudo o que
preciso. Enquanto estiver ajudando os ouvintes, estarei satisfeito e não preciso receber um
centavo sequer por isso. Faço porque amo”,
conclui.

Serviço
O Conexão Hip-Hop vai ao ar todos os
domingos, das 17h às 20h30, pela Agora FM
(91,3). É possível ouvir o programa pela internet, acessando o link da rádio no site www.portalagora.com.

bate papo
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Jovens invisíveis, pais perdidos
e professores em pânico!
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Psicólogo vai lançar livro que retrata a falta de diálogo e de limites na família e na sala de aula
Júlio César Raspinha

Fernando Damas

da redação do Jornal Agora

Calmo, fala mansa e um enorme poder
de observação. A característica, latente na
maioria dos psicólogos, está presente também no comportamento de Rogério Thadeu, de 41 anos. Casado, pai de dois �ilhos,
responde à primeira pergunta da entrevista
com um sorriso e um sonoro não. Questionado se sua família é de propaganda de margarina (onde todos são felizes e sorridentes),
é taxativo: “De jeito nenhum. Temos angústias e con�litos como toda família”. Thadeu se
prepara para lançar o livro Massacres Escolares – Jovens Invisíveis em Cena nas próximas semanas. Leia a seguir uma entrevista
que aborda, desde violência escolar, falta de
diálogo na família à exposição na internet:

Jornal Agora – Como surgiu a ideia do
livro?
Rogério Thadeu – Foram dois anos de
estudos sobre questões ligadas à violência,
indisciplina e agressividade. Chama muito
a minha atenção os casos de ataque em escolas, onde jovens entram atirando e exterminando inocentes. Em regra, são rapazes
entre 17 e 24 anos, que buscam se a�irmar
pela força �ísica por se sentirem inferiorizados, ridicularizados e alijados de um deter-

Rogério Thadeu: “Ostentação em redes
sociais está
ligada a uma
enorme pobreza afetiva”

minado grupo.

Como funciona a cabeça desse tipo de
adolescente?
Ele precisa pertencer a um grupo e hoje
vivemos em uma sociedade ligada à estética
e aparência. Os vídeos e fotos na internet
nada mais são do que uma tentativa desesperada de ser notado em um mundo narcisista, onde prevalecem o culto à imagem e
aparência. Quanto mais barulho, mais a pessoa precisa ser notada.
O que os pais estão fazendo para dar
um rumo correto nisso tudo?
Hoje a presença do pai é muito frágil.
Muitos �ilhos buscam referências fora de
casa. Pai é pai, mãe é mãe, e assim devem se
comportar.

Que atitudes devem ser adotadas?
Primeiro é preciso repensar que tipo de
sociedade nós estamos vivendo. A tolerância
à frustração não existe mais, e essa ausência
de limites acaba indo para a escola. Sempre
será testada a autonomia de alguém e é por
isso que os jovens transgridem e buscam o
álcool e as drogas.
E o professor? Como enfrentar esse
drama?
O professor hoje não tem estrutura
emocional para enfrentar esses “jovens
abandonados”. Ele é treinado para ensinar,
não para cuidar. Isso tem que virar política
pública do governo.

De que maneira as redes sociais estão potencializando esse problema?
Vivemos o tempo do culto à imagem, a
busca do prazer imediato. As pessoas não
suportam mais a espera, a frustração, isso
gera raiva. E nada melhor do que a tristeza
para nos permitir enfrentar melhor nossos
con�litos e amadurecer. Minha crítica é à ba-

nalidade das redes sociais, o exibicionismo,
precisar mostrar a rotina.

Por que isso acontece?
Ninguém suporta a solidão e as pessoas
sentem necessidade de se comunicar, mas
muitos tentam ostentar uma vida maravilhosa que não existe, e isso tem muito a ver com
grande pobreza afetiva.

No livro você trata também da busca
por medicamentos antidepressivos. Qual
a sua posição sobre o tema?
O Brasil é hoje o segundo maior consumidor de antidepressivos do mundo, um
absurdo. Tristeza e raiva não devem ser medicados, mas suportados. O medicamento
anestesia o que a pessoa está sentindo e tapa
o buraco onde família e escola não conseguiram resolver.
Como um pai deve intervir para que
as coisas não cheguem a esse estado de
coisas?
O adolescente precisa de espaço para
ele, até para confrontar o que aprendeu com
o mundo que vai enfrentar. Mas a palavra
correta é diálogo. O pai precisa e deve ajudar
o �ilho a formar uma consciência crítica e interferir, sim, quando necessário.

Mas pais e �ilhos, em sua maioria,
pouco se falam...
Não importa o tempo disponível para
uma conversa, mas a qualidade desse diálogo, mostrar que se preocupa com o �ilho e
ajudá-lo a construir um valor.

Diante desse quadro todo que foi
“pintado”, ainda sobra espaço para algum
otimismo?
Sou e preciso ser otimista. É no caos que
se transforma, e isso é possível por meio de
conhecimento e educação.
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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 Marcos e Belutti – Domingo de Manhã
5ª Pedro Paulo e Alex – Fazer o Proibido

No sábado (9), em programa especial do Dia dos Pais, Júlio César Raspinha
sorteou 13 prêmios entre os ouvintes do Show da Manhã, da Agora FM
(91,3). O prêmio principal foi uma churrasqueira elétrica, presente da Agropecuária Paraná, que foi para a casa do ouvinte sortudo, Marcos Gabriel

Em prol da
ONG Paixão por
Animais, o Cobra
Moto Clube de
Mandaguari
realizou a festa
Cachorro Louco,
no sábado (9). A
entrada foram
dois quilos de
ração! Na foto,
Rodrigo Nunes e
Wilson Sena

A Colari (Cooperativa de Laticínio de Mandaguari) ofereceu um caprichado
café-da-manhã para os cooperados, no sábado (9). O objetivo, segundo
o gerente da loja, Gilvan Ribeiro, foi estreitar relacionamentos, buscando
sempre soluções para os pecuaristas da cidade e da região; prestigiou a
iniciativa, a vice-prefeita Ivonéia Furtado

Mara Fachin Milani recebeu amigos e familiares na reinauguração da
“Linda Mania”. A loja completa de acessórios femininos reabriu em espaço
mais amplo e moderno (na Avenida Amazonas, em frente ao Bradesco)
para melhor atender aos clientes

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.

Thiago Carvalho
e a namorada
Ingrid Bovo
Etgeton se divertiram bastante
em show de
comédia stand-up no último
sábado (9), no
Centro de Convenções. O espetáculo “Carmo:
O Implicante” foi
apresentado por
Hallorino Junior

Parceiros da
Agora Comunicação (Agora
FM | Jornal
Agora | Portal
Agora.com),
Célia e Amaury
Brianez foram
homenageados
com o Prêmio
Qualidade Total
2014: melhor
laboratório de
análises clínicas
(Laboratório
Brianez) e melhor bioquímico,
para Amaury

crônica
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Donizeti Donha
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Tio Zózimo: caminhos, tropas e viagens
As lavouras se estendiam verdejantes. As glebas acolhiam milhares de famílias. Cada carreador
levava a uma série de lares.
O �luxo de mercadoria, um ir e vir sem �im,
corria do campo para a cidade. Da cidade para o
campo.
Para dinamizar e manter todo aquele movimento, a logística da época contava quase que só
com um veículo: as indispensáveis carroças e seus
heroicos condutores, os carroceiros.
Era um dinamismo constante, diário, mas
quando chegava o sábado, elas se multiplicavam
pelas estradas de chão, formando comboios que
se estendiam. 30, 50 60 carroças, vencendo a poeira dos dias ensolarados ou o barro vermelho, dos
meses de chuva. Vindo para a cidade. Manhãzinha.
Cheiro de capim molhado no ar.
Para tal imensidade, havia até estacionamentos. Cada máquina de arroz e cada moinho
de fubá dispunha de uma área, grande, onde os
bravos agricultores estacionavam suas carroças e
animais, enquanto faziam as vendas dos produtos
naturais e efetuavam as compras das mercadorias
industriais, da semana.
Traziam arroz em casca. Milho debulhado.
Feijão das águas. Café em coco. Mamona escolhida. E frangos caipiras.
Levavam para casa o arroz bene�iciado, o
fubá, o óleo e o açúcar. Passavam na Casa Brasil
para adquirir equipamentos. Na Liberal conseguiam as ferramentas. Com o Guga, na Riachuelo,
as melhores marcas e os melhores preços para os
tecidos da família inteira.
Mas as carroças não eram todas iguais. Cada
proprietário personalizava a sua. Acrescentando
acessórios. Escolhendo uma frase e um desenho

que passassem uma mensagem. Na caixa de ferramentas. Havia dizeres religiosos, de autoajuda e
até bem humoradas, de acordo com a fase que o
condutor atravessava.
Os mais exigentes levavam ao Dil Pintor. Ele
sempre inventava uma pintura e uma mensagem.
Originais.
Era tal a importância e quantidade que havia
várias fábricas delas na cidade. Produzindo em série. Aceitando encomendas. Com prazo. Linha de
montagem na terra dos cafezais.
E toda uma rede de manutenção. O�icinas de
freios. De reparos do assoalho. Reposição de ferraduras. Selarias. Arreios exclusivos. Rebites de
alumínio marcavam o status do carroceiro.
O sonho de todo menino era conduzir a carroça do pai. Apoderar-se das rédeas. Escolher o
caminho. Vento no rosto. Liberdade na estrada.
Freud explica. Ao som do trote leve do cavalo na

estrada.
Quando surgiu o boato de que os malvados
Carne Seca e Diabo Loiro se escondiam para os lados da Caverna do Índio, na Estrada Cambota, um
grupo de jovens estudantes resolveu aventurar-se
por aquelas bandas.
Makoto, Bia, Gustavo, Charles, Cebolinha,
Eduardo, Duda e Diego partiram de carroça, puxada por uma mula chamada Rexis Tague.
Tio Zózimo, dono da carroça, deixava cada
um conduzir durante um trecho. A Bia se matava
de tanto rir a cada coice da mulinha.
Iam todos na maior coragem. E alegria. Quando chegou a vez do Ney pegar as rédeas, era uma
descida. Íngreme. Ele quis imprimir velocidade.
Fitipaldi das estradas.
A mula aceitou a brincadeira. E partiu. A Bia
ria mais ainda. O Duda queria saltar. O Makoto tentava frear. O Eduardo segurava o chapéu na cabe-

ça. O Diego levava seu galo cego no ombro. E o Ney
mandava a mula correr mais e mais. Queria atingir
a velocidade do som.
No tropel, Tio Zózimo já tinha perdido o chapéu. O paletó. Os suspensórios. Segurava, temeroso, as calças.
Na curva fechada, Ney perdeu os controles
das rédeas. A mulinha assumiu a responsabilidade. E comandou. Imprimiu um galope supersônico. A Bia achava a maior comédia. Tio Zózimo rezava. Duda gritava e o Makoto calculava...
A roda direita bateu numa pedra enorme. A
carroça alçou voo.
Passou por sobre um abacateiro. Planou. Livre, leve e solta. A mulinha, com as quatro patas,
abertas, parecia um morcego gigante cruzando o
céu da Cambota. Batmula na sua batcarroça.
Quando estava se aproximando do acampamento dos terríveis bandidos, a mulinha preparou
o trem de pouso. Descreveu uma curva no céu e
procedeu a aterrissagem. Na freada, a Bia foi parar, estatelada, abraçando o pescoço da mulinha. O
pouso foi um barulho. Um escarcéu.
Os terríveis bandidos Carne Seca e Diabo Loiro se apavoraram. Se atrapalharam diante do inexplicável. E enquanto os meninos e o Tio Zózimo
se levantavam e retiravam o pó das roupas, eles
abandonaram o local. Fugiram para Mandaguaçu,
a pé. Nunca mais amedrontaram o povo de Mandaguari.
Donizeti Donha é professor de português
e literatura na rede estadual de ensino
em Mandaguari.
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convidado
Publicidade em Foco
A era do
compartilhamento
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A era digital já virou peça de museu e
é coisa do passado. Antes, o grande dilema
era o que a tecnologia poderia fazer pelas
pessoas. Agora, mudamos a pergunta: o que
as pessoas podem fazer com a tecnologia?
Saímos da era da informação e estamos começando a viver a era da participação e do
compartilhamento.
Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest,
Youtube e outra in�inidade de ferramentas
são baseadas no compartilhamento de informações que alguns julgam interessantes,
e outros, nem tanto. Podemos dizer, então,
que a capacidade de atrair a atenção das
pessoas está na qualidade do conteúdo postado e que nesse ponto as marcas devem se
preocupar, e com razão, muito mais do que
os usuários.
As redes sociais também alteraram
drasticamente a forma como nos comunicamos com as marcas e isso, consequentemente, re�letiu na forma com que as marcas passaram a divulgar seus produtos e serviços.
O desa�io agora é ter uma história para contar e fazer isso com sensibilidade su�iciente
para que o conteúdo seja compartilhável.
Tendência ou não, a�inal não existe nada

de novo nessa estratégia, ações que buscam
a humanização da marca começam a surgir
com mais frequência e realmente emocionam. Como resultado, essas ações passaram
a ser compartilhadas, pois os usuários acabam se identi�icando com elas.
Campanhas em redes sociais é uma ótima maneira de identi�icar o público-alvo,
onde alcançá-lo, saber o que precisa, como
fornecer isso e o que comunicá-lo. A estraté-

gia deve carregar algum valor. No ambiente
online, o conceito de valor pode se referir à
informação, entretenimento, instruções, suporte, orientação etc. A missão das empresas é descobrir quais desses valores o cliente
busca.
Para isso, uma possível solução é oferecer conteúdo de qualidade que não seja
sobre o produto, mas relacionado à área de
negócios em que a empresa opera. Dicas e

informações relevantes, por exemplo, aumentam a visibilidade e credibilidade da
marca. É importante que as companhias tenham consciência de que construir engajamento é um processo lento. Consumidores
devem surgir de forma natural, mantendo
o propósito das campanhas de social media.
Quanto mais abertas e transparentes, maior
será o potencial de engajamento das marcas.
As histórias têm sido um método para
posicionar a marca de forma natural por
meio da transmissão de seu valor fundamental. A�inal, é o método mais fácil de comunicação e é por isso que são incorporadas de
forma natural pelas pessoas. Criar histórias
é algo natural, que faz parte de nossas vidas
diárias. Contar histórias para apoiar mais
claramente a sua marca pode ser simples,
desde que seja capaz de criar uma história
que consiga tocar as cordas profundas das
pessoas e, lógico, “vender”, por uma vez, os
valores antes dos produtos.
Rodolfo Morais,
24 anos, graduando em
Publicidade e Propaganda
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Thaís Salvador
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Gorazde, na
Bosnia e Herzegovina,
o engenheiro mecânico
Gabriel Luiz Deﬀaccio
Schincariol é estagiário na
empresa Bekto Precisa, que
produz moldes injetados
de plásticos. Está na área
de desenvolvimento e é
responsável por parte do
desenho dessas peças. Retorna ao Brasil em setembro

F

elicidades para
Rita Saito Rizzo, que fez aniversário
no último dia 13. Ela recebe os parabéns do esposo Giuliano Rizzo
e da ﬁlha Lorena

P

arabéns, Lilian Macedo Capel,
que fez aniversário dia 7 de agosto!
Ela recebe os parabéns, especial do
pai, Dorival Medina Capel

N

G

laucia Martini
apagou as velinhas no último
dia 11 e recebe os parabéns,
especial da mãe, Maria Ines

M

uitas
felicidades para
Bianca Mantovani, que comemorou idade
nova na sexta,
dia 15. Ela recebe o carinho de
todos os amigos.
Parabéns, Bia!

o dia 26 de
julho, Valter Dário
e Letícia Missiato
deram um passo a
mais no relacionamento, eles ﬁcaram
noivos e estão que
é só felicidade.
Parabéns!

Pa-

rabéns para Meirielle Kiil, que completou idade nova na última quinta,
dia 14. Recebe o carinho e parabéns
de todos os amigos e familiares!

Todo

gatinho, João
Pedro aguarda ansioso pela próxima
terça (19), quando
irá comemorar mais
um aniversário. Ele
recebe todo carinho
da família. Felicidades, João!

S

ilviane Aparecida Canale Santos fez aniversário dia 15. Ela recebe os cumprimentos de
toda a família e em especial do esposo Marcos
e da ﬁlha Heloísa. Parabéns! Felicidades!

