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Mandaguari é marcado para dezembro
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“Meu sucesso
começou com uma derrota”
P10 e 11

Carlos Ratinho Massa concede entrevista exclusiva ao jornal e fala sobre o sucesso na pro�issão, política,
o início da carreira em Mandaguari, as di�iculdades e a superação, o rompimento com Pinga Fogo
e sobre futuro. Imperdível
P13

Segredos

Pouco exploradas, cavernas podem esconder
preciosidades arqueológicas
P12

Superação

Mesmo sem enxergar, mulher escreve poesias
e letras de música

Ideb

P7

Cidade mantém nota, mas perde posições
em ranking de ensino.

Sucesso na rede
Vídeo de estudantes locais sobre o Mal de
Alzheimer ultrapassa 3 mil visualizações

P16
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OPINIÃO ‒ JÚLIO CÉSAR RASPINHA

Benjamin Button

Mais...

TEMPO
Mandaguari
Sábado (13/9)
Max 34º Min 18º

Sol com algumas nuvens. Não
chove.

Domingo (14/9)
Max 35º Min 17º

Sol com aumento de nuvens ao
longo do dia. À noite ocorrem
pancadas de chuva.

Segunda (15/9)
Max 32º Min 20º

Sol com muitas nuvens durante
o dia. Períodos de nublado, com
chuva a qualquer hora.

Terça (16/9)
Max 31º Min 21º

Sol com muitas nuvens durante o dia.
Períodos de nublado, com chuva a
qualquer hora.

Fez muito sucesso em anos recentes um �ilme interpretado por Brad Pitt
nos cinemas chamado “O incrível caso
de Benjamin Button”. Pitt interpreta um
personagem que nasce bem velhinho,
vai rejuvenescendo ao longo da vida,
torna-se um homem muito bonito e passa por todas as outras etapas da vida,
mas ao contrário, jovem, adolescente,
criança e bebê.
Contar toda a história seria fascinante não fosse estragar a satisfação de
quem ainda não viu o �ilme e pode eventualmente se interessar pela história.

Espaço Aberto

Escrevo isso do alto de quem já
vivenciou algumas etapas da vida, no
sentido convencional, claro, e observa
como algumas pessoas funcionam ou se
comportam.
A própria cronologia da nossa
vida é muito curiosa e até cruel, senão
vejamos. Uma grande decisão que precisamos tomar, senão a maior, é sobre
nosso futuro pro�issional, o caminho
que vamos seguir. Mas a dureza está em
ter que decidir no alto de nossos 17, 18
anos, período de imaturidade latente, e
com poucos elementos para ponderar.

Daí o gigantesco número de pessoas insatisfeitas com a pro�issão que ocupam.
Tem também a decisão de se casar.
Antes condenados a viver juntos para
sempre, os casais começaram a perceber que divórcio não manda ninguém
para o inferno e o número de separações se multiplica anualmente pelo
mundo, no Brasil inclusive.
Mas poderiam ser evitados também, se as pessoas se casassem no tempo certo, com um mínimo de maturidade.
Só que o problema está exatamen-

Memória em Imagem

* Com informações do Instituto Climatempo

US$ 981,5
US$ 341
US$ 509,5
US$ 185,45
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 (11/9/2014)

O rock é para poucos! E não para qualquer
um!” – Alan Matheus, em relação à reportagem
“Nadando contra a corrente”, publicada na edição 78

A foto histórica desta semana mostra a fachada da primeira casa comercial de Lovat (mais tarde Mandaguari), que iniciou as atividades em 9 de outubro de 1936. Trata-se da Casa Tókio, propriedade de Kohei
Yoshiasu e Shigeo Sonehara. Segundo livros de história, o estabelecimento era famoso pela diversidade de
produtos ofertados: “de agulha à botina”. (Fonte: Livro Mandaguari ‒ Sua História, Sua Gente)

Deveriam colocá-lo para reparar os danos
causados e fazer outros trabalhos comunitários”
– Silviane Canale, em relação à reportagem “Jovem é detido após pichar residência”, publicada
na edição 78
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Este jornal é um produto

Leitor

Na época em que Manoel Donha Sanches foi
prefeito, a maioria da população mandaguariense residia na área rural. Os comícios e os shows
eram ao ar livre, nas comunidades, e com artistas famosos” – Zelia Freire Alonso, em relação à
reportagem “Manoel Donha Sanches morre aos
89 anos”, publicada na edição 78

COTAÇÕES
Soja
Milho
Trigo
Café
Frango Vivo
Dólar Comercial

“
“
“

te nessa questão. As pessoas são a cada
dia mais adolescentes. As redes sociais
estão aí escancarando essa chaga. Todo
mundo, ou quase, quer ser jovem para
sempre, e isso não é possível.
Benjamin Button é um personagem do cinema, mas está cada dia
mais presente nas famílias, onde mães
competem com as �ilhas, pais têm um
comportamento mais infantilizado até
do que os �ilhos e todos querem rejuvenescer diariamente. A propósito, está na
hora de postar mais um sel�ie. Preciso
mostrar que estou feliz.

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

(13/9 a 19/9)
Farmácia Biofarma, na Avenida Amazonas,
ao lado do Bazar Rio de Janeiro.
Fone: 3233-5729

Artigo

Líder servidor
Uma habilidade tão requisitada
hoje em dia pelas empresas e também
nas comunidades é o Líder, porém o
autêntico Líder, o Líder Servidor, que
age em bene�ícios de seus colaboradores; não o líder opressor, que trabalha
de forma impositiva e agressora com
seus funcionários.
A coluna desta semana será baseada em re�lexões que �iz após a leitura
do livro “O Monge e o Executivo” – que
fala muito sobre o aspecto da autêntica liderança.
De�inição de Liderança: “A habilidade de in�luenciar pessoas para
trabalharem com entusiasmo, visando
atingir objetivos comuns, inspirando
con�iança por meio da força do caráter”.
Liderança é a capacidade de liderar os outros para o bem.
Liderar signi�ica conquistar pessoas, envolvê-las de forma que colo-

quem seu coração, mente, espírito,
criatividade e excelência a serviço de
um objetivo. É fazer com que se empenhem ao máximo na missão, dando
tudo pela equipe.
Mais de dois terços das pessoas
que pedem demissão é por causa de
seus chefes e não por causa das empresas – conforme pesquisa do Instituto Gallup.
Desenvolver a liderança e a construção do caráter é a mesma coisa –
ambas exigem mudança.
Funcionário que reclama não é o
culpado e sim, o único com coragem de
falar. É necessário tratar os sintomas e
não os problemas, ou encontrar um
culpado por levantar os problemas.
Não se gerencia pessoas, se gerenciam processos. Pessoas são lideradas.
Engana-se quem pensa que para
ser um líder e in�luenciar outras pes-

soas é preciso ter um cargo de che�ia
ou ser hierarquicamente importante.
Todos e em qualquer lugar deixam sua
marca no grupo, a questão é o tipo de
marca que cada um quer deixar.
Quando uma empresa ou projeto
faz sucesso, todos os seus membros
assumem o papel de líder, se dizendo
responsáveis pelo êxito da equipe e
pelos resultados extraordinários. Infelizmente o mesmo não ocorre quando
acontece o fracasso ou há problemas.
Muitos acreditam que a Liderança é um dom e outros a�irmam que ela
é uma habilidade e que pode ser desenvolvida, treinada.
Quantas vezes já aconteceram de
promover o melhor vendedor a gerente de vendas – com isso, perdeu-se o
melhor vendedor e ganhou-se um péssimo gerente de vendas.
Jesus Cristo disse: “Qualquer um
que queira ser um líder entre vocês

deve ser primeiro ser o servidor; se
você opta por liderar, deve primeiro
servir”.
O primeiro dever de qualquer
líder é criar mais líderes. Jesus foi o
maior dos Líderes e transformou seus
discípulos, que eram pessoas simples,
em líderes que criaram outros líderes.
Daqui a 10 anos vocês com certeza não se lembrarão do que �izeram
agora, porém certamente lembrarão
quais as pessoas que o �izeram ser
uma pessoa melhor, a ter uma carreira
melhor e que se preocuparam com o
seu desenvolvimento.
Seja a lembrança boa na vida das
pessoas.
Sucesso, paz e que Deus nos
abençoe.
Renato Pirolo da Silva,
consultor especializado
(repirolo@yahoo.com.br)

curtas
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E AGORA?

JÚLIO CÉSAR RASPINHA
Email: juliocesar@portalagora.com

Fachada do prédio próprio da Fa�iman, em 1971

Redes sociais
Como o clima eleitoral já tomou conta do noticiário e da atenção das pessoas, os desdobramentos
do resultado da sessão foram para as redes sociais
e uma pancadaria se iniciou entre adeptos e contrários ao ex-prefeito. O terceiro turno de 2012
está interminável.
Cocari
Clóvis Hamessi, gerente afastado da indústria de
rações da Cocari, foi procurado pela equipe do
Jornal Agora durante a semana por meio de um
amigo em comum. Preferiu não se manifestar no

Fa�iman
Marcado por construir o
prédio da Prefeitura Municipal e o Clube Recreativo,
o ex-prefeito Manoel Donha Sanches, morto aos 89
anos na semana passada,
deixou sua grande marca
mesmo ao criar e construir
a Fa�iman, a Faculdade de
Mandaguari.

momento, a pedido de seu advogado. Limitou-se a
dizer que vai haver uma reviravolta no caso.

Valor 1000
A publicação aguardada anualmente pelo mercado empresarial colocou a Romagnole na posição
905 entre as 1.000 maiores empresas do Brasil.
Números que foram comemorados, sempre com a
devida discrição, dentro da empresa.

Olha a cobra I
O Corpo de Bombeiro Comunitário foi chamado
para retirar uma cobra de dentro de uma residência em Mandaguari. A dona da residência chegou
a relatar que ela “balançava a cabeça” embaixo da
geladeira.
Olha a cobra II
Com o devido cuidado, os bombeiros se equiparam
para a ação e eis que: era a cinta de um dos �ilhos
que tinha ido parar no local. Aconteceu durante a
semana. Todos passam bem, inclusive a cinta!

CNPJ FORNECEDOR: 11.524.562/0001-50 - VALOR: R$ 300,00

Replay
Assim como na votação passada das contas do ex
-prefeito Cileninho (PP), houve muita polêmica na
sessão da Câmara Municipal esta semana. Quatro
vereadores mantiveram o parecer do Tribunal de
Contas, de aprovação com ressalvas. Como havia a
necessidade de 2/3 dos votos para reprovação, os
cinco votos alcançados foram insu�icientes.
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4

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

Falta de medicamentos gera reclamação
Segundo a secretária de Saúde, Marcia Sera�ini, remédios que estão
em falta no município são de responsabilidade do Estado e da União
Lilian Nariai

Fernando Damas

da redação do Jornal Agora

O agricultor Antônio Nairne, de 72 anos, possui um problema no pulmão e, por esse motivo, há
quatro anos teve de iniciar o uso de um medicamento
contínuo à base de fumarato de formoterol e budesonida, indicado para a melhora e controle da falta
de ar em pacientes asmáticos ou com sintomas permanentes.
“São duas cápsulas por dia, que eu utilizo por
meio de um mecanismo de aspiração. Por mês vai
uma caixinha com 60 cápsulas, que custa em média
R$ 80”, comentou ele.
Acontece que há dois meses o medicamento
está em falta na Secretaria Municipal de Saúde. “A
minha mulher vai até lá, e eles informam que não tem
em estoque e que não há prazo para chegar. Mostram
para ela uma lista com mais de 30 remédios que não
têm no momento para serem ofertados”, ressaltou
Antônio.
Com essa situação, o agricultor já tirou do bolso
quase R$ 200 para adquirir o medicamento em uma
farmácia tradicional. “Esta semana, minha mulher
voltou lá e nada. É um dinheirinho que faz falta. E �icar sem as cápsulas não tem como, eu sinto falta de
ar, não consigo nem caminhar direito”, comentou ele.
Marcia Sera�ini, secretária de Saúde, con�irmou
a informação, mas explicou que a medicação usada
por Antônio é de responsabilidade do Estado o fornecimento – bem como uma lista que ela apresentou
com outros 31 remédios que estiveram em falta no
mês de agosto.
“A distribuição gratuita de medicamentos aos
pacientes do Sistema Único de Saúde [SUS] é de
responsabilidade compartilhada entre os governos
Federal, Estadual e o município. Sendo a relação municipal de medicamentos, aqueles que fazem parte
da farmácia básica, ou seja, de baixa complexidade,

saúde
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.

Cerca de 60 a 80 pacientes do Sistema Único de
Saúde não estão recebendo o medicamento de
média e alta complexidade

como antibióticos, anti-in�lamatórios, remédios para
hipertensão, diabete, ansiedade. E a relação nacional, medicamentos de média e alta complexidade”,
disse Marcia. “No caso de Mandaguari, todos os 99
medicamentos listados, ou seja, que é obrigação do
município oferecer, nós temos em estoque, não está
faltando nenhum.”
Marcia a�irmou que a Secretaria Estadual de
Saúde comunicou que o desabastecimento de medicamentos na rede poderia ocorrer, devido a processos de licitação, alguns atrasos em repasses do Ministério da Saúde e até mesmo por falta de estoque nas
próprias indústrias.
De acordo com a Secretaria de Saúde, atualmente de 360 a 400 pacientes retiram medicamentos
de uso contínuo, de média a alta complexidade todos
os meses em Mandaguari; destes, de 60 a 80 estão
passando pela mesma di�iculdade de seu Antônio.
“Nós �icamos sensibilizados com esses usuários,
mas o município não pode tirar o dinheiro destinado
para uma situação para colocar em outra.” Não existe
um prazo para que a situação seja normalizada, e a
orientação é para que os pacientes se encaminhem
até a secretaria para mais informações.

Minorgan, bom no plantio e melhor ainda na colheita.

matrimônio
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Elas vão dizer “sim”
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Com data marcada, Lucy Souza Freire e Vanessa Souza Silva o�icializam o relacionamento em dezembro
deste ano; será o primeiro casamento homoafetivo em Mandaguari
Lilian Nariai

da redação do Jornal Agora

“As pessoas não precisam aceitar, queremos
apenas que elas nos respeitem.” Foi com essa frase, quase um pedido, que teve início a entrevista
com a servidora pública municipal aposentada,
Lucy Souza Freire, 49 anos, e com a auxiliar de
linha de montagem, Vanessa de Souza Silva, 32,
no �inal da tarde de quinta-feira (11). Em união
estável desde junho deste ano, elas vão o�icializar
o relacionamento em dezembro.
É importante lembrar que o casamento entre pessoas do mesmo gênero foi autorizado no
estado em abril de 2013; a decisão publicada no
Diário da Justiça do Paraná, no dia 2 daquele mês,
habilitou todos os cartórios civis a realizarem o
casamento homoafetivo. Em Mandaguari, o de
Lucy e Vanessa será o primeiro. No caso delas,
será feita a conversão da união estável para casamento.
“Com a formalização de um contrato em cartório, poderemos escolher o regime de bens que
queremos ter, sem contar com outros direitos que
também são garantidos pelo casamento, que nos
trarão mais segurança no futuro”, explicou Lucy.
Ocorre que a certidão de casamento, por si
só, é uma prova irrefutável de que o casal vive
junto, diferentemente da união estável, que para
algumas situações, como registro de �ilhos, pedidos feitos no INSS (Instituto Nacional do Seguro
Social), necessitam da apresentação de outros
documentos e às vezes até mesmo de testemunhas.
Outra curiosidade é que na união estável, o
estado civil da pessoa permanece o mesmo, seja
solteiro, viúvo ou divorciado, e somente no casamento é possível que os noivos mudem os nomes.
“Nós duas decidimos por agregar o sobrenome
uma da outra; eu vou pegar o Freire dela, e ela o
Silva meu”, ressaltou Vanessa.
Animadas com os preparativos para a festa,
marcada para o dia 6 de dezembro – um dia após
a o�icialização do casamento em cartório –, as
entrevistadas disseram que não vão se vestir de
noivas. “Será uma festa bacana, mas nada muito
chique, para aproximadamente 90 pessoas, familiares e amigos mais próximos. A recepção aos
convidados será no Sítio Imperial”, contaram.
A data foi escolhida estrategicamente. “Fica
entre o meu aniversário e o da Vanessa; o meu
é no dia 4 e o dela no dia 12 de dezembro”, a�irmou Lucy. “É a realização de um grande sonho
que tínhamos. Na verdade, acho que todo mundo,
no fundo, tem vontade de encontrar alguém para
viver junto para sempre”, re�letiu Vanessa.
Quanto ao fato de ser o primeiro casal homossexual a se casar em Mandaguari, as duas
confessaram que só �icaram sabendo do fato esta
semana, quando um colega que trabalha na prefeitura falou para elas. “Não foi intencional, mas
de alguma forma acaba sendo simbólico sermos
as primeiras. Esperamos, que ao mesmo tempo
que a nossa atitude vai ser escândalo para uns,
ela encoraje outros casais a fazerem o mesmo”,
desejaram.
História
Lucy e Vanessa são de Mandaguari, mas se
conheceram há aproximadamente 10 anos em
Curitiba, para onde a auxiliar de linha de montagem se mudou depois de um casamento não
bem-sucedido. Antes de se relacionar com Lucy,
Vanessa foi casada com um homem, com quem
viveu por dois anos.
“Mas eu não estava feliz, sabia que não era
aquilo que eu queria, por isso decidi terminar.
Então, fui para Curitiba tentar a vida por lá e em
uma visita da Lucy a um amigo em comum, que
morava comigo na capital, acabamos nos conhe-

Lilian Nariai

cendo”, lembrou Vanessa, que alguns anos depois
retornou para Mandaguari.
Foi a aproximação que faltava para que o
relacionamento com a atual companheira tivesse
início. Em três meses de namoro, elas começaram
a morar juntas. Foram seis anos de convivência,
interrompidos por um desentendimento, que
acabou durando dois anos, em que elas continuaram sendo amigas.
Em 2014, Lucy e Vanessa decidiram retomar o namoro, mas agora com objetivos bem
traçados: casamento, �ilho, compra de um carro
e aquisição de um terreno para abrigar animais
abandonados.
Quanto ao �ilho, Vanessa pretende fazer inseminação arti�icial no ano que vem. “Se não der
certo, vamos entrar para a �ila de adoção. Sempre
tive o sonho de ser mãe”, confessou ela.
Para a compra do carro e aquisição do terreno, elas já estão fazendo as economias e poupando em uma conta conjunta. Mesmo aposentada
pela prefeitura, Lucy não parou de trabalhar. Atualmente, ela faz serviços para a construção civil,
como rejunte e pintura de residências. “É a forma
como eu sobrevivo e, graças a Deus, sempre tem
alguma coisinha para fazer.”
Sagitarianas, elas comentaram que se acham
bem parecidas e que di�icilmente brigam. “O que
eu mais admiro na Lucy é o caráter, a honestidade
e, como você viu, ela não tem preguiça para nada,
é batalhadora”, descreveu Vanessa.
Emocionada, Lucy disse que a admiração é
reciprocada e destacou que a parceira perdeu o
pai aos 11 anos, assumindo a responsabilidade
da casa desde cedo. “Minha mãe sempre esteve
ao meu lado, e eu tenho uma irmã com de�iciência intelectual, que eu ajudo a cuidar. Quando falei para elas e para alguns amigos que ia me casar,
rolou um susto, a princípio, mas logo todo mundo
entrou no clima. Vai ser uma grande comemoração”, disse acreditar Vanessa, que contou que a
mãe já até deu o presente para o casal: “Nosso
primeiro presente foi um micro-ondas”.

Preconceito
No dia da entrevista com Lucy e Vanessa,
duas notícias de atos que estão sendo investigados, com fortes indícios de homofobia, foram
divulgadas em nível nacional: a de um jovem
homossexual em Goiás que foi assassinado as�ixiado; e do fogo que foi ateado no galpão do CTG
(Centro de Tradições Gaúchas) de Santana do
Livramento (RS), que vai sediar neste �im de semana um casamento coletivo, entre os quais, um
homoafetivo, entre duas mulheres, o que gerou
polêmica e causou, inclusive, a desistência de outro casal gay que também o�icializaria o relacionamento na cerimônia.
Questionadas sobre essas atitudes, elas demonstraram revolta e disseram se tratar de falta
de princípios religiosos. “Só Deus para julgar alguém. Não estamos fazendo nada de errado, estamos levando uma vida normal, de muita luta, de
muita batalha e ligadas por um sentimento positivo e verdadeiro, que é o amor”, salientaram. “Como
dissemos no começo, não precisamos que as pessoas nos aceitem, mas o respeito é fundamental.”
Para Lucy, dizer que não existe mais preconceito é um discurso bonito e o socialmente aceito
nos dias de hoje. “Mas que na maioria das vezes é
só da boca para fora. Uma vez fui convidada para
ser madrinha de um casamento, mas quando a
noiva descobriu que eu era homossexual, ela não
quis mais”, recordou-se de um caso em que a deixou bastante triste.
“Também entre as pessoas que pensam que
somos heteros, é que nós vemos esse preconceito
latente, nos comentários e brincadeiras maldosas
sobre gays e lésbicas”, ressaltou Vanessa.

Na expectativa para a troca de alianças, Vanessa e Lucy
a�irmam que o próximo objetivo do casal é um �ilho

“O fato é que sempre quando saímos juntas,
sentimos que as pessoas nos olham de forma diferente. Sabemos que existe uma parcela, a minoria, que olha pelo simples fato de o caso ainda
resultar em estranhamento, mas sabemos que a
maioria ainda repugna, e é isso que nos dá medo.
Não sabemos quando poderemos encontrar pela
frente alguém mais extremista, ignorante, agres-

siva”, comentou Lucy, em tom de preocupação.
É por esse motivo que as duas a�irmaram
que as demonstrações de carinho se restringem
da porta de casa para dentro. “Não saímos nem
de mãos dadas nem nada, cada ação é extremamente pensada. É bem estranho, sair e ver outros
casais podendo ser normais, e nós não”, deixaram
elas no ar a re�lexão.

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.

6

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

cotidiano II

educação

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

7

Escola Bom Pastor é a melhor avaliada no Ideb

da redação do Jornal Agora

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), do Ministério da Educação
(MEC), divulgou recentemente as notas do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), da
Prova Brasil, referente ao ano de 2013, que avalia o
�luxo escolar e a média do desempenho nas provas
das escolas públicas do ensino fundamental I (1º ao
5º ano) e fundamental II (6º ao 9º ano).
Do ensino fundamenta I, a Escola Bom Pastor
foi a melhor avaliada com a nota 7,0. “Já a Escola Yolanda Cercal da Silva teve o maior avanço, saltando
do 6,1 em 2011 para 6,6 em 2013. Um aumento de
0,5, que é muito signi�icativo”, a�irmou a secretária
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Adenise Batista.
Na sequência das notas vêm as escolas: Francisco Romagnole Júnior, com a nota 6,1; e Walter
Antunes Pereira, com 5,8. O pior desempenho foi o
da Escola Ary da Cunha Pereira, que caiu de 5,5 em
2011 para 5,2 em 2013, mas, assim como as demais
instituições de ensino, atingiu a meta estipulada.
Em 2011, Mandaguari ocupava a 44º posição
no estado, empatada com 12 cidades, com a nota 6,0
no ranking da Educação, em se tratando do ensino
fundamental I. A nota se manteve em 2013, mas a cidade caiu para a 95º colocação, com mais 17 cidades.
Para a secretária, se fosse veri�icado somente o
nível do conhecimento dos alunos, a cidade estaria
mais bem posicionada. “O conhecimento dos estudantes da Bom Pastor é de 7,1; Yolanda Cercal, 6,8;

Fundamental II
Com relação ao fundamental II – de responsabilidade do estado –, o colégio melhor avaliado foi
o José Luiz Gori, com a nota 4,6. Seguido do Colégio
Estadual Vera Cruz, com 4,5, e da Escola São Vicente
Pallotti, que �icou com 3,9.
A cidade, que estava com a média 4,6 e ocupava a 40º posição, empatada com 23 municípios em
2011, caiu para 4,4 no ano passado e agora ocupa a
102º colocação com mais 27 municípios.

Ações
Adenise explicou que a Prova Brasil foi aplicada no início da gestão Romualdo Batista, quando ela
estava somente há seis meses à frente da Educação.
Porém, avaliou como positiva as notas e a�irmou estar preparando com sua equipe uma ação para que a
cidade tenha um desempenho melhor nos próximos
anos.
De acordo com a secretária, uma reunião com
os diretores das escolas municipais foi realizada na
tarde de quarta-feira (10), para de�inir algumas estratégias. “Desde quando assumimos a secretaria,
buscamos reestruturar a nossa educação. São vários
projetos que agregam e ajudam os nossos professores no dia a dia com os alunos”, destacou.
“As nossas escolas estão sendo reformadas e
melhoradas as estruturas. Contratamos o professor
doutor Ronilson Menegassi para orientar os pro�issionais da Educação. O secretario Paulo Magri, de
Novo Horizonte, interior de São Paulo, município
que tem o melhor Ideb do país, também veio a Mandaguari, a nosso convite, para conversar e preparar
os alunos para a Prova Brasil. Além da contratação
do Sistema de Ensino Expoente, ou seja, nossos estudantes estão igualados com os do ensino privado”,

ensino. “Trabalhamos muito com multimídia, realizamos simulados na internet. Os pais participam ativamente, nos apoiando em todos os projetos que realizamos. É um trabalho árduo”, descreveu a diretora.
A escola conta com seis salas de aula, 12 professores e 327 alunos. “A nossa estrutura é pequena,
mas a procura por vaga é grande. Isso gera grandes
�ilas em frente da instituição, quando é época de matrículas”, comentou Carmem.

Ideb 2013 | Mandaguari

Didáticas modernas, que incluem equipamentos de
multimídia e simulados pela internet, e envolvimento dos pais nas atividades da escola, são os
segredos da melhor instituição avaliada na cidade

explicou Adenise.
Ela ainda ressaltou que existe na secretaria
o Samem (Sistema de Avaliação Municipal da Educação de Mandaguari), que faz um diagnóstico individual dos alunos. “Isso é muito importante, pois
na criança que apresenta alguma di�iculdade, é realizada uma avaliação e, posteriormente, existe um
encaminhamento ao pro�issional, seja ele psicólogo,
psicopedagogo, neuropediatra, dentista, fonoaudióloga, e também o professor Papi, que é exclusivo para
crianças com autismo ou algum transtorno”, disse.

Escola Bom Pastor
Desde que o Ideb começou a ser avaliado, a Escola Bom Pastor foi a instituição que obteve a melhor
média no município. “Promovemos uma educação de
país de primeiro mundo”, ressaltou a diretora Carmem Lúcia Rafael.
Para ela, que está há quatro meses no cargo,
mas que no ano passado estava lecionando para os
quintos anos da escola, a liberdade que os professores têm nas salas é fundamental para a qualidade de

Fundamental I (1º ao 5º ano ‒
escolas municipais)
ARY DA CUNHA PEREIRA
BOM PASTOR
FRANCISCO ROMAGNOLE JÚNIOR
WALTER ANTUNES PEREIRA
YOLANDA CERCAL
Média de Mandaguari 2013
Meta para 2015
Média do Paraná 2013
Meta para 2015

5,2
7,0
6,1
5,8
6,6
6,0
5,9
5,8
5,8

Fundamental II (6º ao 9º ano ‒
escolas estaduais)
JOSÉ LUIZ GORI
VERA CRUZ
SÃO VICENTE PALLOTTI
Média de Mandaguari 2013
Meta para 2015
Média do Paraná 2013
Meta para 2015

4,6
4,5
3,8
4,4
4,6
4,1
4,6

Fonte: Inep/MEC – notas variam de 0 a 10.
CNPJ FORNECEDOR: 11.524.562/0001-50 - VALOR: R$ 300,00

Fernando Damas

Romagnole Júnior, 6,4; Walter Antunes Pereira, 6,2;
e Ary da Cunha Pereira, 6,1. Porém outros fatores in�luenciam na média divulgada.”

Fernando Damas

Município mantém média
estipulada para 2015, mas cai
algumas posições no ranking
da Educação
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Contorno de Mandaguari será
liberado parcialmente

A pista sentido Maringá a Curitiba poderá ser utilizada pelos usuários a partir da
última semana de setembro
Assessoria

Da Redação

do Jornal Agora, com informações da assessoria

Reivindicação antiga da população de Mandaguari e dos usuários da BR-376, o tráfego de veículos pesados começará a ser desviado do centro
da cidade, reduzindo assim os riscos de acidentes,
poluição, ruído, sem contar a deterioração das
ruas e avenidas.
Será liberada no �inal deste mês, em caráter
provisório, uma das pistas do Contorno de Mandaguari (sentido Maringá a Curitiba). A obra, considerada a maior do gênero no interior do Paraná,
teve início em janeiro de 2012 e será totalmente
concluída até o �inal deste ano. Ao todo, dever bene�iciar mais 80 mil pessoas por dia, entre usuários da rodovia e munícipes.
O Contorno de Mandaguari está previsto no
contrato de concessão da Viapar, um investimento aproximado de R$ 100 milhões. Tem 9,9 quilômetros de extensão de pista dupla, com canteiro
central de 6 metros. Começa no quilômetro 210 e
termina no quilômetro 203 da BR-376. Vai contar

Obra será totalmente
concluída até o �inal
deste ano

ainda com quatro viadutos rodoviários, dois viadutos ferroviários, uma passagem inferior para veículos, duas passagens para animais, além de quatro
retornos em nível.
Nessa obra a concessionária também vai construir 1.400 metros de bueiros, 18 mil metros de
canaletas para o escoamento de água, bem como
realizar a pintura de 10,5 mil metros quadrados de
sinalização horizontal e a instalação de 321 metros
quadrados de placas para a sinalização vertical.

Desﬁle Cívico será realizado neste domingo (14)

No dia 7, evento foi cancelado devido à chuva
Da Redação

do Jornal Agora, com informações da assessoria

Em decorrência ao tempo chuvoso, o des�ile cívico que não foi possível de ser realizado
no dia 7 de setembro, foi remarcado para este
domingo (14). Caso chova, o evento será cance-

lado.
A decisão foi tomada em reunião com todos os diretores das escolas municipais e estaduais de Mandaguari, devido a pedidos de pais
e alunos para que o evento aconteça, oportunizando mostrar ao público o que foi preparado
para o Dia da Independência do Brasil.

policial

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

Representante comercial de Mandaguari
é preso em Cianorte

Marcelo Aparecido Galego, de 37 anos, foi
preso na noite de quinta-feira (4), depois de ter
cometido um roubo a mão armada em um mercado em Cianorte. Após o assalto, ele tentou fugir
com um veículo Monza, por uma estrada rural
sentido a Tapejara, mas foi surpreendido por um
bloqueio da Rotam de Cruzeiro do Oeste.
De acordo com as informações, Galego, que
é morador de Mandaguari, entrou em um supermercado e rendeu três pessoas que estavam no
local, roubou R$ 600 e tentou fugir.
Na abordagem, os policiais encontraram com
ele um revólver municiado e o dinheiro roubado.
No momento da prisão, o homem alegou estar
passando por uma crise �inanceira e que, para piorar a situação, a esposa e a mãe teriam sido diagnosticadas com câncer e estariam em tratamento.
O crime, segundo Galego, aconteceu em um momento de desespero.
Ele foi encaminhado para a Delegacia de Cianorte, onde foi autuado em �lagrante pelo crime de
roubo a mão armada.

Reprodução

Sérgio Ferreira

Corpo de Bombeiros Comunitário atende
a duas ocorrências de incêndio ambiental
na quarta (10)

Equipe do Corpo de Bombeiros Comunitário
de Mandaguari teve bastante trabalho relacionado
a incêndio ambiental na quarta-feira (10). Segundo informações, dois casos de grandes proporções
foram registrados na zona rural.
Tempo seco e incidência de vento �izeram

Carro furtado em Cambira é encontrado
depenado na zona rural

Um acidente envolvendo um caminhão
Volkswagen 24 280, placa de Palhoça (SC),
conduzido por Dalmir Conseal, de 46 anos, e
uma motocicleta, conduzida por Denivaldo
Mateus de Sá, de 41 anos, aconteceu por volta das 9h15 de segunda-feira (8), na esquina
das ruas Manuel Henrique Manso e Zacarias de
Vasconcelos.
De acordo com as informações, o caminhoneiro avançou a preferencial e colidiu com
a moto. Não houve feridos no local, apenas danos materiais.

Fernando Damas

O carro foi guinchado e encaminhado para a
delegacia de Polícia Civil; o caso continuará sendo
investigado.

com que as chamas se espalhassem rapidamente,
e locais de di�ícil acesso exigiram ainda mais esforço dos pro�issionais no combate ao fogo. Ao todo,
foram cerca de oito horas para controlar as duas
situações.
A primeira ocorrência foi registrada próximo
ao antigo lixão, ao fundo do Jardim Boa Vista, em
uma plantação de trigo. Em uma propriedade de
cinco alqueires, dois alqueires e meio acabaram
sendo consumidos pelas chamas.
Na segunda ocorrência, o fogo se espalhou
em uma propriedade que �ica próximo ao Horto
Florestal. Em uma fazenda de 53 alqueires – plantação de trigo e aveia –, o fogo atingiu três alqueires.
No total, foram utilizados oito mil litros de
água, aceiro com dois tratores e dois abafadores
manuais.

Acidente é registrado
no Jardim Cristina

Marcelo Aparecido Siqueira

A Polícia Militar de Mandaguari recebeu uma
ligação na manhã de terça-feira (9), comunicando que havia um carro abandonado na Estrada
Rochedo, próximo ao abatedouro da Cocari. Chegando ao local, a equipe encontrou um veículo VW
Santana, cor verde, placa ASA-5010 de Cambira,
todo depenado, sem as rodas, painel, motor, bateria.
Fazendo o levantamento da placa, constatouse que o Santana havia sido furtado no domingo
(7), na Rua Cecília Nakade, em Cambira, enquanto
o proprietário participava de uma festa de aniversário.
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Bilionário, Ratinho recebe o Jornal
Agora para falar de carreira, di�iculdades, política e futuro. Con�ira uma
entrevista imperdível e exclusiva
Júlio César Raspinha
da redação do Jornal Agora

Carlos Roberto “Ratinho” Massa é um desses
personagens emblemáticos que surgem de tempos
em tempos no cenário nacional. Aos 57 anos, consolidado como um dos artistas mais ricos do país,
Ratinho é protagonista por onde passa e sua história de vida virou inspiração para muita gente que
almeja o sucesso.
“Sempre quis ser radialista e ser famoso. Esse
era meu sonho de infância”, conta na longa entrevista que concedeu ao Jornal Agora na tarde de
quinta-feira (4) em uma propriedade rural sua localizada às margens de uma rodovia municipal de
Apucarana que liga os distritos de Pirapó e Caixa
de São Pedro.
Um amigo em comum, o médico Dr. Marcos
César de Almeida, se encarregou de promover o
encontro. O telefone do repórter toca e do outro
lado o médico questiona: “Sabe aquela entrevista
que você quer fazer com o Ratinho? Jantei com ele
em São Paulo ontem, toquei no assunto e ele topou. Inclusive já está à sua espera”, surpreendeu.
Na chegada ao local o que se encontra é uma
estrutura invejável, limpa, organizada e com muitas pessoas trabalhando. “O ‘seu’ Ratinho está andando pela propriedade, mas já aparece”, explica
uma funcionária.
A espera permite-nos conhecer os espaço e

conversar com funcionários, que são unânimes.
“Ele é muito simples e educado. Nunca grita com
ninguém nem destrata as pessoas”, derrama-se
uma cozinheira do local, que brinca: “A única coisa
que ele exige é um bolo de fubá especial que a gente prepara toda vez que ele está aqui”.
Sorridente, Ratinho aparece em um quadriciclo e pede mais alguns minutos. “Deixa só eu jogar
uns peixes em um tanque e já conversamos com
calma.” De hábitos simples, esse comunicador que
recebe mais de R$ 5 milhões por mês e com patrimônio estimado em mais de R$ 1 bilhão falou de
tudo, inclusive sobre como aconteceu o seu rompimento com o radialista Pinga Fogo.
A seguir, os principais trechos da entrevista:
Jornal Agora – Que lembranças você tem
de quando começou a carreira em Mandaguari, na Guairacá?
Ratinho – Eu era fã do João Vrenna, que foi
minha grande inspiração. Mas não tinha vaga, me
deram só cinco minutos por dia para um programa que chamei de Boca no Trombone. Fui atraindo audiência e depois aumentou para 15 e posteriormente para 30 minutos. Acabei ganhando
espaço.
Por sinal, tem amigos em Mandaguari até
hoje...
É tanta gente que seria injusto �icar citando
nomes, mas tem o Biló [Alcebíades Mosconi], o
Santo Gereti, o Figura [Antônio Bittencourt], en�im, o Dr. Marcos César, que, aliás, jantou comigo
ontem, meu amigo pessoal e médico meu e da
minha família, en�im, só trago lembranças agradáveis de Mandaguari.

bate papo
Fernando Damas

Carlos Roberto
“Ratinho” Massa:
“Eu não me lembro de estar
infeliz em nenhum momento.
A única lembrança que não me
agrada é que eu comia coxinha
todo dia”, brinca o empresário, que
atualmente emprega mais de 5
mil funcionários em seus diversos
empreendimentos

E a sua ida para a Rádio Cidade (hoje Rádio Jandaia), então recém- inaugurada?
Fui pelas mãos do Pinga Fogo de Oliveira [in
memoriam], que também estava na Rádio Guairacá
e foi para lá comandar a nova emissora. Mas acabei
�icando sem espaço porque o Pinga era a estrela da
companhia e acabou me mandando embora.
Foi quando decidiu se mudar para Curitiba?

Eu era vereador em Jandaia, já reeleito inclusive, mas queria realizar o meu grande sonho. Pedi
licença da Câmara e comecei a vender ‘espetinho
de gato’ nos arredores da rodoviária de Curitiba.
Em dois meses estava com 59 latinhas [churrasqueiras], resultado do lucro que estava alcançando.
Foi um período muito di�ícil? Te traz que
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lembranças?
Eu não me lembro de estar infeliz em nenhum
momento. A única lembrança que não me agrada
é que eu comia coxinha todo dia [risos], não tinha
mais opção. Tanto que até hoje não como mais coxinha.

e me preparava para fazer programa só para o Estado, quando o Silvio me chamou e fechamos um
novo contrato.

Foi o contrato que o tornou um dos mais
bem pagos do Brasil?
Consegui fazer um bom contrato, em que recebo 50% da receita do programa, não tenho salário �ixo. Sou sócio do programa. Mudei meu estilo
de programa e consequentemente passei a faturar
mais. Foi bom para todos. Isso criou uma estabilidade inclusive na audiência, já que sou segundo
lugar absoluto em audiência.

E a volta ao rádio?
Consegui comprar horário em uma rádio, que
inclusive acabei comprando posteriormente. Em
1985 conheci o Cadeia [Luis Carlos Alborguetti, in
memoriam, apresentador de TV e deputado estadual] e virei repórter do seu programa. A partir daí
minha carreira começou a deslanchar.

Por que mesmo assim resolveu voltar para
a política?
A popularidade faz com que muita gente te
incentive a isso. Eu me elegi vereador de Curitiba
em 1988 e deputado federal em 1990, mas não era
feliz na política, como eu na comunicação.

O Pinga Fogo foi deputado com você, mas
houve um distanciamento na relação. O que
aconteceu entre vocês, na verdade?
Primeiro quero deixar claro que tinha uma
admiração e um respeito enorme por ele como comunicador e lamentei bastante a sua morte. Quando fui para São Paulo ele começou a se afastar de
mim, não houve nenhuma briga na época.
Quando foi a última vez que se falaram?
Quando meu �ilho foi candidato pela primeira vez, em 2006, ele foi muito criticado pelo Pinga Fogo como candidato de Curitiba levando embora os votos de Jandaia do Sul. Como candidato
de fora? Meu �ilho nasceu em Jandaia. Procurei o
Pinga e disse: ‘Quer falar mal de mim, �ique à vontade, mas do meu �ilho não, aí nós vamos brigar
de verdade’. Ele parou de falar e não tivemos mais
aproximação. Qualquer outra história sobre nós é
mentira. A verdade é essa, tanto que tentei levar
o �ilho dele [Juliano Pinga] para a minha televisão
[Rede Massa], mas acabou não dando certo, infe-
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O apresentador recebeu o diretor da Agora Comunicação,
Júlio César Raspinha, em uma propriedade rural que possui
entre os distritos de Pirapó e Caixa de São Pedro,
no município de Apucarana

lizmente.
Como começou sua projeção nacional a
partir da segunda metade dos anos 90?
Com uma derrota. Fui derrotado para deputado estadual em 94. Foi o que me salvou [risos].
Voltei apenas para o rádio e televisão o foquei naquilo que verdadeiramente gosto e sei fazer. Não
que não goste de política, mas não serve para mim.
Eu sonhava ser um bom radialista, popular e famoso, e fui atrás desse sonho.
E a chegada a Record?
Foi uma mudança completa na minha vida.
Sucesso, audiência nacional, uma reviravolta. E
depois ainda teve a mudança para o SBT e mais
projeção ainda.
Como trabalhou para que a fama e o dinheiro não subissem à cabeça?
Eu vivo o que o Zeca Pagodinho canta na mú-

sica ‘Deixa a vida me levar’. Se fosse me preocupar
com os ‘nãos’ que recebi, teria desistido rápido.
Minha grande qualidade é a persistência. Lido naturalmente com tudo isso, acho que está em mim.
Tanto que mantenho os mesmos hábitos simples
do tempo em que era pobre.
Como é sua relação com Silvio Santos, um
dos grandes ícones da televisão brasileira e
seu patrão?
Primeiro que di�icilmente alguém o vê, não
atende a quase ninguém. Mas é o cara mais gentil e
educado que eu vi na vida. É sem dúvidas o maior
comunicador da história da televisão brasileira.

Como foi o período em que �icou fora da televisão, sem contrato?
Foi um ano. É claro que não é nada agradável
deixar de fazer o que mais gosta, mas negociei com
a Band [não avançou] e comprei o SBT do Paraná

De onde vem seu tino empresarial?
Eu sou um vendedor, na essência. Acho que
dinheiro tem que fazer dinheiro. Não sou igual o
Faustão, por exemplo, que prefere aplicar o dinheiro dele e deixar render. Eu gosto de gerar emprego.
Tenho um estilo diferente.
E a família?
É uma delícia. Melhor presente que Deus me deu.

Como é sua rotina de trabalho?
Segunda me manhã, reunião com a equipe na
TV Iguaçu, em Curitiba, sede da Rede Massa. À tarde vou para São Paulo e gravo um programa e apresento o outro ao vivo. Na terça é igual e na quarta
apresento apenas um, ao vivo. Nesse período estou
vindo para o Paraná na quinta, onde estou engajado na campanha do meu �ilho a deputado estadual
[Ratinho Junior] e Beto Richa a governador.
Como lida com o fato de o �ilho estar na
política?
Eu não queria, mas se é do gosto dele, eu
apoio. É um orgulho para mim.

E o seu futuro, o que está projetando?
Continuar do jeito que estou, tocar meus negócios, crescer e continuar gerando empregos.
Hoje já são mais de 5 mil funcionários em todas as
minhas empresas.
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Versos singelos

Raphael Brensis

personagem

Raphael Brensis

Dona Cida, de�iciente visual,
conta um pouco de sua história
como compositora e escritora

da redação do Jornal Agora

da Glória Machado Pereira, e da neta, Fernanda
Gabriela Matheus Garcia, de 10 anos.
Ambas a auxiliam no dia a dia e na composição. “Graças a Deus tenho duas excelentes companheiras que estão sempre presentes na minha
vida. Sem elas, não seria possível dar continuidade em meu trabalho. Posso dizer que elas são os
meus olhos”, destacou a entrevistada.

Inspiração
Questionada sobre suas fontes de inspiração, Cida logo exclamou: “O amor! Inspiro-me no
amor que tenho pela vida, pelas minhas raízes, à
roça em que vivi. Acredito que esse sentimento
seja a coisa mais importante da vida. Enquanto
ele existir entre as pessoas, haverá esperança e
felicidade. É como diz um velho ditado: só o amor
constrói. Entristeço-me às vezes e basta pensar
nisso que o ânimo volta. Não tenho tempo ruim
para compor”.

Da poesia para a música
Depois de tantos anos compondo versos
e poesias, a amiga Maria decidiu dar um toque
a mais no trabalho de dona Cida, adicionando
melodia às obras. “Há muitos anos eu conhecia
o trabalho dela. Sempre a admirei e acompanhei,
até que um dia cheguei à conclusão de que seus
versos eram bonitos demais para �icarem engavetados”, comentou Maria. Com o conhecimento
que tem de música, por meio de acordes e ritmos,
ela transformou os textos em belas canções.
“Foi fantástico ouvir alguém cantando mi-

Maria
Aparecida Batista,
entre a neta Fernanda
e a amiga Maria: “Hoje,
elas são meus olhos”

nhas letras, minhas composições. Lembro-me da
primeira vez que ouvi uma gravação. Foi lindo e
me emociono até hoje ao ouvi-las, até choro. É
ótimo saber que é o meu trabalho que está sendo
cantado para alegrar as pessoas”, disse Aparecida.

Pedido
Cida encerrou a entrevista, com um pedido:
“como de�iciente visual, peço a todas as pessoas
que tenham contato com outros de�icientes, que
tenham muito amor e consideração por eles.
Não há coisa mais prazerosa que ouvir alguém
lendo para mim, ou ter alguém me guiando e me
apoiando. Com certeza, os outros também sentirão uma alegria imensa”, concluiu ela, que segue
em frente com o sonho de ter suas músicas gravadas por algum cantor que se encante com o seu
trabalho.

“

Gosto de dizer o que
sinto e falar de amor.
Só ele afasta a tristeza
que trago em mim e
me dá certeza de que
vale a pena viver,
deixar o velho amor
renascer. Só assim sentirei prazer em viver.
Maria Aparecida Batista.
Poema “Eu e o amor”, retirado
do livro “Livre para Sonhar”

“

Batalhadora, simpática, gentil e muito alegre. É assim que podemos de�inir Maria Aparecida Batista, de 59 anos, ou dona Cida, como é
chamada pelos amigos e familiares. Ela perdeu
a visão há aproximadamente três anos, devido
a problemas de saúde. Com isso, as di�iculdades
surgiram, mas nada que a impedisse de fazer o
que realmente gosta: compor poesias.
De forma bastante gentil, dona Cida recebeu
o Jornal Agora esta semana na residência onde
mora para um bate-papo em que contou, que,
desde criança, já se interessava por arte. Segundo ela, música e poesia estiveram presentes em
período integral na sua infância e permanecem
até hoje.
“Meu pai foi um violeiro de primeira. Quando eu era criança, fazíamos as chamadas ‘rodas’,
ou seja, formávamos círculos de pessoas para
cantarmos e recitarmos versos e poesias ao som
da boa e velha viola. Foi ali que surgiu a minha
paixão pelas palavras. Mais tarde, comecei a
compor por meio de uma homenagem que �iz ao
cantor João Paulo, que fazia dupla com o Daniel,
e que na época havia falecido”, recordou-se Cida.
Essa paixão seguiu adiante e, atualmente,
com mais de 150 poemas escritas e três livros
lançados, ela a�irmou que não pretende parar
por aí. “Nunca me senti impedida de compor
devido a problema algum, não vai ser a perda
da visão que me impedirá de fazer o que amo.
Tudo que preciso é da ajuda de alguém para escrever meus versos”, ressaltou Aparecida, que
atualmente conta com o apoio da amiga, Maria

curiosidade
Segredos subterrâneos de Mandaguari
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Pedro Dantas

Ederson Hising

da redação do Jornal Agora
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Dirley Bortolanza mostra alguns dos objetos já
encontrados, como tigelas feitas em pedra, que
pesam mais de 10 quilos. Ele lamenta a falta de
interesse do poder público em promover pesquisas e turismo nesses locais

cuida são as cascavéis, bem comuns aqui", a�irma
Bortolanza.
Estima-se, conforme o morador, que a caverna tenha quatro salões – um deles praticamente
impossível de se chegar por conta da água – e chegue a 40 metros de comprimento passando por
baixo da estrada.
Com 10 metros de comprimento e há 18 qui-
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A zona rural de Mandaguari guarda curiosidades e segredos que até mesmo moradores antigos podem desconhecer. As cavernas Cambota e
Promessa, que levam o nome das estradas rurais
que lhes dão acesso, são exemplos disso. Exploradas por poucos, ainda é possível se encontrar
nelas objetos de incontável valor arqueológico,
segundo os aventureiros que já retiraram algumas
peças dos locais.
Com apoio do �ilho de pioneiros do município
Dirley Bortolanza, 50 anos, que desde a juventude
realiza expedições na companhia de alguns amigos, foi possível chegar às cavernas. Há cerca de
seis quilômetros do centro da cidade, a Caverna
Cambota �ica bem próxima à margem da estrada
rural, mas é imperceptível para quem não conhece. O mato toma conta do entorno do vão de aproximadamente 1 metro quadrado que permite a
entrada dos aventureiros, um de cada vez.
Por conta da maneira como a água escoa da
estrada, a enxurrada acaba passando pela entrada da caverna e provoca o assoreamento na parte
interna da gruta. Mesmo sem poder avançar aos
salões – áreas em que se pode �icar em pé na caverna –, visto que o trabalho de retirada da terra
demanda a utilização de alguns equipamentos, foi
possível ter noção da umidade e da escuridão que
tomam conta do local.
"A não ser eu e alguns amigos que limpamos
aqui de vez em quando, ninguém faz nada. O poder
público não explora, nem mesmo arqueólogos vieram até elas nos últimos anos. Na verdade quem

2

lômetros do centro da cidade, a Caverna Promessa
não permite, segundo Bortolanza, que os visitantes �iquem em pé no interior. “Essa é um pouco
diferente, porque ela �ica no alto de um morro”,
explica. “O acesso é bem mais di�ícil.” O repórter
e o guia �icaram impedidos de chegarem próximos
ao local em função do bloqueio realizado no caminho. O proprietário da área plantou soja, impossibilitando a passagem de veículos. “Dá para chegar,
mas exige bastante empenho na caminhada pela
mata e para passar o rio”, diz o morador.
Disposto a continuar descobrindo os mistérios subterrâneos do município, Bortolanza
lamenta a falta de interesse do poder público em
promover pesquisas e turismo nesses locais. “Ainda existem muitos objetos lá dentro, muito a se
explorar. Se fosse feito um bom trabalho arqueológico e depois a organização do acesso era possível
abrir para visitação com toda certeza”, garante.
Objetos
Tigelas, pontas de lança, carrancas e outros
objetos já foram encontrados por Bortolanza e
amigos de expedições. Boa parte deles não está

Por meio de
fotos antigas,
o entrevistado
relembra expedições feitas
com amigos
às cavernas
Cambota (1) e
Promessa (2)

sequer no município, pois o morador teve de enviá-los a Brasília e Campinas (SP) após receber a
visita da Polícia Federal. Mesmo assim, ele conseguiu �icar de posse de poucos exemplares após
serem catalogados.
A reportagem teve acesso a algumas peças,
como uma tigela feita em pedra e com mais de 10
quilos, sendo di�ícil até mesmo levantá-la. O explorador das cavernas mandaguarienses também
acredita que seja possível existir mais locais ainda
não descobertos.

Retur
Conforme o secretário de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio, Turismo e Meio
Ambiente de Mandaguari, Paulo Conte, um grupo
foi formado e está em contato com a Retur (Rede
de Turismo Regional) a �im de identi�icar o que o
município pode oferecer em opções de turismo.
“As cavernas são uma das opções. É uma coisa que
remete a nossa história e, além de ser preservada, pode também funcionar como turismo e servir
como fonte de cultura para a população conhecer
melhor as nossas origens”, diz acreditar.
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Segundo morador, cavernas
pouco exploradas no município
podem guardar objetos de
incontável valor arqueológico
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Protesto, expressão ou vandalismo?
Onda de pichações em Mandaguari gera debate;
jovem de 20 anos foi pego duas vezes em �lagrante em menos de uma semana

Reprodução

Jovem que deixou “marcas” na Escola Primeiro Passo e
no Parque da Pedreira, na noite de quarta-feira (10), já
havia sido detido na quinta (4) acusado de ter cometido
a mesma infração

Pedro Dantas

da redação do Jornal Agora

É fato. Caminhar pelas ruas de Mandaguari, hoje, sem notar a presença das
pichações que a cada dia se tornam mais
presentes na estética da cidade é quase impossível. São frases de protesto – que em
alguns casos chegam a fazer ataques diretos
a algumas pessoas –, frases de re�lexão e na
maioria dos casos uma simples assinatura
completamente ilegível e abstrata, que no
vocabulário do pichador recebe o nome de
“TAG”.
Um caso especí�ico fomentou a discussão no Grupo Mandaguari, na rede social
Facebook, esta semana. O jovem Vitor Felipe Towkan Rozalino, de 20 anos, que havia
sido �lagrado na quinta-feira (4), pichando
o muro de uma residência próximo ao Colégio Estadual José Luiz Gori, foi novamente
pego na noite de quinta-feira (11) acusado
de praticar a ação em patrimônios público
e privado.
Ele foi apreendido por policiais militares e encaminhado à Delegacia de Polícia
Civil, onde �icou à disposição da Justiça. Ao
saberem da reincidência do caso, levando
em consideração a ascensão da prática na
cidade, diversas opiniões e pontos de vista
se formaram e foram expostos na internet,
gerando diversos embates.
A maioria das pessoas que participou
da discussão mostrou-se contra a prática da
pichação, sendo o discurso mais utilizado:
“Não sou contra a arte, porém o patrimônio
alheio tem de ser respeitado”, foi o que a�irmou um dos membros do grupo.
Mas também existe o outro lado, o
de pessoas que apoiam e veem a pichação como forma de expressão e arte, e que
acham que pior do que o não entendimento
da prática é a forma como esses jovens vêm
sendo tratados pelas autoridades.
“O cara que picha um muro, não bate e
não ameaça �isicamente ninguém. Ele está
se expressando ilegalmente por meio de
tinta e letras. Normalmente a sociedade responde aos pichadores de forma muito mais
violenta que eles. Pichadores são agredidos,
pintados e assassinados com alguma frequência. Se não me engano, agressão e homicídio são crimes um pouco mais graves do que

dano ao patrimônio. Quem é mais bandido,
quem picha ou quem agride e mata?”, indagou Raíssa Sabino, estudante, de 22 anos.
Além dessas duas diferentes opiniões, existe ainda uma terceira vertente na
discussão, que apoia a pichação e a trata
praticamente como um estilo de vida. Ao
questionarem um adepto a essa visão sobre
quais são os motivos e as necessidades enfrentadas pelos pichadores, ou seja, o que os
estimulam a ir às ruas, ele explicou: “Di�iculdade? Mano, ninguém tem di�iculdade não,
é brisa mesmo e fazer o que gosta por adrenalina, por amor a tinta. Só quem é sabe, e
quem não é nunca vai entender, porque é
um ‘bang’ tão louco que nem quem é pichador consegue descrever”, comentou Andrew
Renan, estudante, de 18 anos.
Polícia
Em alguns comentários é possível notar que os pichadores não se amedrontam
com o serviço da Polícia Militar. Uma garota,
que pediu para não ter o nome identi�icado
pelo jornal, publicou o seguinte comentário:
“Vejam quantos pichadores e quantos PMs
têm em Mandaguari, vamos ver quem ganha
essa batalha”.
De acordo com o sargento Paulo Gomes,
a corporação não se sente desa�iada, de forma alguma. “Estamos nos movimentando e
abrindo o olho cada vez mais em relação a
essa prática. Nós estamos cumprindo nosso
dever, e a Justiça está sendo aplicada”, reforçou ele.
Gomes salientou ainda que a ajuda da
população por meio de denúncias é muito
importante para a polícia chegar a esses pichadores, que foi o que aconteceu no caso
do jovem que foi pego duas vezes em �lagrante em menos de uma semana.
“Nesse tipo de caso, o que fazemos é
o encaminhamento à Delegacia de Policia
Civil. O jovem que for pego pichando, no
mínimo, irá arcar com os reparos do dano
causado. Além disso, caso a vítima queira
representar contra ele, o delito se enquadra como dano ao patrimônio”, ressaltou
Gomes.
Alvos
Um dos alvos de Vitor Felipe na última
quarta-feira (10) foi a Escola Primeiro Passo, localizada próximo ao Parque da Pedrei-

ra – que também ganhou “marcas” deixadas
pelo pichador. Em entrevista, a proprietária
Silmara Natário desabafou: “Isso já vem
acontecendo há muito tempo e já estamos
cansados de retocar a pintura para manter a
escola com uma boa aparência e atualmente
nem retoque está resolvendo. Pode parecer
clichê, mas acredito que a liberdade de um

termina onde começa a do outro, não concordo com o discurso nas redes sociais de
que pichar é arte, pois os verdadeiros gra�iteiros não saem pichando aleatoriamente.
Tenho certeza que muitas empresas cederiam os muros e até o material para quem
se interessasse em divulgar a sua arte”, opinou ela.

agora fm
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As 5 mais tocadas
1ª Luan Santana – Tanto Faz
2ª Marcos e Belutti – Domingo de Manhã
3ª Jorge e Mateus – Calma
4ª Gusttavo Lima – Que Mal Te Fiz Eu
5ª Bruno e Marrone – Vou te amarrar na minha cama

A advogada
Josiane Viana
comunica
aos clientes e
amigos que está
com escritório
em novo endereço, na esquina
das ruas Manoel
Antunes Pereira
e Jandira Teles
de Souza, a uma
quadra do
Camilo Supermercados

A Agora FM (91,3) em parceria com a Agropecuária Paraná vai sortear todos os
sábados, no programa Show da Manhã, apresentado por Júlio César Raspinha, o
“Almoço de Domingo”. Márcia Rodrigues Domingos, do Jardim Cristina, foi a sortuda
que garantiu o primeiro quite, que inclui carne, linguiça, pão-de-alho, refrigerante e
muito mais! Sidney Castro, proprietário da Agropecuária Paraná, foi pessoalmente
fazer a entrega do prêmio

O Posto Novo Centro venceu uma promoção que envolveu todos os postos da rede
Ipiranga com loja de conveniência do Sul do Brasil e vai levar como prêmio duas passagens para Las Vegas, para participar em outubro da Narcs Show – maior evento de
conveniências do mundo. Para comemorar, foi oferecido um delicioso café-da-manhã
para os clientes na segunda-feira (8)

No último sábado (6), além do “Almoço de Domingo”, foram sorteados outros
nove prêmios durante o Show da Manhã, da Agora FM. Mais de 300 pessoas
participaram, entre elas, Adriana Barreto Viana Chiode, que ganhou uma
torneira com �iltro oferecida pela Casa das Mangueiras. Ela recebeu o prêmio
das mãos do locutor Gabriel Goncim
O colunista do Jornal Agora,
Rogério Curiel, esteve no último
dia 6 em Curitiba, na 2ª Gibi Con
– Convenção Internacional de
Quadrinhos de Curitiba –, onde
participou do HQ Gol, partida
de futebol com o pessoal que
produz histórias em quadrinhos.
Da esquerda para direita: em
pé, Renato Guedes (Superman,
Wolverrine), Klebs Jr. (Impacto
Quadrinhos - Estúdio/ Escola),
Rogério Curiel (Cotidiano Contínuo), Cadu Simões (Homem
Grilo, Petisco Comics), Paulo
Kielwagen (Blue); agachados:
Daniel Esteves (Nanquim
Descartável, Petisco Comics),
Luiz Augusto de Souza (Selo
Atitude Independente), Felipe
Cagno (The Lost Kids, 321:
Fast Comics) e Leonardo Melo
(Editor do QD Comics)

CNPJ FORNECEDOR: 11.524.562/0001-50 - VALOR: R$ 300,00

No mês de agosto
todos os clientes
da Adônis – loja
que traz um novo
conceito de moda
masculina para
Mandaguari – participaram de um
sorteio especial!
Zilda Marchini foi
a vencedora dessa
linda cesta
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conscientização

Campanha sobre Alzheimer feita por universitários
ganha destaque em mídia regional
Entre os seis integrantes do grupo, dois são de Mandaguari

Arquivo Pessoal

Da Redação
do Jornal Agora

O que era para ser só mais um trabalho
de faculdade tornou-se assunto para alguns
jornais, sites e até emissoras de televisão da
região esta semana. Aproveitando o mês de setembro, que além de ser o mês do idoso, é o da
conscientização sobre a doença de Alzheimer,
um grupo de estudantes formado por Rodolfo
Morais, Pedro Dantas, Jonas Recco, José Olímpio, Raphael Brensis e Gabriel Wesley (que juntos formam a agência South, que por enquanto
é �ictícia), que cursam Publicidade e Propaganda na Unopar - Arapongas, produziram um
vídeo abordando essa temática e conseguiram
destaque na mídia local.
“O principal objetivo da campanha é conscientizar e informar. Acreditamos que o vídeo
vai atingir desde crianças até os próprios idosos. O tema Alzheimer é pouco conhecido, muito pouco discutido e ainda menos abordado”,
ressalta o mandaguariense Rodolfo Morais, de
23 anos.
Em menos de 48 horas depois da publicação, o vídeo já alcançava números expressivos.
Até na sexta-feira (12), com dois dias circulando, a campanha já tinha sido visualizada 3.000
vezes no YouTube e no Facebook já passavam
dos 1.000 compartilhamentos, além de chamar
a atenção de jornais impressos, programas de
televisão e diversos sites e blogs.
“Assim que jogamos o vídeo na rede, co-

Divulgação

Para assistir ao vídeo no YouTube, basta
digitar “Alzheimer – Conscientize-se”

Na foto, integrantes da agência �ictícia South, junto com o apresentador do Programa REC, da
TV Paraná. Da esquerda para direita: Jonas Recco, José Olímpio, Raphael Brensis, Felipe
Gonçalves, Pedro Dantas, Rodolfo Morais e Gabriel Pereira

meçamos a encaminhar para algumas páginas
e blogs que consideramos importantes no segmento. O vídeo começou a ter uma projeção
ainda maior, quando foi compartilhado na página ‘Alzheimer - Minha mãe tem’, que é gerida
por uma mulher que teve a mãe diagnosticada
com Azlheimer e resolveu criar um canal para
ajudar outras pessoas com o mesmo problema”,

explica Jonas Recco, que mora em Arapongas.
A proposta da produção do vídeo surgiu
em uma aula da disciplina de Direção de Arte,
ministrada pela professora Katharine Nóbrega.
“Tínhamos a missão de fazer um vídeo que tivesse o potencial de se tornar viral por meio de
apelo emocional. O tema era livre, escolhemos
o idoso e o Alzheimer por conta de outros tra-

balhos que já havíamos feito e que nos deixou
mais a vontade com o tema”, comenta Raphael Brensis, 19 anos, que é morador do Jardim
Cristina
“Dentro da sala de aula, os alunos estão
descobrindo como fazer publicidade, descobrindo os meios de comunicação, entendendo
como as pessoas dependem deles e se pautam por eles muitas vezes. Daí a importância
de levar as boas ideias que surgem ao alcance
dessas pessoas por meio da internet. Isso é
importante para os alunos como futuros pro�issionais e como cidadãos tomando consciência
de seus direitos e deveres. E importante, principalmente, para quem vai ouvir a mensagem
e a partir dela, se informar melhor e construir
sua própria opinião sobre o assunto”, ressalta
Katharine.

convidado
Jéssyca
Ghirardi
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Moda & Comportamento

Estilo e tendência em sintonia
mentos, como uma entrevista de emprego, um encontro ou uma ocasião
especial, lógico, respeitando a ética.
Mas existe um fator importantíssimo:
o detalhe visual tem que ser o mesmo
do emocional! Para isso, é indispensável usar aquilo que realmente tem a
ver com a gente, aquilo que nos faça
bem. A autenticidade é altamente
recomendada, pois assim como não
devemos inventar qualidades em uma
entrevista de emprego, a�irmando ser
especialistas em algo que só conhecemos por nome, não podemos passar
uma imagem visual daquilo que não
somos.
Podemos, sim, usar o que está na
moda, desde que seja adequado ao
nosso estilo. Um exemplo ainda fresco
na memória é o short-saia assimétrico. Quem não se lembra dessa peça
que ganhou um espacinho no armário
e no coração de muitas mulheres? O
item foi usado de várias maneiras e
estilos. Com tênis, com salto, com rasteira, camisa, blazer e camiseta, ele
surpreendentemente �icou bom!
As revistas, novelas e des�iles estão sempre ditando tendências, mas
a nossa vida deve ser sempre a maior
inspiração, é nela que devemos pensar, quando abrimos o guarda-roupa
ou saímos às compras. É muito comum

ouvir pessoas dizendo que comprou
uma peça porque estava na moda,
mas nunca conseguiu usá-la. Para essas ocasiões, já dizia Coco Chanel: “A
moda sai de moda, o estilo não”.
Poucas coisas na vida são piores
do que se sentir mal com alguma peça,
tanto no conforto, estilo ou estética.
Isso é capaz de mudar o humor de
qualquer um, sem contar que justamente quando passamos por situações
como essa, parece que o mundo decide
abrir os olhos em nossa direção. Não
há tendência que nos faça sentir mais
con�iável que nosso próprio gosto.
A moda é um fator muito importante, mas adequá-la ao nosso estilo
é algo imprescindível, pois é por meio
dele que nos expressamos, que conquistamos, que causamos olhares de
admiração ou repúdio. É impossível
agradar a todos, mas devemos agradar a nós mesmos, devemos usar as
roupas a nosso favor, e se ela não nos
�izer sorrir, mesmo que por dentro,
sempre que a vestimos, não é tão boa
quanto parece, não fez bem, não completou a mensagem.

Jéssyca Ghirardi tem
22 anos e é acadêmica do
terceiro ano de Moda
CNPJ FORNECEDOR: 11.524.562/0001-50 - VALOR: R$ 300,00

Quem não se lembra dessa peça que ganhou um espacinho
no armário e no coração de muitas mulheres? O item foi
usado de várias maneiras e estilos

CNPJ FORNECEDOR: 11.524.562/0001-50 - VALOR: R$ 300,00

Reprodução

Short-saia
assimétrico

Olha, tem gente nova por aqui!
Meu nome é Jéssyca Ghirardi, sou estudante do terceiro ano de Moda e estarei com vocês mensalmente falando
um pouquinho sobre moda e comportamento, tudo de um jeito bem descontraído. E para inaugurar a coluna,
vamos comentar sobre a relação estilo
e tendência?
Quem nunca ouviu o famoso ditado: “A primeira impressão é a que
�ica”? Que atire a primeira pedra
aquele que nunca tirou conclusões
precipitadas. Estando redondamente
enganado ou milagrosamente correto, isso acontece sempre e em todas as
vertentes. Com a roupa não seria diferente, não é mesmo?
Ainda mais em foco, a aparência
sempre foi uma aliada da comunicação, por meio dessa linguagem não
verbal passamos muitas informações
sobre nós. Perguntas como idade,
onde e com o que trabalhamos, estilo
de vida, gosto musical, personalidade
entre outras podem ser respondidas
por meio da roupa que vestimos, de
como arrumamos o cabelo, acessórios
que usamos, maquiagem...
Tendo isso em vista, devemos
fazer as escolhas certas, pensar na
imagem que gostaríamos de passar,
através da aparência, em certos mo-
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Donizeti Donha

Tio Zózimo: Novela mandaguariense
Existiam só algumas ruas. Umas dezenas de casas. As famílias vinham dos longes-lonjões. Dos Mundaréus de meu-Deus. A
cidade era só uma boca aberta no meio da
mata exuberante.
A mãe, o pai, um tio. Um só plano. Montar uma venda. Comercializar. Vender. Comprar. Juntar patrimônio.
Na primeira noite o miado formidável da
onça congelou o sono do menino. Na cumeeira do rancho. Um terror gelado, imaginando
como seria a fera. Dentes de punhal. Unhas
de aço. Boca imensa e quente e famélica.
Nada trouxeram para não gastar o precário capital na mudança. Alugar um caminhão GMC para atravessar a longa estrada de
terra era caríssimo. Vieram num pau de arara interestadual. Dez famílias na carroceria.
Roupa do corpo. Muitas paradas no caminho.
En�im, chegaram à terra prometida pela
Companhia Melhoramentos Norte do Paraná.
A mãe criava e inventava os trens da cozinha e as roupas. O pai, com um serrote e
um martelo, desengonçado, fazia os móveis
da casa. Arranjos sem régua e compasso na
mata subtropical.
Naquelas noites de pavor, rodeado de
onças e cobras, o menino mijava de medo no
colchão de palha de milho. Durante o dia, o
terror de pensar na chegada da noite só não
era maior do que o pânico provocado por um
miado da fera no alto do perobal. Suspense e
angústia, na cabecinha infantil.
Muitos outros caminhões e centenas de
famílias chegavam e se instalavam. Os quintais eram grandes. Para caber a bananeira.
A jabuticabeira. O tanque. O poço d’água e a
“casinha”.
E o mundo foi �icando distante. E os dias
�izeram o menino esquecer-se dos modos e
dos trejeitos da sua cidade de origem.
Agora corria de pés no chão. No barro
preto. Atirava pedras nos sanhaços e sabiás.
E pulava as poças d’água que a chuvarada
deixava nas ruas. Mini Tarzan perdido com
as mãos livres.
Seu pai e seu tio já não faziam a barba.
Nem tinham necessidade das roupas de linho branco. Tinham se adaptado aos modos
dos caipiras do setentrião paranaense. Bravos lutadores rústicos.
Até que o armazém tosco �icou pronto.
Era todo em madeira, com três degraus na
porta. E um porão onde cachorros, cabritos
e porcos se escondiam do sol e das chuvas.
Seus móveis eram formados por um
balcão de peroba que foi se alisando pelos
cotovelos dos clientes e tornou-se brilhante
pelos anos seguidos de uso. Duas prateleiras
de ferramentas e cereais. E um armário envidraçado onde suspiros cor-de-rosa, paçoquinhas e pés-de-moleque se protegiam dos
voos dos mosquitos.
A mãe trabalhava o dia todo dentro da
casa. Lida interminável. Sem contato com o
sol. Apesar da luta pelo pé-de-meia, guardava traços fortes da beleza.
E o tio, toda noite, depois que fechava a
venda, saía, sumia. Ia para umas casas lá pelos lados da entrada da cidade.
Moleque solto no mundo dos estilingues, das caçadas e dos mergulhos, sem escola, sem estudos, aprendeu a prestar atenção nos perigos da vida.
Ao retornar uma tarde, o pai tinha expulsado o tio, batido na mãe e, enfurecido,
surrara o �ilho. Pondo-o de castigo. Raiva

disparada a esmo.
Mil terríveis suposições não passaram
pela cabeça do menino. Só duas. Roubo?
Traição?
O tio desapareceu, deixando um paletó
no varal do corredor. O silêncio se fez maior
dentro da casa. E o pai fechou-se em copas
no balcão. Quase não vinha mais para a sala.
Comia sardinhas secas e pão duro para não
visitar a cozinha.
Conforme as �loradas dos cafezais anunciavam novas e fartas colheitas, edi�ícios
pomposos se erguiam e casas imponentes
surgiam do dia para a noite.
O menino arredio e caipora, com os primeiros pelos de barba na cara, via, agora,
chegarem à cidade novas ondas de migrantes. Vinham das cidades grandes para exercerem as funções quali�icadas. Não vinham
mais de paus-de-arara. Já chegavam de automóveis. Roupas e costumes diferentes. Gerentes, contadores, dentistas, médicos.
E traziam moças lindas que estudavam
pela manhã e des�ilavam pelos bazares à tarde. E ouviam músicas ao anoitecer.
Tio Zózimo sentiu que lhe roubavam o
chão do mundo. Ele que chegara menino, por
aqui, não tivera estudos e só vivera na mata e
nas ruas, agora sentia-se excluído pelo novo
mundo, pela cidade rica, cheia de gente estudada e que sabia conversar.
Assistia a tudo de longe. Os Bares Ponto Chic e Guairacá tomados pelos barões do
café. Às quadras de esporte comandadas
pelos jovens acostumados às competições.
E às conversas que falavam de mundos estranhos, como praias, balneários e mil outras
atrações.
E assim, se dividiu a comunidade. Tordesilhas de norte a sul.
Para ser aceito no círculo social mais so�isticado pagava-se qualquer preço. Como as
barreiras eram fortes, alguns vendiam até a
alma para receber algumas migalhas de inclusão.
Tio Zózimo, na ânsia de alçar-se socialmente, fazia mil planos. Principalmente
depois que fora �lechado por Cupido. Uma
estudante, Bruna-Bruninha. Filha de Mr. James, um gerente de Banco. Moradora de uma
“casa de material”. Sabia que era um amor
impossível, mas seu coração vivia a fazer poesias para a moça.
Em desatino, mandara �lores para ela.
Enamorado, enviara bombons.

Não tinha esperanças. Sentia que a distância entre ambos era in�inita. Mas seus
atos denunciavam sua paixão.
O pai, Mr. James, temendo ver a �ilha se
casar com um camponês, enviou Bruna-Bruninha para concluir os estudos em Curitiba.
Tio Zózimo sentiu a punhalada do destino. Mas todo mês recebia uma carta per-

fumada. Dela. Por muito tempo. Até que
cessou. O bondinho a atropelara na Rua das
Flores, num domingo, dia 12 de junho.
Donizeti Donha é professor de português
e literatura na rede estadual de ensino
em Mandaguari.
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Thaís Salvador
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Parabéns para Juliana

Farias, que nesta segunda-feira (15) completa 20
aninhos! A bela recebe todo
o carinho do noivo Gustavo

Superproduzida, em click
especial, Alini Mello!

P

arabéns
todo especial para Liziane
Botelho, que fez aniversário
no último dia 11!

Felicidades a Yohann

Paulo que completou idade
nova na quinta-feira (11). Ele
recebe o carinho especial da
família e da namorada Thaís

N

a coluna desta semana,
toda simpatia de Brunna
Cezar!

A equipe

F

lavia Alonso assoprou as velinhas na
última quinta (11). Ela recebe os parabéns
do namorado Leonardo e da ﬁlha Helena

Berranteiros Running
de Mandaguari participou no dia 31 de
agosto da IX Maratona
de Revezamento
Vanderlei Cordeiro de
Lima, “Pare de Fumar
Correndo 2014”. Na
foto, Elton Cardozo
Leal, Marcos Vinícius
Lazarin, Daniele Vignoto Leal, Alexsandra
Pontes, Fabio Mosconi, Matheus Mosconi e
João dos Reis

