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As Olimpíadas de Tóquio, 
que se encerram oficialmen-
te neste domingo (8), trazem 
de volta uma discussão anti-
ga. Quando vemos no pódio 
algum atleta de modalidades 
menos reconhecidas, como 
Rayssa Leal, no skate, todo 
mundo se empolga e quer su-
bir junto.

Não é diferente no nos-
so cotidiano. Recentemente, 
mandaguarienses se destaca-
ram no paranaense de atletis-
mo sub-18. Das três “pratas da 

Todo mundo quer subir no pódio 
casa” que tiveram bom desem-
penho na competição, duas 
disputaram como integrantes 
da federação de Apucarana, e 
outro atleta daqui concorreu 
levando o nome de Ibiporã.

Medalha na mão, o poder 
público não demorou em pa-
rabenizar o desempenho dos 
atletas e “subir junto no pó-
dio”. Assim é fácil “fomentar” 
o esporte.

O mesmo acontece com 
outras modalidades, como 
kickboxing e kung fu, por 

exemplo, onde os atletas locais 
precisam fazer das tripas cora-
ção para conseguir pagar suas 
viagens e participar de com-
petições estaduais e até nacio-
nais, pra depois receberem um 
parabéns do poder público. 

Atleta não precisa de tapi-
nha nas costas, e sim de con-
dições decentes pra treinar, de 
apoio e incentivo para com-
petir com tranquilidade. Uma 
pista de corrida, um campo de 
futebol decente, uma pista de 
skate bem cuidada…

Todo mundo quer subir 
no pódio, estar junto na co-
memoração, isso é compreen-
sível. Mas que possamos com-
preender também que antes da 
medalha vem o trabalho duro. 
Antes do troféu, o atleta pre-
cisa ter condições pra pensar 
em qual a melhor estratégia 
durante a competição e não se 
vai poder participar dela. 

Afinal, quantos talentos 
olímpicos estamos perdendo 
por falta de incentivo? É uma 
discussão que vale aprofundar. 

A autoestima é o conceito 
que fazemos de nós mesmos. 
O rei Salomão dizia que você é 
aquilo que pensa e eu comple-
taria dizendo que você é aquilo 
que pensa e sente.

Uma história antiga de um 
agricultor conta que plantava 
abóboras em suas terras e que, 
por algum motivo, pôs uma 
pequena abóbora dentro de 
um jarro de vidro pendurado 
numa trepadeira. No tempo da 
colheita, ele viu que a abóbora 
crescera apenas até o tamanho 
do jarro. 

O que analisamos aqui é o 
seguinte: Assim como a abóbo-
ra não pôde crescer além da-
quilo que a limitava, o ser hu-
mano é a mesma coisa, isto é,  
não pode ter um desempenho 
que vá além do CONCEITO 
que faz de SI MESMO, quais-
quer que sejam esses limites.

A auto-estima é algo visí-
vel, seja no tocante à própria 
pessoa ou aos outros, ou ainda 
à lei, aos pais e até ao país. Se 
é uma alta auto-estima ou bai-
xa auto-estima, os resultados 
serão consequência desta pos-
tura.

Eu, como cristão, vou mais 
adiante. Além de auto-estima, 
eu creio mesmo na estima (aju-
da) do Alto.

Isso constrói ATITUDES 
MELHORES, relacionamentos 

Autoestima e os limites do ser humano
melhores, UMA VIDA ME-
LHOR, com cuidados ao seme-
lhante e uma visão de NOVAS 
OPORTUNIDADES e inclusive 
PREPARO para receber críti-
cas, sejam construtivas ou não.

Sabemos que estas, na vida, 
podem ser açúcar e mel num 
dia e no outro querem te tru-
cidar.

Entra em campo o ser sus-
cetível ou ser sensível. Qual é 
a diferença? Suscetibilidade é  
abordagem do CACTO: toque 
em mim e você se machuca. 
Sensibilidade é a abordagem 
positiva, dócil, amável.

Buscar aprovação é dife-
rente de buscar uma segunda 
opinião. E muitas vezes, cresce-
mos justamente aí, melhorando 
o nível de nossa postura e nos-
sas decisões.

Mas entendo que pessoas 
de baixa auto-estima julgam o 
valor dos outros por suas pos-
ses e não pelo que são. Pessoas 
assim, observam que tipo de 
carro os outros têm, em que 
casa moram, que tipo de roupa 
ou joia usam, mas esquecem-se 
que são as pessoas que fazem as 
coisas e não o contrário.

Para essas pessoas de baixa 
estima, as grifes são seus símbo-
los de status. Se perderem suas 
posses, morrerão de vergonha. 
Como diz a escritora america-
na  e produtora de cinema Lili 

Tomlin, entram numa corrida 
de ratos. O problema desta cor-
rida é que, mesmo vencendo, o 
participante continua rato.

Por que usar máscara? Não 
estou falando da máscara pre-
ventiva nesta pandemia. Refi-
ro-me a máscara da soberba, 
da falta de humidade, do falso 
importante. 

Lembro-me de uma histó-
ria de um jovem gerente, pro-
movido a diretor. Uma pessoa 
fechada no sentido de baixa es-
tima. Estava com dificuldades 
de se adaptar ao novo posto, o 
novo escritório.

Ao ouvir bater à porta de 
sua sala, disse ao visitante que 
entrasse mas pegou o telefone 
e continuou conversando, para 
mostrar que era importante  e 
estava ocupado.

O homem entrou  con-
tinuou à espera, enquanto o 
jovem diretor falava ao telefo-
ne, acenando com a cabeça e 
dizendo ao telefone: - Não há 
problema. Posso cuidar disso.

Depois de alguns minutos, 
o jovem diretor desligou e per-
guntou ao visitante o que ele 
desejava. E o visitante respon-
deu: Estou aqui para ligar o te-
lefone, senhor.

Por que fingir? O que es-
tamos tentando provar? O que 
queremos realizar? Por que 
precisamos mentir? Tudo isso 

advém da insegurança e da bai-
xa autoestima. Por que fingir? 
O caráter pode ser avaliado por 
tudo o que fazemos ou deixa-
mos de fazer, por aquilo que 
gostamos ou não gostamos.

Esse caráter revela o tipo 
de companhia que temos ou 
evitamos. O modo como tra-
tamos os outros, sobretudo 
os membros de nossa equipe, 
os mais idosos, os deficientes. 
Sim, também para a escolha de 
livros, músicas e filmes e até o 
tipo de piada que contamos ou 
das quais rimos.

Se o sucesso é a soma diá-
ria de ATITUDES POSITIVAS, 
o fracasso é exatamente isso 
também... a soma de todas as 
ATITUDES POSITIVAS que 
você DEIXOU DE TER E DE 
FAZER.

Então, qual é o resumo 
desta ópera? A auto-estima é 
como nos sentimos em relação 
a nós mesmos. A autoimagem 
é como vemos a nós mesmos. 
Ter auto-estima elevada não 
significa ter um grande ego. 
Se a pessoa não estiver em paz 
consigo mesma, não poderá es-
tar em paz com os outros.

A pergunta que deixo no ar 
é: Por que buscar sentimentos 
de falsa importância? Espero 
que não seja o seu caso.

Pense nisso, um forte abra-
ço e esteja com Deus!

é editor do Jornal 
Agora

Roberto Junior

Gilclér Regina

Escritor, palestrante 
de sucesso e filho de 

Mandaguari.
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Contexto
A pandemia de Covid-19 causou grande impacto em di-
versos setores da economia, que começam a se recuperar 
aos poucos, com o avanço da vacinação. Algumas institui-
ções sentiram mais, no entanto. 

Momento delicado
É o caso da Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Mandaguari (Fafiman), que corre risco de entrar 
em colapso financeiro. 

Reunião
Nas últimas semanas, a direção da instituição se reuniu 
com vereadores para discutir como reverter o cenário.

Estradas rurais
O vereador Eron Barbiero (PSB) apresentou alguns re-
querimentos pedindo melhorias em estradas rurais de 
Mandaguari. O parlamentar justifica que está atendendo 
reivindicações de agricultores, que já foram castigados 
com as geadas, e precisam de estradas boas para conseguir 
escoar o que produzem.

Novo destino
As eleições de 2022 serão, sem sombra de dúvidas, real-
mente únicas. No Paraná, o cenário começou a ter for-
tes mudanças com a saída de Roberto Requião do MDB. 
Tudo indica que o ex-governador pode escolher o PSB 
como seu novo lar político para disputar o pleito do pró-
ximo ano.

Aulas 
Cerca de 400 crianças de Seis Centros Municipais de 
Educação Infantil (CMEIs) de Mandaguari irão re-
tomar de forma híbrida as atividades na próxima se-
gunda-feira, dia 9 de agosto. Em nota, o município 
afirma que serão seguidos os protocolos de prevenção 
à Covid-19 no ambiente escolar. As atividades serão 
retomadas no Infantil IV e V nos CMEIs Mickey, 
Dra. Renata Yara Táccola Hernandes e Tio Patinhas. 
Somente no Infantil IV retornam: Terezinha Zanoni, 
João Batista Frujuelli e André Malacário.

Expectativa
O comércio está bem otimista com o Dia dos Pais de 
2021. Uma pesquisa da Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap) aponta 
que 60% dos comerciantes esperam vender mais neste 
ano em comparação com 2020.

Prêmios
Em Mandaguari, a Aceman vai sortear 10 vales-com-
pra de R$ 500 cada para consumidores que prestigia-
ram o comérico local. 

Toque de recolher
Com a redução no número de casos de 
Covid-19, novas medidas de flexibilização 
estão sendo adotadas em todo o país. Man-
daguari, por exemplo, reduziu a duração 
do toque de recolher, que passou a ser das 
0h às 5h. 
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Oferecer à população de Jandaia do 
Sul um município eficiente e ágil é uma 
meta da gestão Lauro Junior e Fifa. Para 
atingir esse objetivo, uma metodologia 
bastante utilizada em negócios bem-suce-
didos na iniciativa privada (de pequenas 
a grandes empresas, como o Google) tem 
sido implantada nos departamentos do 
Município. Trata-se de um planejamento 
baseado em OKRs (O de objetivos e KR 
de Key Results que em português signi-
fica resultados-chave) para proporcionar 
melhoria do desempenho. Os departa-
mentos de Saúde, Obras e Tributação 
estão trabalhando desde o primeiro se-
mestre com o novo método e resultados 
positivos já foram alcançados.

Os OKRs permitem a avaliação cons-
tante de resultados e de objetivos em ci-
clos curtos, geralmente de três meses, o 
que traz mais agilidade aos trabalhos da 
prefeitura. Definidas as prioridades, são 
utilizadas métricas que indicam se os ob-
jetivos estão sendo atingidos, portanto, há 
um gerenciamento de metas, de equipe e 
de tempo para que a evolução aconteça. É 
um processo simples e claro, de autoges-
tão, que prioriza a transparência, pois os 
OKRs são públicos para todos os setores. 

O primeiro departamento do muni-
cípio a implementar a metodologia  foi o 
da Saúde, com quatro grandes objetivos 
para o primeiro trimestre: atendimento 

Jandaia do Sul implanta metodologia de gestão ágil
Saúde, Obras e Tributação foram os primeiros departamentos a adotar o planejamento baseado na 

metodologia dos OKRs; Centro de Distribuição passou a contar com sistema  digitalizado

Redação do Jornal Agora
com assessoria de imprensa

Divulgação

de qualidade ; suporte aos jandaienses 
em todos os casos de Covid-19; organi-
zação do departamento pessoal; oferta 
de melhor solução técnica para a popu-
lação. Com planejamento e empenho, o 
município obteve resultados positivos. 
Foi criado o Centro de Tratamento da 
Covid-19 (CTC) e montado um hospital 
de campanha; houve monitoria integral 
dos casos (suspeitos, positivados e conta-
tos); aproveitamento de 100% das doses 
de vacinas; e lançamento do Programa de 
Reabilitação Pós-Covid com equipe mul-
tiprofissional (fisioterapeuta, nutricionis-
ta e psicólogo).

Com os OKRs, a média geral de es-
pera nas filas para atendimento de es-
pecialidades médicas em Jandaia do Sul 
teve redução de 31%, sendo que algumas 
superaram esse número: Oftalmologia 
(62%), Gastroenterologia (69%) e Nutri-

ção (96%). O município também passou 
a oferecer atendimento descentralizado 
nas Unidades Básicas de Saúde, que agora 
contam com ortopedista, cardiologista e 
pediatra atendendo em esquema de rodí-
zio em todas as UBS, além de clínico geral 
disponível diariamente em cada unidade. 

No segundo trimestre, a metodologia 
passou a ser implantada no departamento 
de Obras. Foram definidas como priori-
dades do setor a garantia de melhor qua-
lidade de vida para a população; suporte 
aos munícipes nos trâmites documentais 
para construções; garantia de estruturas 
seguras para os jandaienses com fiscaliza-
ções; e suporte aos demais departamentos 
da prefeitura. 

Até o momento, o departamento 
encaminhou licitações para obras im-
portantes no município e aumentou a 
eficiência do atendimento, ampliando as 

visitas técnicas e estabelecendo uma roti-
na para análise de projetos que chegam ao 
departamento, com prazo para resposta. 
"Essa metodologia tem sido uma maneira 
de melhorar o gerenciamento do tempo e 
dar prioridade ao serviço essencial para 
cada momento", observa o diretor de 
Obras, João Henrique Maximiano. 

O departamento de Tributação tam-
bém implementou os OKRs com o objeti-
vo de aumentar a performance em geral, 
tornando o setor mais eficiente. Para tan-
to, inicialmente, foram estipuladas como 
metas a diminuição do atendimento no 
balcão e aumento do atendimento digital; 
redução de 5% da dívida ativa no municí-
pio e aumento de 60% (comparado com o 
ano anterior) de recebimento do Impos-
to Predial e Territorial Urbano (IPTU) 
em regime de cota única. A arrecadação 
de Imposto sobre Serviços (ISS), por sua 
vez, aumentou 18% em relação aos cinco 
primeiros meses do ano passado. 

O prefeito Lauro Junior observa que 
o poder público é muito engessado e que 
utiliza sistemas lentos para a execução de 
muitas ações, mas sua gestão tem busca-
do alternativas que tornem a Prefeitura 
de Jandaia do Sul mais eficiente. "Muita 
gente acha que no poder público essa po-
lítica de metas não dá certo, mas nós va-
mos provar justamente o contrário, pois 
já estamos vendo os resultados positivos", 
afirma. Ele defende que é importante 
cada departamento ter suas metas bem 
claras e estabelecidas e que haja envolvi-
mento dos profissionais. 





7 de agosto de 2021 | Ano X | N°369
www.portalagora.com8 cotidiano

Preservar nascentes localizadas em pro-
priedades de cooperados da Cocari é o obje-
tivo do Projeto Olho D’Água, que foi lançado 
em 24 de novembro de 2009 – Dia do Rio, 
em uma iniciativa promovida em parceria 
entre Cocari e Nortox, com apoio de ór-
gãos ambientais. E no dia 28 de julho, Dia 
do Agricultor, foi realizado um evento para 
comemorar a restauração da nascente de nú-
mero 1.000, reunindo um número restrito 
de participantes, devido à pandemia de Co-
vid-19, que representaram as inúmeras fa-
mílias beneficiadas com o projeto. O evento 
marcou também o início das comemorações 
aos 60 anos da Cocari. A milésima nascente 
restaurada fica localizada na Estância Ricar-
do, em Mandaguari. 

Marcos Antonio Trintinalha, presidente 
da Cocari, destacou a satisfação com o de-
senvolvimento do projeto. “É um dia espe-
cial para comemorar essa milésima mina, 
momento também para voltarmos um pou-
co ao passado, quando iniciamos esse proje-
to, em 2009, que foi inspirado em uma ação 
realizada em Cascavel-PR e que nós trouxe-
mos para a nossa região de atuação. É fruto 
de um trabalho realizado em conjunto com a 
Nortox, nossa parceira de longa data”, disse. 

Amor à natureza
Iniciativa promovida entre Cocari e Nortox, Projeto 

Olho D’Água restaura nascente número 1.000

Redação do Jornal Agora
com assessoria de imprensa

C7 Comunicação

“Na época do lançamento do proje-
to, na propriedade da Família Peloso, em 
Mandaguari, o então secretário estadual 
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 
Rasca Rodrigues, destacou que a iniciati-
va é uma atitude de amor à natureza, e é 
assim que realmente tem acontecido em 
toda a área de atuação da Cocari. A mu-
dança que ocorre na propriedade com 
uma nascente restaurada é enorme, é um 
trabalho desenvolvido de maneira simples, 
mas que faz muita diferença aumentando 
a vazão de água e preservando a nature-
za”, destacou. “Fazemos um trabalho para 
preservar a água nas propriedades para as 
futuras gerações e é algo que nos motiva a 
continuar esse projeto, melhorando a vida 
do agricultor e preservando o meio am-
biente”, frisou.  

Homenagens
Durante o evento foram entregues 

homenagens ao cooperado da nascente de 
número 1, Nelson Peloso; ao cooperado da 
nascente de número 1.000, José Antonio 
Ricardo; ao restaurador de mina d´água 
na Cocari, Dorival Silvestre dos Santos, 
responsável direto pelo trabalho realizado 
nas mil nascentes; e à parceira Nortox. 

60 anos da Cocari 
Em 7 de fevereiro de 2022, a Cocari 

completa 60 anos. O presidente Dr. Mar-

cos Antonio Trintinalha comentou sobre 
a importante data. “Estamos em constante 
evolução e teremos novos projetos para o 
desenvolvimento da nossa cooperativa. 
Não é qualquer empresa da região que tem 
esse faturamento que temos e também não 

é qualquer instituição que deixa onde está 
o resultado que obtém. Temos dificulda-
des, mas temos gente com vontade, com 
iniciativa, trabalhando para fazer aconte-
cer. Estamos rumo aos 60 anos da Cocari e 
temos que comemorar e muito!”, finalizou.
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No dia 29 de julho, o deputado federal 
Ricardo Barros (Progressistas) esteve em 
Mandaguari para liberar R$ 2,2 milhões 
em verbas para o município. O anúncio foi 
feito em encontro na Associação Comercial 
e Empresarial de Mandaguari (Aceman).

Foram anunciados R$ 500 mil para o 
Piso da Atenção Básica (PAB) da Saúde, 
outros R$ 500 mil para aquisições de equi-
pamentos, também para a Saúde, além de 
R$ 1,2 milhão para a construção da cober-
tura de quadras esportivas de duas escolas 
municipais, a Escola Professora Angelina 
Teixeira Pinheiro, no Jardim Boa Vista, e 
uma nova escola que será construída na 
Avenida Padre Max Kaufmann, no Jardim 
Morumbi.

A liberação das emendas atende o pe-
dido de um grupo de empresários locais, 
entre eles o ex-prefeito Cileninho e Júlio 
César Raspinha, diretor da Agora Comu-
nicação. 

Ricardo Barros anuncia recursos de 
R$ 2,2 milhões para Saúde e 

Educação de Mandaguari
Segundo o parlamentar, obras já estão asseguradas

Redação do Jornal Agora
Ariane Bravo

“As obras estão asseguradas. Os recur-
sos já estão cadastrados. Isso vai ajudar a 
cidade a ter mais estrutura, mais qualida-
de de vida e saúde”, pontua Barros, que é 
líder do Governo Federal na Câmara dos 
Deputados.

Ao Jornal Agora, Barros frisou que 
está à disposição para atender as lideran-
ças de Mandaguari, e que pretende trazer 
recursos ainda mais significativos para o 
município. 

Presenças
O encontro contou com a presença de 

autoridades mandaguarienses, como os ve-
readores Claudete Velasco (PSC), “Gambá 
da Garagem” (PL), Eron Barbiero (PSB), 
Garcia (Cidadania), Marcio Cledson (Ci-
dadania), Sebastião Alexandre (MDB) e 
Alécio do Cartório (PSD), que é presidente 
da Câmara Municipal. Participaram ainda 
os ex-prefeitos de Mandaguari, Maria Inês 
Botelho e Cileninho.

Barros já projeta 2022
Ao Jornal Agora, Barros confirmou 

que já está projetando o cenário político 
para as eleições de 2022. Ele será candidato 
à reeleição como deputado federal, e deve 
coordenar a campanha do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) no Paraná. 

“Ainda estamos vivendo um cenário 
atípico por conta da pandemia de Co-

vid-19 e isso deve influenciar a campanha 
do próximo ano. O presidente Bolsonaro 
será candidato à reeleição e vou fazer parte 
da base de apoio, coordenando as ações no 
Paraná e conseguindo mais alianças. Ape-
sar de atípico, projetamos um resultado 
positivo para 2022”, ressalta o parlamentar.
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Em sua 19ª edição, o Concurso Café 
Qualidade Paraná está com as inscrições 
abertas e neste ano traz uma novidade. 
Além das categorias Cereja Descascado e 
Natural, os cafeicultores podem concor-
rer também com amostras na categoria 
Fermentação Induzida. As inscrições se-
rão realizadas até o dia 4 de outubro, nos 
escritórios municipais do Instituto de De-
senvolvimento Rural do Paraná – Iapar-E-
mater (IDR-Paraná).

Importante estratégia para valorizar 
e fortalecer a produção de cafés especiais, 
o concurso é organizado pela Câmara Se-
torial do Café do Paraná e pela Secretaria 
de Estado da Agricultura e do Abasteci-
mento. O economista e coordenador do 
concurso, Paulo Sérgio Franzini, comenta 
sobre a nova forma de participação. “Cria-
mos uma categoria exclusiva por que cafés 
fermentados têm características próprias e 
devem ser avaliados com lotes que passa-
ram pelo mesmo processamento”, afirma.

Fermentação 
A fermentação de cafés vem desper-

tando o interesse de produtores e consu-
midores. “Essas bebidas, que podemos 
chamar de exóticas, atendem um nicho 

Com inscrições abertas, Concurso 
Café Qualidade Paraná traz novidade em 2021

Competição incluiu grãos fermentados na edição deste ano
Redação do Jornal Agora
com C7 Comunicação

IDR - Paraná

de mercado interessado em novas expe-
riências. Como consequência, os lotes são 
mais valorizados e melhoram a remunera-
ção do produtor”, avalia Franzini. Do pon-
to de vista químico, a fermentação nada 
mais é que a transformação dos açúcares 
em outros compostos pela ação de certos 
microrganismos. É um processo que ocor-
re naturalmente nos frutos maduros, e tem 
início antes mesmo da colheita. Os produ-
tores vêm fazendo experiências e testando 
possibilidades de fermentação controlada 
– no terreiro, em tanques (chamados de 
“bombonas”), em estufas e mesmo na pró-
pria sacaria.

Nas duas formas de processamento uti-
lizadas tradicionalmente – Natural: em que 
os grãos são secados inteiros, e Cereja Des-
cascado: quando se retira a polpa do fruto 
maduro antes da secagem, o desafio dos ca-
feicultores é justamente evitar ao máximo 
a fermentação, até bem pouco tempo atrás 
considerada um defeito grave.

“Como técnica de pós-colheita, con-
siste no uso, de forma positiva e controla-
da, dos microrganismos que degradam os 
componentes químicos dos grãos para me-
lhorar seus atributos, com intensificação e 
até modificação de aromas e sabores origi-
nais do lote”, explica o pesquisador Dhalton 

Shiguer Ito, do IDR-Paraná. Ele salienta que 
a prática demanda capacidade de controlar 
fatores tão diversos como temperatura, pH, 
presença ou ausência de oxigênio e o tempo 
em que os grãos ficam expostos à fermenta-
ção. “Técnicas envolvendo até a inoculação 
de outros microrganismos, como leveduras, 
estão sendo utilizadas”, ressalta.

Doçura natural
Da região da Cocari, o cafeicultor Evi-

lásio Mori, de Cambira, explica que a fer-
mentação deve ser feita em grãos de alta 
qualidade e com o objetivo de acrescentar 
ou melhorar atributos já existentes. “A qua-
lidade vem de dentro para fora, o café já tem 
uma doçura natural”, avalia. Nos últimos 
anos, o produtor tem participado regular-
mente do Concurso Café Qualidade Paraná.

Mori aplica a fermentação em parte 
de sua produção e alerta para a condição 
de produto voltado a um nicho de consu-
midores. “O cafeicultor interessado nesse 
mercado deve fazer pequenas quantidades 
e assegurar a venda antecipada de seus lo-
tes”, recomenda. Conforme destaca o ca-
feicultor, para obter sucesso é necessário 
usar apenas frutos maduros colhidos se-
letivamente, lotes pequenos e fazer o pro-
cedimento em ambiente fresco. Ele afirma, 
ainda, que o custo para fazer cafés fermen-
tados é cerca de três vezes mais alto do que 
nos métodos tradicionais.
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A discussão do Plano Diretor e do 
Plano de Mobilidade Urbana de Man-
daguari, documentos que vão orientar o 
desenvolvimento da cidade nos próximos 
anos, voltou a andar. A quarta audiência 
pública para debater os chamados Planos 
Integrados foi marcada para o dia 18 de 
agosto, e ocorrerá na Câmara de Vereado-
res de Mandaguari.

Devido às restrições de aglomeração 
em meio à pandemia da Covid-19, a par-
ticipação presencial do público geral está 
limitada a 30 pessoas. Os outros lugares 
são destinados a representantes dos Po-
deres Executivo e Legislativo, da Asso-
ciação Comercial e Empresarial de Man-
daguari (Aceman) e do Poder Judiciário, 
além de servidores e outras autoridades 
municipais.

INSCRIÇÃO – Como a participação 
será limitada, quem desejar participar das 
vagas destinadas ao público geral deve se 
inscrever diretamente na Câmara, pre-
sencialmente ou pelo e-mail camara@ca-
maramandaguari.pr.gov.br. As inscrições 
foram liberadas na última quarta-feira 
(4).

Durante a audiência pública, algu-
mas medidas serão obrigatórias, como 
uso de máscaras, distanciamento mínimo 

Mandaguari volta a discutor Plano Diretor
Quarta audiência pública para debater alteração de 
documentos que orientam o crescimento da cidade 

ocorrerá no dia 18 de agosto
Redação do Jornal Agora
com assessoria de imprensa

Divulgação

de 1,5 metro entre as pessoas, utilização 
de álcool 70%, entre outros protocolos do 
Governo do Paraná e do Ministério da 
Saúde.

TRÂMITE – A realização de audiên-
cia pública é parte obrigatória do pro-
cesso de concepção dos planos. Além de 
cumprir com aspectos legais, contribui 
para que as alterações sejam discutidas 
profundamente com a sociedade civil. 
Somente após esse passo é que a versão 
para votação será protocolada na Câmara 
e votada.

PROCESSO – O Plano Diretor e o 
Plano de Mobilidade Urbana são um con-
junto de 15 Projetos de Lei Complemen-
tar, que disciplinam e orientam o planeja-
mento urbano da cidade para um período 
de dez anos. O documento, além de ser 
uma exigência legal, é crucial para orga-
nizar a ocupação e o desenvolvimento da 
cidade, impactando direta e indiretamen-
te na qualidade de vida.

As propostas integrantes do docu-
mento foram protocoladas no final de 
2019 pela gestão anterior. Durante todo o 
ano de 2020, as matérias permaneceram 
em análise por parte dos vereadores da 
outra legislatura, que discutiram os deta-
lhes com representantes de diversos seg-
mentos da sociedade. Além disso, foram 
realizadas audiências públicas e recolhi-
das sugestões da população.

Alguns dos projetos chegaram a ser 

votados no ano passado em Plenário, mas 
não receberam a quantidade de votos su-
ficientes para aprovação. Após uma série 
de estudos, discussões e negociações, a 
prévia da última versão foi protocolada 
na Câmara, no último dia 22 de junho, 
pela Prefeitura.

EM PAUTA - Entre os assuntos abor-

dados pelos planos, estão o aumento do 
tamanho de lotes, que podem passar a ter 
área mínima de 200 metros quadrados e 
medida de frente de 8 metros (atualmen-
te, são aceitos 150 m² de área e frente de 
6 metros) e a expansão da largura de ruas 
para 15 metros, 3 metros a mais que o 
previsto na legislação vigente.
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Com mais de um século de existência, 
o Rotary Internacional reúne mais de 34 
mil clubes pelo mundo todo, com o obje-
tido de prestar serviços humanitários, além 
de promover valores éticos e a paz mundial.

Durante a pandemia, o Rotary tem 
enfrentado dificuldades para desenvolver 
suas atividades, que são, em sua maioria, 
presenciais. Em visita a Mandaguari, o go-
vernador do Distrito 4630 do clube de ser-
viços, Wilson Pereira de Godoy, conversou 
com a reportagem do Jornal Agora e falou 
sobre os desafios impostos pela Covid-19.

“Nós rotarianos somos feitos de pes-
soas, seres humanos que se disponibilizam 
a trabalharem com as entidades em suas 
cidades. A pandemia e as medidas restri-
tivas dificultaram muito nosso trabalho. 
Mas acredito que, com a vacinação, esta-
mos na reta final”, aponta Godoy.

“Para o pós-pandemia, a juventude é o 

“A juventude é o 
nosso futuro”, 

diz governador do 
Rotary

Em visita a Mandaguari, Wilson Pereira de Godoy 
falou sobre iniciativas para aproximar os jovens do 

clube de serviços

Redação do Jornal Agora
Divulgação

nosso futuro. Contamos com muito apoio 
do Rotaract, o braço do Rotary para os 
mais jovens, e o Interact, com adolescen-
tes. Somos uma escola de formação dos 
cidadãos de bem, e a necessidade de estar 
com os jovens é muito importante”, com-
plementa o governador. 

Godoy fez ainda um convite à comu-
nidade. “Em Mandaguari nós temos dois 
Rotary. Peço que toda a população parti-
cipe das ações e venha conosco. Juntos po-
demos fazer muito mais”.

RE-PLANTANDO NOSSA HISTÓRIA 
Ainda na visita que fez a Mandaguari, 

Godoy conheceu a antiga Estação Ferro-
viária, local onde está sendo desenvolvido 
o projeto “Re-plantando Nossa História”.

A iniciativa, coordenada pelo Rotary 
Mandaguari-Família, tem como principal 
objetivo resgatar a biodiversidade nativa 
do município, que se encontrava prati-
camente extinta, e criar uma harmonia 
entre nossa paisagem original e a cidade 
moderna, através de intervenções multi-

disciplinares de resgate histórico, cultural 
e ambiental. Aliando conhecimentos prá-
ticos de meio ambiente, cultura, educação, 
urbanismo e, principalmente, cidadania, 
em nossa comunidade mandaguariense.

O pátio ferroviário recebeu nos últi-
mos anos intervenções pontuais pela ges-
tão pública municipal com a instalação de 
quadras poliesportivas, playgrounds e aca-
demia da terceira idade. Contudo, grande 
parte dessa área continua ociosa e em es-
tado ambiental de degradação, o que im-
pede sua ampla utilização pela população 
local como um espaço de lazer público e 

de qualidade.
Ao desenvolver essa ação em uma área 

pública e central o Rotary reconectar a po-
pulação mandaguariense com o seu patri-
mônio ambiental nativo, suas formas, tex-
turas, história, aromas e sabores, resgatando 
a biodiversidade original no cotidiano da 
vida urbana. Ainda, o projeto prevê bene-
fícios ambientais ao local, como a diminui-
ção da temperatura no entorno, o aumento 
da umidade do ar, a retenção do barulho do 
trem e da poeira, e também a criação de um 
habitat propício para trazer de volta a avi-
fauna que se afastou da cidade.

Para o governador 
do Distrito 4630 do 

Rotary, Wilson Pereira 
de Godoy, a juventude 
é o futuro do clube de 

serviços.

Godoy conheceu o 
local e integrantes do 
projeto “Re-plantando 
Nossa História”, coor-

denado pelo Rotary 
Mandaguari-Família.
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O governador Carlos Massa Ratinho 
Junior anunciou, na última quarta-feira 
(4), o novo modelo para concessão dos 
3.368 quilômetros de rodovias que cor-
tam o Paraná. O governo estadual e o 
Ministério da Infraestrutura chegaram a 
um consenso, o modelo de menor tarifa, 
sem limite de desconto e com garantia 
de obras a partir de um seguro-usuário. 
Os novos contratos serão válidos por 30 
anos, podendo ser prorrogados por igual 
período. 

“Essa é a pauta mais importante do 
Paraná nos últimos 25 anos. O Estado 
precisava de um modelo mais moderno 
e com um preço mais justo. Com esse 
modelo, desenhado em parceria com o 
governo federal, com a Assembleia Le-
gislativa e com a sociedade civil, garan-
timos o menor preço, um grande volume 
de obras e transparência no leilão. É uma 
vitória do povo do Paraná e estou muito 
confiante de que esse modelo vai nos dar 
uma nova infraestrutura”, afirmou o go-
vernador.

A partir do novo modelo, vence o 

Governo do Paraná anuncia “novo pedágio”, 
válido por 30 anos

Nova concessão deve começar com desconto de 30% nos valores atuais

Redação do Jornal Agora
ANPR

leilão a empresa que conceder o maior 
desconto na tarifa. A proposta prevê que 
as tarifas atuais já cheguem à Bolsa de 
Valores com um desconto médio de 30%. 

A esse valor se soma o deságio proposto 
pelas empresas em disputa. “Estamos tra-
balhando com a possibilidade de chegar 
a uma média de 45% a 50% de desconto 

nas novas tarifas. Algumas praças inclusi-
ve podem passar disso”, explicou Ratinho 
Junior.

Associado ao desconto, a empresa 

Governador Ratinho Júnior anunciou na última quarta-feira (4) a decisão sobre o novo formato do pedágio
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concessionária precisa realizar um apor-
te financeiro para garantir a execução do 
contrato, chamado de seguro-usuário. O 
valor do seguro é proporcional ao percen-
tual de desconto concedido à tarifa.

“O aporte dá a garantia que o Estado 
possa utilizar esse dinheiro em três verten-
tes: mais desconto na tarifa, novas obras 
ou, se a empresa vier a ter algum problema 
financeiro, assegurar a continuidade das 
obras”, explicou o governador.

No modelo acordado, estão previs-
tos três níveis de aporte: de 1% a 10%, de 
11% a 17% e a partir de 18%. Para isso, as 
empresas precisam investir R$ 15 milhões 
por ponto percentual até 10%, R$ 60 mi-
lhões por ponto percentual até 17% e R$ 
150 milhões por ponto percentual a partir 
de 18%.

O valor será assegurado por lote, e 
poderá ser aplicado com diferentes fina-
lidades, a serem decididas em cada lote. 
Segundo o secretário de Infraestrutura e 
Logística, Sandro Alex, o uso será con-
dicionado à decisão de um comitê com 
representantes dos governos federal e es-
tadual, da Assembleia Legislativa, da so-
ciedade civil organizada e da população. 
As decisões deverão passar por audiên-
cia pública e pelas agências reguladoras, 
como a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT).

“Esse aporte é a garantia de que nós 
tenhamos empresas sérias e comprome-
tidas com obras desde o início do seu 
contrato. Através de audiências públicas, 
o próprio usuário vai poder decidir como 

Lote 1: trechos das rodovias BR-277, BR-373, BR-376, BR-476, PR-418, PR-423 e PR-427, com extensão total de 473,01 km;
Lote 2: trechos das rodovias BR-153, BR-277, BR-369, BR-373, PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-508 e PR-855, com extensão 
total de 575,53 km;
Lote 3: trechos das rodovias BR-369, BR-376, PR-090, PR-170, PR-323 e PR-445, com extensão total de 561,97 km;
Lote 4: trechos das rodovias BR-272, BR-369, BR-376, PR-182, PR-272, PR-317, PR-323, PR-444, PR-862, PR-897 e PR-986, com 
extensão total de 627,98 km;
Lote 5: trechos das rodovias BR-158, BR-163, BR-369, BR-467 e PR-317, com extensão total de 429,85 km;
Lote 6: trechos das rodovias BR-163, BR-277, R-158, PR-180, PR-182, PR-280 e PR-483, com extensão total de 659,33 km.

Serão seis lotes concedidos:

será utilizado o dinheiro que ficou depo-
sitado em cada um desses lotes como ga-
rantia”, reforça o secretário da pasta.

Investimentos
A concessão rodoviária está dividida 

em seis lotes que totalizam 3,3 mil quilô-
metros de estradas. O conjunto é forma-
do por estradas estaduais (35%) e federais 
(65%).

O projeto prevê investimentos de R$ 
44 bilhões em obras, valor equivalente a 
120 anos de orçamento federal para rodo-
vias aplicado somente no Paraná. O paco-
te de concessões estima ainda outros R$ 
35 bilhões destinados a custos de opera-
ção e manutenção das vias (OPEX).

As obras incluem a duplicação de 
1.783 quilômetros, sendo 90% realizadas 
até o sétimo ano do acordo. O governador 
ressaltou que esse número é o equivalen-
te a uma ida e um terço da volta de uma 
viagem de carro de Curitiba até Brasília, 
que tem 1.387 quilômetros de distância, 

em pista totalmente duplicada.
O pacote também contempla a cons-

trução de 10 contornos urbanos, 253 qui-
lômetros de faixa adicional nas rodovias 
já duplicadas, 260 quilômetros de vias 
marginais e 104 quilômetros de terceira 
faixa para apoio ao trânsito. A proposta 
inclui, ainda, sinal de wi-fi em todos os 
trechos de estradas, câmeras de monito-
ramento e iluminação em LED. As novas 
concessões têm validade de 30 anos.

Valores das novas tarifas
Na prática, a praça de pedágio entre 

Mandaguari e Marialva, que tem hoje a tari-
fa de R$ 11,70 para carros, iria a leilão com 
uma redução de 30%. Ou seja, começa o 
leilão a R$ 8,20, por exemplo. Vence a con-
cessionária que oferecer o maior desconto 
para os usuários, porém o governo estadual 
está otimista demais em relação a isso. Para 
uma empresa conceder 10% de desconto, é 
preciso investir R$ 150 milhões. 

Caso o novo contrato de pedágio para 

a praça de Mandaguari comece com a re-
dução de 30% do governo e mais 10%, 
totalizando 40, a tarifa atual cairia para 
R$ 7,02, ou, arredondando, R$ 7. Levan-
do em conta uma média de 8% ao ano de 
reajuste da tarifa, em apenas seis anos do 
novo contrato, já estaríamos de volta na 
casa dos R$ 11 de pedágio na praça local.

E o desconto do Tarifa Zero?
Em 2017, após muita luta, Manda-

guari conseguiu redução de 80% na ta-
rifa de pedágio. Porém o acordo atual 
vale apenas para o contrato em vigor, 
que acaba em novembro. A reportagem 
do Jornal Agora procurou a assessoria 
de imprensa do município para saber se 
haverá algum movimento no sentido de 
manter o direito conquistado.

Em nota, a prefeitura informou que, 
a partir da próxima semana, “deve enca-
minhar ofícios” ao governador Ratinho 
Júnior e alguns deputados, para tratar 
sobre o assunto. Pois é.



7 de agosto de 2021 | Ano X | N°369
www.portalagora.com18 pedágio

Os atuais contratos de concessão das 
rodovias do Paraná não serão prorroga-
dos, e as cancelas de pedágio nas estradas 
estaduais ficarão sem cobrança até que 
os trechos sejam assumidos pelas novas 
concessionárias. A informação foi confir-
mada pelo secretário de Infraestrutura e 
Logística do Paraná, Sandro Alex.

Os contratos encerram no dia 27 de 
novembro, e as rodovias devem ficar sob 
administração do governo estadual e da 
União até que os trechos sejam novamen-
te concedidos. Segundo Sandro Alex, não 
haverá prorrogação por mais nem um 
dia. “Portanto não haverá cobrança nas 
cancelas até que se tenha um novo leilão 
realizado com ampla transparência na 
bolsa e a menor tarifa. Enquanto isso, o 
governo do estado assumirá as suas ro-
dovias, e o Governo Federal as suas Brs, 
buscando um amplo entendimento para 
manter os serviços adequados até que te-
nhamos um novo contrato decente com 
o povo paranaense”, disse o secretário em 
entrevista ao portal de notícias G1.

Sandro Alex ainda não deu detalhes 
de como vai ser a gestão dos trechos en-
quanto as estradas estiverem sob respon-
sabilidade dos governos estadual e fede-
ral. 

Governo deve assumir cancelas de pedágio do 
Paraná até que novos contratos sejam assinados

Contratos atualmente em vigor acabam no dia 27 de novembro e não serão prorrogados, afirma 
o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex

Redação do Jornal Agora
Agora Comunicação

A praça de pedágio que fica entre 
Mandaguari e Marialva é a da BR-376, 
portanto deve ser assumida pelo Governo 
Federal após 27 de novembro. Porém, a 
União ainda não informou se vai cobrar 
tarifa e se vai de fato administrar ou ter-
ceirizar a gestão da praça até que uma 
nova concessionária assuma. 

Os atuais contratos de concessão das 
rodoviais do Paraná não serão prorroga-
dos, e as cancelas de pedágio nas estradas 
estaduais ficarão sem cobrança até que 
os trechos sejam assumidos pelas novas 
concessionárias, de acordo com o secreta-
ria estadual de Infraestrutura e Logística 
(Seil), Sandro Alex.

Os contratos encerram no dia 27 de 
novembro, e as rodovias devem ficar sob 
administração do governo estadual e da 
União até que os trechos sejam novamente 
concedidos. Dos cerca de 3,3 mil quilôme-

tros que serão concedidos, aproximada-
mente 1 mil quilômetros são de estradas 
estaduais e mais de 2 mil quilômetros são 
de rodovias federais.

Ainda não é possível precisar quando 
os novos contratos entrarão em vigor. O 
processo ainda depende que o modelo seja 
escolhido pela Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) e pelo Tribunal de Contas. 

Frente Parlamentar questiona 
novo modelo

Presidente da Frente Parlamentar so-
bre o Pedágio, o deputado estadual Aril-
son Chiorato (PT) afirmou que o “novo 
pedágio” é uma entrega velada das rodo-
vias paranaenses. “Ao conceder as rodo-
vias paranaenses antes de saber como será, 
de fato, o edital do pedágio, quem garante 
que as reivindicações colhidas durante as 
18 audiências públicas realizadas pelo es-

tado serão atendidas? Até o momento não 
sabemos como será essa concessão. Se vai 
ser pelo modelo de menor tarifa, aporte 
ou com outorga? Atualmente, só temos 
releases e apresentações de PowerPoint, e 
não documentos”, afirma.

“Não temos nada oficializado ainda 
sobre o pedágio por parte do Governo do 
Estado e do Governo Federal. O que vale 
diante da Justiça é o que está escrito no 
contrato, no edital, e não nas reportagens 
da assessoria do Governo do Estado. Por 
isso, precisamos ter mais informações an-
tes de avançar com esse projeto de lei, que 
simplesmente pede que sejam cedidos 1,2 
mil quilômetros de trechos de rodovias 
estaduais, mas não deixa claro que trechos 
são esses nem as obrigações”, argumenta 
Chiorato. 

“Na apresentação feita na quarta-fei-
ra pela manhã dizia que o desconto deve 
ficar entre 19 a 25% e condiciona o des-
conto ao aporte. Isso não é menor tarifa. 
É modelo de outorga. O desconto tem que 
ser livre. Sem gatilho financeiro chamado 
aporte. Mudaram o rótulo, mas o remédio 
amargo contra os paraenses continua o 
mesmo”, ressalta o deputado.

“O Governo fala em desconto, mas 
desconto baseado em preços superfatura-
dos não é desconto. Queremos o modelo 
de menor tarifa, como é em santa Catari-
na e Rio Grande do Sul. Caso contrário, o 
Paraná vai perder ainda mais a competiti-
vidade econômica”, avalia Arilson. 
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Aos trancos e barrancos, com baixa 
participação da comunidade escolar, os 
colégios estaduais de todo o Paraná esco-
lheram seus novos diretores e auxiliares 
durante o mês de julho. Em Mandaguari 
não foi diferente, e no Colégio Estadual 
José Luiz Gori a chapa vencedora foi a de 
Claudiane Dias Figueiredo como direto-
ra e Carla Anami como diretora auxiliar. 

Ao Jornal Agora, as eleitas conce-
deram entrevista para comentar sobre 
a expectativa para o mandato. Confira a 
seguir os principais trechos da conversa. 

Jornal Agora: É um novo desafio 
assumir a direção depois de tantos anos 
com a mesma diretora, a mesma orga-
nização e sair dessa zona de conforto, 
como vai ser tudo isso?

Claudiane: Sim é uma grande mu-
dança não só para nós, mas também 
para o colégio todo. O trabalho de uma 
vida que a Isabel Cristina, ex-diretora, 
fez no colégio e onde o colégio chegou 
hoje com uma equipe muito boa e por 
isso queremos dar o nosso melhor tam-
bém.

O desafio é grande
Colégios estaduais definem novos diretores em meio à pandemia. Além do retorno gradual às aulas 

presenciais, mudanças no ensino médio devem marcar as novas gestões
Ariane Bravo
da Redação do Jornal Agora

Yasmim Rais

Como funciona a regulamentação 
para a nova diretoria?

Claudiane: Já estamos nos prepa-
rando para a posse nos próximos dias. 
Desde a saída da Isabel Cristina nós já 
estávamos indicadas a assumir o posto 
até que as eleições sejam feitas, então já 
pegamos um pouco da experiência para 
ir aprendendo.

O que vocês estão achando desse 
novo modelo do ensino médio? E como 
vão funcionar essas mudanças?

Claudiane: Nós ainda estamos rece-

bendo informações sobre esse novo en-
sino e isso já é um tema que vem sendo 
debatido a três anos e esse novo ensino 
médio foi adiado por causa da pandemia, 
mas no ano que vem nós teremos essa 
possibilidade para o aluno que ingres-
sar. É baseado em qual área do conheci-
mento ele quer dedicar sua carga horá-
ria e ainda estamos recebendo material 
e treinamento para ver como funciona. 
É um ensino por área, então aí nós te-
remos  essa nova grade no primeiro ano 
do ensino médico com mil horas e eles 
irão estudar por área do conhecimento, 

eles irão poder escolher. Ele podem se 
aprimorar mais nas áreas das exatas ou 
das humanas. Nós ainda não temos isso 
bem detalhado, mas vai ser uma grande 
mudança no colégio.

Carla Anami: Nós passamos por vá-
rias transformações repentinas e com o 
retorno do modelo híbrido esse ano te-
mos o grande desafio de atender os alu-
nos pensando já nos conteúdos perdidos 
no ano anterior [por conta da pandemia 
de Covid-19]. Há estudiosos que calcu-
lam que vai ter um prejuízo na educação 
de 10 anos nessa defasagem.

Claudiane Dias Figueiredo e Carla Anami, diretora e auxiliar do Gori
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No Colégio Estadual Vera Cruz (Ce-
vec), as eleitas foram Valdeni Munhe e 
Maria José Macedo. Que também conce-
deram entrevista ao Jornal Agora. A seguir, 
confira os principais trechos do bate-papo.

Jornal Agora: A eleição teve que ser 
feita em dois tempos, não é?

Valdeni Munhe: Sim, o primeiro não 
deu público o suficiente por causa da pan-
demia e as pessoas ficaram com medo de 
ir votar. 15 dias depois realizamos outra 
eleição e conseguimos público o suficiente.

Vocês estão satisfeitas com o resulta-
do da votação?

Valdeni: Esse resultado [78% dos vo-
tos] nos deixa bem tranquilas e percebe-
mos que temos uma boa aceitação. Nin-
guém dirige uma escola sozinha, então 
essa aceitação tanto dos professores, quan-
to dos funcionários e da comunidade es-
colar é muito importante e nos deixa mais 
tranquilas porque sabemos que temos a 
aprovação deles. 

Jornal Agora: É uma nova conquista e 
uma nova missão para vocês.

Maria José: Sim, vai ser muito novo 
e diferente para nós e graças a Deus nós 
conseguimos. Nessa questão da pandemia 
temos muito trabalho pela frente e muitas 
mudanças para fazer.

Como irá ficar agora a logística da 
posse? Vocês começam a trabalhar ime-
diatamente ou há um período de transi-
ção?

Valdeni: Nós já estamos no período 
de transição e iremos assumir de fato no 
dia 23 de agosto.

E sobre a volta às aulas, como está 
sendo a adaptação no Cevec?

Valdeni: Nós estamos agora com 25 a 
30% de alunos já em sala no modelo híbri-
do e o município já está com 50% dos alu-
nos liberados, o estado ainda não liberou, 
mas com certeza em seguida conseguire-
mos trazer 50% dos alunos para a escola. 
O que nós temos percebido é que muitas 
vezes os alunos e os pais estão apreensi-

vos com isso, então nós temos vagas nas 
salas de aula, temos entre 12 a 15 alunos 
por sala, e estamos conseguindo preencher 
essas vagas. Para que o aluno volte os pais 
têm que assinar um termo de compromis-
so e aceitar que o aluno possa retornar e 
muitos pais estão apreensivos porque tem 
idosos e crianças em casa, então existem 
muitas situações que estão complicando 
este retorno. 

Nós vemos situações de pais que que-
rem que os alunos voltem e na outra pon-
ta pais que não querem que os filhos vol-

tem, então tem de saber lidar com isso...
Valdeni: Sim, nosso desafio agora é 

convencer que nós estamos tomando to-
dos os cuidados e todas as proteções pos-
síveis para combater o vírus com álcool 
em gel, máscara, distanciamento social 
e entre outras. É difícil também porque 
muitas vezes as crianças não nos obede-
cem, alguns são muito cuidadosos e tem 
outros que não tem cuidado nenhum e 
nós nos preocupamos muito com isso. 
Mas acredito que vamos recuperar os que 
não estão na escola.

Como faz para equilibrar isso? Por-
que você vê a diferença e a dificuldade 
de se aprender a distância e não poder 
aprender presencialmente, muitas vezes 
fica dividido, não é?

Valdeni: Sim, existe sim essa preocu-
pação por parte de todo o colégio. A equi-
pe pedagógica, a direção e os funcioná-
rios têm essa preocupação até o final do 
ano de conscientizar a família e os alunos 
para que eles retornem para preencher 
essa lacuna. A necessidade de o aluno 
estar ali presencialmente aprendendo 
é muito grande e é fundamental para o 
aprendizado. 

Nós não vamos obrigar os pais a isso, 
mas existe um incentivo muito grande, 
principalmente do governo estadual, os 
professores já estão sendo imunizados 
com a segunda dose e a vacinação na ci-
dade está avançando por isso já está mais 
seguro e os riscos estão diminuindo. Por 
isso seria importante a volta dos alunos 
na escola. 

Valdeni Munhe e Maria José Macedo, diretora e auxiliar do Cevec

CEVEC



22





7 de agosto de 2021 | Ano X | N°369
www.portalagora.com24 dia do advogado

Edmir Frank Durães Damaceno, de 
48 anos, é representante da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) em Man-
daguari. O profissional que atua desde 
2006, quando se formou em Direito, 
contou à reportagem do Jornal Agora 
sobre a profissão que exerce com tanto 
amor e dedicação. 

O Dia do Advogado, ou “dia do pen-
dura”, celebrado em 11 de agosto, foi 
criado em função da comemoração do 
primeiro curso de Direito do Brasil, por 
D. Pedro I, tendo sido implantada a Fa-
culdade de Direito de São Paulo, inaugu-
rada em primeiro de março de 1828. O 
nome “pendura” é derivado dos estudan-
tes de Direito e advogados já formados 
que brincavam pelos restaurantes das 
cidades, pendurando as contas do con-
sumo que faziam ali. As despesas ficam 
por conta dos donos dos restaurantes, 
uma vez que a brincadeira fora por eles 

“Quando você se realiza profissionalmente, 
você tem o prazer de ir trabalhar”, 

diz Frank Damaceno
O representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Mandaguari fala sobre a advocacia em 

matéria especial para comemorar o Dia do Advogado

Jeniffer Teodoro, 
da Redação do Jornal Agora

Ariane Bravo

instituída, ainda no início do século XX, 
para comemorar a criação das faculda-
des de direito.

 Frank Damaceno contou à equipe 
que não existe precisamente uma área 
que possa ser apontada como aquela 
que abriga mais atuantes, porém, a mais 
comum entre os profissionais é a área 
Cível, onde o advogado representa inte-
resses individuais em casos relacionados 
à propriedade, bens ou questões familia-
res.

Mandaguari conta atualmente com 
214 advogados, segundo dados levanta-
dos junto da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB). A cidade tem, de acordo 
com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) cerca de 34.415 habi-
tantes, o que resulta em um profissional 
para cada 160 mandaguarienses.  

Como em qualquer outra profissão, 
a concorrência tem feito parte da vida 
dos advogados do município. Segundo 
Damaceno, a existência do curso de Di-
reito em Mandaguari favoreceu para que 
o aumento de profissionais na cidade 
fosse significativo. “A concorrência exis-
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te em toda profissão. Até porque o curso 
de direito acabou abrangendo mais pes-
soas em virtude da faculdade aqui em 
Mandaguari, que foi uma iniciativa lou-
vável da Fafiman, pois eu acredito que 
isso traz progresso para o município. E 
a grande quantidade de advogados faz 
parte de qualquer profissão, vai depen-
der da área em que cada uma atua, de 
como cada um trabalha e do desempe-
nho destes como profissionais”. 

Na Fafiman, o curso de Direito co-
meçou a ser ministrado em 2012, e desde 
então já formou 149 profissionais. Ainda 
segundo Damaceno, o maior benefício 
de se formar em Direito é ter o prazer de 
defender os interesses de seu cliente. “É 
o mais satisfatório, buscar os interesses 
do meu cliente como se fossem os meus, 
porém não são. Mas cada um tem para 
si qual é o maior benefício. Porém de 
forma geral, ter um conhecimento bá-
sico dos seus direitos e deveres também 
é extremamente benéfico, pois o curso 
de Direito não só ensina os direitos de 
um cidadão, e sim os deveres deste como 
membro de uma sociedade”.

De acordo com o profissional que 
já atua há mais de 15 anos, Mandagua-
ri conta com uma gama de profissionais 
altamente qualificados para defender os 
interesses da população. “A Comarca de 
Mandaguari tem ótimos profissionais. 
Eu represento a OAB frente a Comarca 
mandaguariense desde 2019. Nós perce-
bemos que não há nenhum tipo de pro-
blema com relação a capacidade profis-
sional dos advogados daqui, muito pelo 

contrário. O que nós podemos perceber 
é uma capacidade bem relevante na área 
em que cada um atua, então de manei-
ra geral eu acredito que os profissionais 
daqui atuam com uma qualidade muito 
boa perante o que é oferecido à eles na 
estrutura do judiciário, do Ministério 
Público e na área de Segurança Pública”.

Ainda que a advocacia não seja a 
única área a qual um profissional for-
mado em direito pode recorrer, o repre-
sentante da OAB  em Mandaguari conta 
que tal área é a mais concorrida pela sua 
ampla vastidão de vagas, ao contrário 
dos concursos públicos, onde muitos 
concorrem por poucas vagas. “Existe um 
leque vasto de profissões dentre os quais 
ele pode participar de um concurso pú-
blico, onde ele pode exercer o curso de 
direito. Eu acredito que isso ocorre pois 
o concurso público representa uma con-
corrência pragmática, onde ele não en-
contra muitas vagas disponíveis. E na 
advocacia  você é submetido a um exa-
me, aplicado pela OAB, onde você atinge 
a aprovação mínima e você já está apto a 
advogar. Já o concurso público  é muito 
mais concorrido por não ter muitas va-
gas”.

A justiça também foi uma área afe-
tada pela pandemia, mas ao contrário 
de muitas outras profissões, os advoga-
dos puderam se reinventar, e desta for-
ma progredir enquanto acompanham a 
evolução mundial. “A pandemia em si 
trouxe essa questão da advocacia feita 
on-line. Então os advogados mais jovens 
estão mais hábeis a atuar dessa forma 

e até acredito que os advogados que já 
atuavam há um tempo vão ter que dar 
uma corridinha para acompanhar os 
novos nesse sentido, pois hoje não tem 
mais audiências presenciais. Atualmen-
te as audiências são virtuais, onde você 
pode fazer a distância. E isso nos aju-
dou também, pois a Justiça não parou, o 
poder judiciário manteve as audiências 
seguindo todos os protocolos de segu-
rança sanitária. Mas todos os processos 
andaram, houve algumas melhorias na 
justiça em virtude da pandemia. Claro 
que aquele contato pessoal acabou não 
ocorrendo, mas de modo virtual nós 
conseguimos sempre nos comunicar e 
dar continuidade aos nossos trabalhos”. 

Damaceno já era atuante da área da 
segurança pública, ele contou à reporta-
gem que sempre houve em si um inte-
resse e admiração pelo Direito. “Isso fez 
com que eu fizesse o curso, até a princí-
pio com o intuito de alavancar dentro da 
carreira policial. Porém após a formatu-
ra, eu acabei indo para a área da advo-
cacia, especificamente na área cível e é 
onde eu atuo atualmente”. 

Segundo o mestre chinês Confúcio, 
“Trabalhe com o que você ama e nunca 
mais precisará trabalhar na vida”. Já para 
Damasceno, a advocacia foi a responsá-
vel por lhe conceder tal sentimento em 
trabalhar. “Acima de tudo é uma satisfa-
ção como profissional pois é aquilo que 
eu sempre digo, quando você se realiza 
profissionalmente você tem o prazer de 
ir trabalhar. Para mim a advocacia foi 
a realização de um sonho pessoal, pelo 

qual eu consegui obter êxito e hoje eu 
consigo exercer ele em plena consonân-
cia com a legislação. Então eu me sinto 
muito feliz pela profissão que eu escolhi 
e me sinto muito realizado, é claro que 
nós não podemos parar de trabalhar, eu 
falo que advogado não se aposenta, tem 
que trabalhar sempre”. 

Como representante da OAB em 
Mandaguari, Damaceno reforça a im-
portância do papel social da Ordem no 
município, ajudando famílias carentes 
que não podem arcar com os honorários 
de advogados e lidar com os custos de 
processos judiciais. 

“Nós temos um convênio com Man-
daguari onde de forma voluntária e sem 
qualquer ônus, nós fazemos uma triagem 
para ajudar as pessoas carentes, que não 
podem contratar um advogado, especi-
ficamente na área do direito da família. 
Mesmo no último ano, com a pandemia, 
nós conseguimos fazer uma triagem de 
381 pessoas, ainda que de forma virtual 
nós não paramos com a triagem feita 
pela OAB. No ano de 2021 mesmo com 
a alta que ocorreu no início do ano, nós 
conseguimos até a data de hoje fazer a 
triagem de 224 pessoas. Isso é um traba-
lho social, pois muitas vezes as pessoas 
precisam de uma pensão alimentícia, 
quando ocorre uma separação tem que 
formalizar um divórcio e não tem como 
contratar um advogado particular. Então 
nós fazemos essa triagem, encaminha-
mos para a assistência judiciária do mu-
nicípio e lá é feito o processo totalmente 
gratuito”. 
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O Senhor João Ubaldo (nome 
fictício) requereu ao INSS sua apo-
sentadoria por idade, já que havia 
cumprido todos os requisitos para 
tal, e aguardava ansiosamente por 
uma resposta positiva. 

Passados alguns dias, recebeu 
um telefonema de uma entidade 
financeira oferecendo-lhe um em-
préstimo consignado em sua apo-
sentadoria que acabara de ser con-
cedida, notícia que recebeu com 
certa alegria e espanto, pois sequer 
havia sido comunicado da conces-
são pelo próprio INSS.

Essa é uma prática que tem sido 
utilizada por inúmeras instituições 
financeiras que, de posse de infor-
mações contidas nos bancos de da-
dos do próprio INSS, lançam um 
verdadeiro bombardeio de oferta 
de créditos aos recém-aposentados, 
causando um verdadeiro transtor-
no em suas vidas pela insistência na 
efetivação da contratação.

Além disso, não é incomum 

A oferta de empréstimos consignados 
aos aposentados e a LGPD

Jefferson Cazon
especial para o Jornal Agora*

ocorrerem operações fraudulentas, 
nas quais o aposentado passa a sofrer 
descontos mensais em seus benefícios 
sem que tenha contratado e feito uso 
do empréstimo. Claro que o aposen-
tado tem todo o direito de contrair 
empréstimos com desconto no seu 
benefício. A própria lei que regula-
menta os benefícios previdenciários o 
permite, desde que, por óbvio, seja de 
seu interesse e assim o autorize.

Porém, quando isso não ocorre, 
há verdadeira lesão aos direitos de 
personalidade do aposentado, que, 
como pessoa natural, tem constitu-
cionalmente garantida a privacida-
de e o sigilo de seus dados pessoais. 
A Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), que está em vigor no país, 
possui justamente o intuito de ga-
rantir a efetivação do direto da pro-
teção dos dados pessoais e as respec-
tivas responsabilizações em caso de 
descumprimento.

Tanto os órgãos governamentais, 
quanto empresas privadas, guardam 
as mais variadas informações e da-
dos pessoais de cada um de nós. Com 

a LGPD, terão ainda mais que zelar 
para que esses dados não sejam utili-
zados de modo indevido sob pena de 
responderem administrativa, civil e/
ou criminalmente. Já existem julga-
mentos que definiram pela conde-
nação da empresa ao pagamento de 
danos morais por essa falha.

Tal responsabilização pode vir 
a ocorrer até mesmo na hipótese de 
vazamento de dados causado por 
hacker, e não apenas da conduta do-
losa daquele que detém a informa-
ção.

Em casos como narrado do Sr. 
João Ubaldo, passa-se a discutir in-
clusive a possibilidade de responsa-
bilização do próprio INSS, já que é 
o detentor primitivo da informação 
sobre sua aposentadoria e seus da-
dos para contato.

Da mesma forma com age forte-
mente em relação à fiscalização da 
regularidade da concessão dos be-
nefícios, como por exemplo a prova 
de vida e as reiteradas perícias médi-
cas, entre outros, deve agir de forma 
a prevenir o vazamento e utilização 

não autorizada de seus dados pes-
soais, bem como as fraudes contra 
os aposentados, o que infelizmen-
te se mostra tão comum no dia a 
dia.

Se o INSS é o responsável pelo 
repasse dos pagamentos aos apo-
sentados, também é sua responsa-
bilidade certificar-se se há autori-
zação destes para qualquer tipo de 
desconto.

Com a LGPD, tanto a entida-
de financeira que oferece o crédito 
e permite a contratação fraudu-
lenta, quanto o próprio INSS, são 
passíveis das sanções previstas, já 
que obrigatoriamente possuem 
o dever de não divulgar os dados 
pessoais existentes em seus ca-
dastros, o que certamente levará 
à diminuição dessas indesejadas 
e extremamente gravosas práticas 
ilegais.

*Jefferson Figueira Cazon
Égide Pró Proteção de Dados 

e Compliance
do Escritório Sebold & Cazon

Advogados Associados
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Após um mês da noite mais fria do 
ano em Mandaguari, onde geadas cau-
saram o prejuízo de 15% da lavoura de 
café nas propriedades, novas geadas 
voltaram a prejudicar os produtores ru-
rais. A geada é o congelamento do orva-
lho sobre a vegetação, podendo causar a 
queima da vegetação pela ação de ven-
tos gelados, que impede a sobrevivência 
da planta, o que as diferencia em geada 
branca e negra. A branca é a camada de 
gelo formada a partir da intensa redu-
ção de temperatura, quando a umidade 
do ar está elevada. Já a negra, leva este 
nome por deixar uma camada escura, 
devido à queima da planta. Ela ocorre 
quando a umidade do ar está extrema-
mente baixa.

No dia 29 de julho, temperaturas 
baixíssimas levaram a condições cli-

Geada aumentou em 50% prejuízo que já havia 
sido causado por condições climáticas anteriores

Segundo o extensionista do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Iapar-Emater) 
Sérgio Luiz Zafalon, a geada consequentemente irá alterar o valor de produtos básicos como o leite, 

carne, dentre outros alimentos essenciais

Jeniffer Teodoro, 
da Redação do Jornal Agora

Reprodução/Arquivo Pessoal

máticas que assombram os sonhos de 
agricultores da região. De acordo com 
estimativa do Instituto de Desenvolvi-
mento Rural do Paraná (IDR-Iapar-E-
mater), as geadas atingiram plantações 
e pastagens que foram totalmente “quei-
madas” pelo fenômeno. 

Segundo o extensionista do IDR, 
Sérgio Luiz Zafalon, o instituto calcu-
la a extensão do prejuízo causado pela 
geada. “Essa geada do dia 29 de julho 
aumentou em 50% o prejuízo que já ha-
via sido causado pela geada de junho”. 
Ainda segundo ele, as culturas do milho 
2ª safra foram as mais afetadas, com es-
timativas de perdas em torno de 80%. 

Em entrevista a equipe do Jornal 
Agora, Zafalon conta que o café foi ou-
tra cultura que foi prejudicada em 80% 
pelo fenômeno natural provocado pela 
temperatura baixa em Mandaguari, que 
chegou a 0° grau. Ele explica que ainda 
que as plantações de trigo e hortaliças 
tenham sido afetadas fortemente, es-
sas não representam muitos prejuízos 

pelo seu tempo de produção. “O milho 
segunda safra sofreu um atraso em de-
corrência da safra de soja, que foi atra-
sada por conta de condições climáticas. 
Então, ele já havia sido prejudicado, e 
assim como o café, é uma cultura que 
demora para produzir. O milho só terá 
novamente no ano que vem, na safra de 
verão. Os produtores de café mesmo, só 
vão colher daqui a 3 anos, o que faz com 
que o prejuízo seja de longo prazo”. 

De acordo com dados do Departa-
mento de Economia Rural da Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento do Paraná (Deral/Seab) na regio-
nal de Maringá, a qual Mandaguari faz 
parte, apenas 10% da área plantada do 
milho 2° safra pôde ser colhida. 

As lavouras de café foram novamen-
te atingidas pelas últimas geadas, apa-
rentemente aumentando a amplitude 
das áreas afetadas e com maior intensi-
dade em algumas localidades. A produ-
tora de café mandaguariense, Emilane 
Felício da Mata, contou à equipe do 
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Jornal Agora que sua safra de café foi 
totalmente devastada pela geada. “Ti-
vemos perda total , vamos ter que cor-
tar todos os pés de café. Não tem como 
brotar um grão mais de café pois foram 
todos queimados. Mas não há nada que 
possamos fazer né? É a natureza. Daqui 
alguns anos nós conseguimos colher o 
café, relata ela. 

Ainda segundo o Deral, os consu-
midores irão fortemente sentir o au-
mento não só dos produtos agrícolas, 
como também de seus derivados. Isso 
se dá devido às pastagens queimadas 
pelo fenômeno, que sofrerão um atra-
so na rebrota nas áreas afetadas pelas 
geadas. As geadas afetam a alimentação 
do rebanho bovino. O fenômeno causa 
o crestamento (queima da parte vegeta-
tiva) das pastagens, além de diminuir 
a qualidade da alimentação volumosa, 
que já vinha limitada devido ao tempo 
seco, segundo especialistas do (Cepea
-Esalq/PR). 

As geadas também provocam da-
nos à aveia, que é muito utilizada para 
manter os níveis de produção do leite. 
Diante disso, a alimentação dos animais 
fica bastante dependente de ração, cujo 
preço tem disparado no mercado por 
causa do clima adverso e quebra de sa-
fra. Ainda que por enquanto, não haja 

previsão de impacto no preço da carne, 
os pecuaristas devem ganhar mais com 
suplementos alimentares, uma vez que 
quando se trata da pecuária de corte 
em dias de geada, o  animal tradicio-
nalmente come menos, prejudicando o 
ganho de peso. "Assim, a oferta de ani-
mais prontos para o abate tende a dimi-
nuir", diz o Cepea.

As hortaliças, outra cultura forte-
mente afetada pela geada, não foi tão 

afetada na propriedade de Edilaine Fe-
licio Cinquine, isso pois ela, seu marido 
e seus filhos se precaveram para que as 
plantações não sofressem com a frente 
fria. “Nós protegemos nossas verduras 
com o fogo, o que amenizou o estrago, 
que graças a essa proteção não foi tan-
to. Nós não jogamos água pela manhã 
e deixamos com que elas descongele 
naturalmente, o que consequentemente 
evitou um prejuízo maior. A perda aqui 

na nossa horta em si foi bem pouca, 
pois algumas hortaliças até gostam do 
frio. O estrago maior mesmo foi no pas-
to, que ficou todo queimado”. 

Colocar fogo entre a plantação é 
uma solução para manter o calor na 
plantação. A fumaça tende a funcionar 
como nuvens em cima da plantação 
que, quando não em época de secas, 
são responsáveis por manter o calor no 
solo, como uma barreira. 
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Depois de muitos anos no mesmo 
partido, a família Requião decidiu se des-
vincular do MDB (Partido Democrático 
Brasileiro). O primeiro a anunciar a saída 
foi Roberto Requião, ex-governador do Pa-
raná. Na mesma semana, o deputado esta-
dual Requião Filho seguiu os passos do pai. 

Não é de hoje que Requião demonstra-
va desalinhamento com a diretiva estadual 
do partido. Para o ex-governador, o MDB 
perdeu o rumo após abraçar ideais do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem partido) e do 
governador Ratinho Júnior (PSD).

Pelo mesmo motivo, Requião Filho 
também se desvinculou do partido e nes-
ta semana concedeu entrevista ao Jornal 
Agora para falar sobre o assunto e também 
comentou sobre a vacinação contra a Co-
vid-19, volta às aulas e a venda da Copel 
Telecomunicações.

Jornal Agora: Como você avalia esses 
últimos acontecimentos dentro do parti-
do?

Requião Filho: Nos últimos dois anos 
os diretores do partido foram diluídos e no 
Paraná, o grupo que não queria o MDB, 
queria a tarifa mais baixa da água e da luz e 

“Não concordamos com o que o partido tem se 
tornado”, dispara  Requião Filho sobre o MDB
Deputado estadual e o pai, o ex-governador Roberto Requião, anunciaram saída do partido. Parlamentar 

concedeu entrevista exclusiva ao Jornal Agora para falar sobre o assunto
Ariane Bravo
da Redação do Jornal Agora

Divulgação

o partido demonstrou neste momento que 
queria apoiar o governador Ratinho Júnior 
e por isso eu quero me desvincular e seguir 
meu caminho. Apesar de termos um cari-
nho enorme pelo MDB agora é apenas uma 
sigla, não é um conjunto de pessoas.

Já existe uma definição e um direcio-
namento de para onde vocês vão?

Os convites são vários e vários parti-
dos grandes em mente, como o PDT, Par-
tido Democrático Trabalhista, nacional e 

entre outros. Por que isso? Porque estamos 
trabalhando com uma grande aliança para 
retomarmos o Paraná e o devolvermos ao 
povo paranaense. Um dos motivos é a alta 
da conta de água e luz que tem aumentado 
durante a pandemia e tendo uma alta infla-
ção, não concordamos com o que o partido 
tem se tornado.

Mudando de assunto, qual a sua opi-
nião sobre o avanço da vacinação e a volta 
às aulas no Paraná?

Apesar da propaganda do governo, o 
Paraná imunizou completamente apenas 
20% da população com as duas doses ou 
dose única, então a nossa imunização não 
está em 60%, está em 20%,o que não é uma 
taxa satisfatória. Lugar de criança é na es-
cola,. Mas as nossas escolas tem condições 
de manter o distanciamento e todos os cui-
dados com o vírus? Nossos profissionais 
da educação têm como manter as crianças 
separadas o tempo todo? Os nossos alu-
nos têm condições de levar duas ou três 
máscaras para a escola? Eles podem não ir 
aglomerados dentro de um ônibus escolar? 
O nosso problema não é a volta às aulas, 
e sim ter condições para isso, tem que ter 
segurança para proteger os alunos e seus 
parentes.

Deputado, e sobre a venda da Copel 
Telecomunicações?

É tão ridículo esse governo fazer isso, 
ele vendeu a Copel Telecom e contratou 
sem licitação um serviço deles. A Copel 
era nossa e tinha serviços de graça, aí ti-
vemos que pagar para outros. Isso tudo 
indica atrasos no pagamento da Copel e 
estamos investigando. Um governo inteli-
gente não venderia uma empresa e depois 
contrataria um serviço diferente. Foi um 
bom negócio para alguém, mas não foi um 
bom negócio para o povo paranaense.
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Rosalie Lightning 
Ter um filho muda tudo. Não só a rotina ou 

de dinheiro; muda a perspectiva. Passamos ver a 
vida de outra maneira. Enxergamos nossos pais 
com outro olhar. Enxergamos o futuro com um 
misto de entusiasmo e apreensão. Enxergamos a 
nós mesmos como realmente somos.

Filhos são nossos espelhos, carregam 
nosso DNA e nosso sobrenome. São eles 
que perpetuarão nossa alma depois que o 
corpo descansar. O que fazemos em vida é dei-
xar marcas: um afago quando eles acordam, 
uma sessão de cócegas, um passeio de mãos da-
das pelas ruas da cidade, um beijo de boa noite 
por cima do pijama. Mas somos desconfiados, 
somos inseguros: queremos deixar marcas físi-
cas também, queremos a certeza material de que 
não seremos esquecidos. 

Agora, imagine quando a notícia ruim vem 
mesmo de forma inesperada. E quando você está recém -escobrindo o que é ser pai.

Foi o que aconteceu com o cartunista americano Tom Hart e sua mulher, a artista grá-
fica Leela Corman. Rosalie, sua filhinha que adorava catar bolotas, ver tartarugas e sonhava 
em conhecer o labirinto do milho, morreu de repente, com menos de dois anos.

"O que você faz quando sua filha morre?", pergunta Hart. "Você cai num buraco".
Tom Hart caiu, profundamente. Mas reergueu-se e fez uma história em quadrinhos, 

Rosalie Lightning: Memórias Gráficas. Trata-se de uma obra dolorida e melancólica, como 
era de se esperar, mas cheia de amor e de criatividade. Com extrema sinceridade, o que 
garante momentos tocantes, mas com algum distanciamento crítico, Hart reproduz o seu 
estado de espírito após a partida prematura. Os desenhos, por vezes, são um borrão, como 
a ilustrar a confusão e o desânimo total, em outras, os traços ficam mais nítidos e delicados, 
representando a alegria e a esperança.

Dramas familiares

Royal City: Segredos em família 
O canadense Jeff Lemire atualmente é um dos nomes mais influentes dos quadri-

nhos. Seu nome está associado desde a produção autoral quanto a personagens impor-
tantes das grandes editoras americanas como Marvel e DC Comics.

Com várias indicações aos principais prêmios como o Schuster Award e o Eisner 
Awards, que é considerado o Oscar dos quadrinhos, é criador da aclamada série Black 
Hammer, que já vendeu mais de 60 mil exemplares no Brasil. 

Royal City: Segredos em família é uma graphic novel escrita, roteirizada e ilustra-
da pelo canadense. A história acompanha o drama vivido pelos integrantes da família 
Pike, que carregam, cada um a seu modo, o trauma da morte do caçula, Tommy. Anos 
depois do fatídico acontecimento, o patriarca, Peter, sofre um derrame, fato que põe 
outra vez frente a frente a mãe, Patti, e os filhos Patrick, Tara e Richie. Cada membro 
da família se relaciona regularmente com Tommy, que se materializa conforme a visão 
particular de cada um, ora um padre, ora um alcoólatra ou na forma de um adolescente.

Royal City: Segredos em família tem pegada cinematográfica, até poderia ser rotei-
ro de um filme ou série. Diálogos afiados, que imprimem bem todo trauma e dor en-
tranhados nas relações dessa família disfuncional. A cidade retratada no papel também 
assume a função de personagem, emanando todo o pessimismo e amargura dos Pike.
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Flávio Barbosa Mavignier Colin era ca-
rioca e nasceu no dia 20 de junho de 1930. 
Multitalentoso, ele foi ilustrador, publicitá-
rio, escultor e quadrinista, essa sim sua gran-
de paixão, e deixou um legado para os qua-
drinhos brasileiros e para muitos desenhistas 
que admiram sua técnica.

Um de seus entusiastas é outro grande 
mestre da HQ mundial, Jô Oliveira, autor de 
A Guerra do Reino Divino, história com ins-
piração na arte de cordel publicada em 1975 
na Europa. “Sou fã de Colin!”, disse. “Acho 
o trabalho desse grande quadrinista muito 
autêntico e com cara de Brasil”. O premiado 
designer e quadrinista Ricardo Leite vai na 
mesma linha. “Flavio Colin é um dos pou-
cos artistas dos quadrinhos que consegue 
tanta expressividade com tão poucas linhas”. 
E acrescenta: “em cada cena desenhada uma 
aula de grafismo, um gênio da síntese gráfi-
ca!”

De fato, Colin tem um estilo próprio in-
confundível e não são muitos os desenhistas 
de quadrinhos que podem dizer que criaram 
um estilo tão pessoal que poucos consegui-
riam reproduzir.

Seus primeiros trabalhos têm inspiração 
no mestre do claro-escuro, o americano Mil-
ton Caniff, criador dos clássicos Terry e os 
Piratas e Steve Canyon. Mas Colin já buscava 
o seu estilo desde os primeiros trabalhos que 
fez em 1957 para a Garimar, uma pequena 
editora carioca que publicava a revista Co-
leção de Aventuras – Força Expedicionária 
Brasileira, com histórias de guerra narradas 
pelos ex-combatentes da FEB. 

Flávio Colin volta as livrarias brasileiras

Sua passagem pela publicidade termi-
nou ajudando a refinar o seu estilo. O domí-
nio de sua técnica dá a seu traço um vigor 
tão expressivo que o leitor simplesmente se 
entrega ao deleite visual criado pelo artista. 
Seu estilo é capaz de ir de uma cena delicada 
ao mais profundo horror; do humor caricato 
a uma situação dramática e angustiante, de 
um quadrinho para outro.

A partir dos primeiros anos da década 
de 80, a Vecchi e a Grafipar entram em declí-
nio e fecham as portas. O mercado se retrai 
novamente e Colin começa a passar mais um 
período de dificuldades, voltando a fazer tra-

balhos esporádicos para pu-
blicidade. Começa também 
a colaborar com a Editora 
D-Arte, do amigo Rodolfo 
Zalla, que publicava com 
grande esforço as revistas 
Calafrio e Mestres do Terror.

Retorno as livrarias
No mês de julhos duas 

editoras anunciaram traba-
lhos distinto de Colin, a Edi-
tora Pipoca e Nanquim e a 
Figura.

Aventuras do Anjo #5 - O lenhador mal-
dito que foi lançada em setembro de 1959, que 
será a primeira "Edição de Artista" publicada 
no Brasil, numa parceria com a Editora Figura.

Programada para sair no formato A3 
(30 x 42 cm), a edição reproduzirá as artes 
originais de Colin em tamanho real e sem 
retoques, para o leitor curtir a arte do mestre 
em toda a sua essência.

A pré-venda no Catarse inicia na segun-
da semana de agosto e a previsão de lança-
mento é outubro.

Já a Pipoca & Nanquim programou para 
a pré-venda de Terror no inferno verde, a 
edição será uma coletânea trazendo algumas 
das melhores histórias produzidas por Flávio 
Colin.

Anuncio da Editora 
Figura
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8 de agosto de 2021, 63 anos
       
Quantos sonhos, expectativas e 

desejos tiveram os treze homens de 
ilibadas vidas quando fundaram o 
“Movimento Elista”. Este foi traça-
do com a presença de “Princípios 
Humanistas” onde se sediou a espe-
rança de um   mundo melhor, mais 
justo, equitativo quanto à Cultura e 
demais áreas vitais à vida em comu-
nidade. Incluiu-se, neste patamar,  a 
elaboração e projeção de projetos e 
ações que alcançassem as suas es-
sências e a defesa e a expansão da 
Língua Portuguesa.  

Sonho bem visionário tiveram 
os fundadores ao projetarem  a im-
plantação de clubes  em regiões onde 
o português alcançou e nele plantou 
sementes de amor à alma lusíada, à 
congregação dos homens,  o respei-

Aniversário de fundação do 
“Movimento Elista”

Maria Inês Botelho
especial para o Jornal Agora*

to à família e a todo aparato necessário 
aos que nelas viviam.

Quantos cenários foram montados 
e os seus atores, exitosos, trouxeram 
luz à novas realidades.

Quanto se pôde realizar e transfor-
mar pelo Movimento Elista a vida em 
vários continentes através de conquis-
tas grandiosas! Quanto se poderá con-
tinuar a realizar através de mãos reple-
tas de “Humanismo Lusíada” somadas 
às mãos comunitárias, desejosas de ver 
o mundo com melhores condições de 
vida plena!

Assim, em seu aniversário de 63 
anos de fundação, inserido por Lei 
Federal em Calendário Nacional de 
Datas Comemorativas do Brasil, estão 
os elistas cientes de que o mundo pre-
cisa ser mais atraído pelo Elismo, pois 
neste há o estabelecimento de vivência 
harmoniosa, respeitosa, propulsora no 
alcance de ideias e ideais que elevam o 
homem e valorizam a vida quanto ao 

desenvolvimento e crescimento hu-
mano. Afinal, os seus   membros são 
proativos e engajados em linhas teci-
das pela fé cristã.

Parabéns ao Movimento Elista, 
hoje denominado Federação Interna-
cional Elos da Comunidade Lusíada, 
pelo aniversário,  uma vez que se tra-
duz em instituição respeitada, que é 
sábia e consegue inserir, no cotidiano 
de cada elista  e dos cidadão que  al-
cança, os fundamentais Princípios Hu-
manistas!

Que todos continuemos a ser Hu-
manistas de alma, coração e  vivência 
agregadora transformando, a cada 
nova senda aberta, a vida humana em 
um lugar onde a Paz pincele  o Céu 
com cores que agradem a todos que 
para si volvam os seus olhares.

Que os elistas vivam, com mais 
profundidade, ainda, o Elismo, desta-
cando-o como bandeira positiva à vida 
cidadã.

*Maria Inês Botelho 
é  ex-Presidente da Federação Elos 

Internacional da Comunidade Lusíada
membro do Conselho Superior Consultivo
membro do Conselho Fiscal Internacional
presidente do Elos Clube de Mandaguari 

– Paraná – Brasil
governadora do DE-4
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ESPECIAL DIA DOS PAIS
É de suma importância, os pais fornecerem uma base segura a partir da qual uma criança ou um adolescente pode explorar o mundo exterior e a ele retornar certos, de que serão 

bem-vindos, nutridos física e emocionalmente, confortados se houver um sofrimento e encorajados se estiverem ameaçados.
“Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá.” Salmos 127:3

José Farinha e os filhos André e Flávio

Moacir Ferreira com 
os filhos Felipe e Gabriel

Marcos Roberto e a filha Heloísa

Welson e filho Welquen Ryan

Luciano Moraes e seu filho 
Lorenzo Moraes

Aparecido com seu filho Rafael

Valdo com o filho Enzo Gabriel Fábio com os filhos Kaiki Bruno e Enzo Gabriel

Dirceu com sua filha Adriana
Marcos Domiquile e os filhos Cauã e Miguel

Gabriel Alexandre com seu filho Gael Fábio e seus filhos Emanuel e Samuel

Leandro e suas filhas Yasmin e Manuela
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O calor da afeição e a transmissão do amor devem ser passados diariamente aos filhos, através de 
sorrisos, abraços, gestos e continuar quando estes se tornam adultos, pois as crianças que são amadas e aceitas têm condições de desenvolver-se.

“Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor”. Colossenses 3:20

Edivaldo Martins com o filho Luan Miguel

Walter Antunes com o filho Thiago

Cristian e sua filha Ana Júlia

Deivid Cazon e sua filha Sofia Carlos Lourenço com sua filha Emilly

Edson com a filha Alexia

Paulo Vieira com as filhas Paula e Susana Roberto com seu filho Anderson

José Vinícius e o filho Emanuel Bernardo

Cido com a filha Juliana Ricardo com o filho Lorenzo Gabriel

Gilson com suas filhas Sophia e RafaelaReginaldo Marchini com sua filha Maria Eduarda
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Tanto o pai quanto a mãe colaboram para a formação e desenvolvimento físico, psíquico, moral e ético dos filhos. O pai cabe o papel de formação de caráter e da personalidade. 
Pertence ao pai fazer compreender ao filho que a vida não é só aconchego, mas também trabalho, que não é só bondade, mas também conflito, que não há apenas sucesso, mas 

também fracasso, que não há tão-somente ganhos, mas também perdas. 
“Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem.” Salmos 103:13

Jose Carlos 
com seu filho José Henrique

Gleison com o filho GuilhermeGaspar com seu filho Gustavo

Siderley de Paula com seus filhos 
Alice e Augusto

Valmir Ieker com 
as filhas Juliana e Deisy Ane

Fernando Augusto e suas filhas 
Myrella e Emanuelly Anderson com a filha Brenda Stefhany

Alan com seu filho Gusttavo

Wilson Formaggi com os filhos Viviane e Wagner

José Albino com sua filha Juliani
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Compete ao pai ensinar os limites da vida e transmitir valores éticos e morais, que serão o alicerce da personalidade, pois todo filho é produto de suas relações familiares. As-
sim, será na soma de ambos os papéis que se formará uma pessoa equilibrada e preparada para a vida.

“Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai; estejam atentos e obterão discernimento”. Provérbios 4:1

TEXTO: A IMPORTÂNCIA DO PAPEL DOS PAIS NO DESENVOLVIMENTO DOS FILHOS E A RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANDONO 
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DA FAMÍLIA

Danilo com a sua filha Laura

Odair e suas filhas Lorena, Larissa e Ludmila

Odirlei Cunha e sua filha Samara Ricardo com o filho Felipe

Antônio Carlos Xavier 
com a filha Maria Clara José Roberto com sua filha Elisa Maria

Flávio Renato com a filha Maria Laura Ronaldo e seu filho Nicolas

Valdevino Canale e os filhos Luiz Carlos, 
Wagner, Silviane e Fernando

Júnior Bianchini com seu filho Gabriel

Daltro Pereira com 
a sua filha Elaine Aparecida

Reinaldo Andrade 
com sua filha Íris Caroline

Josimar com seus filhos Arthur e Miguel




