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Vinte e cinco de novembro é o Dia 
Internacional da Não-Violência contra 
as mulheres. A decisão foi tomada no 
Primeiro Encontro Feminista Latino
-Americano e do Caribe para homena-
gear as três irmãs Mirabal que lutaram 
na República Dominicana contra a dita-
dura de Trujillo. Em 25 de novembro de 
1960, elas foram assassinadas e o gover-
no militar alegou ter sido um acidente. 
Acidentes aconteciam muito no gover-
no militar. Lembremos Zuzu Angel e 
Vladmir Herzog.

A Convenção de Belém do Pará 
define como violência contra a mulher, 
qualquer ação ou conduta baseada no 
gênero que cause morte, dano ou so-
frimento físico, sexual ou psicológico 
à mulher, seja no âmbito público ou 
privado. Desde a década de 1990, a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) 
considera a violência contra as mulheres 
uma questão de saúde pública de caráter 
epidêmico e uma violação dos direitos 
humanos. 

Considero o dia Internacional da 
Não-Violência contra as mulheres mais 
potente do que o dia Internacional da 
Mulher, quando costumamos receber 
flores, bombons e mensagens alheias à 
realidade. Receber flores e doces em 8 
de março e tiros e facadas nos demais 
dias não me parece muito sensato. Não 
há mimos que nos façam esquecer que 
o Brasil é o quinto país do mundo onde 
mais se matam mulheres em função do 
gênero, isto é, pelo único fato de que se-
jam mulheres. 

Segundo o Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública, em 2019, 3.737 
mulheres foram assassinadas no Bra-
sil; 66% negras. A maioria das vítimas 
foram mortas pelos seus parceiros ou 
ex-parceiros íntimos. Além disso, 33,3% 
perderam a vida dentro de suas casas. 
Foram 266.310 registros de lesão corpo-
ral dolosa em decorrência de violência 

Por que sentimos raiva? 
Raiva é um sentimento de 

protesto, insegurança, timidez 
ou frustração, contra alguém ou 
alguma coisa, que manifestamos 
quando nos sentimos ameaçados. 
Pode variar de intensidade e de 
pessoa para pessoa. Há quem sinta 
uma simples irritação, outros uma 
grande fúria.

Os disparos de raiva são di-
ferentes para todos.  Variam de 
acordo com a idade, gênero e até 
mesmo com a cultura. Por exem-
plo, a raiva nas mulheres é mais 
provável desencadeada por suas 
relações pessoais. Enquanto os 
homens são mais prováveis de se-
rem irritados por estranhos e ob-
jetos que não estão funcionando 
corretamente.

Por que sentimos raiva? O que 
acontece no cérebro?

No nosso cérebro existe uma 
área responsável pelo nosso com-

portamento e pelas nossas emoções 
chamada de sistema límbico. Quan-
do algo ou alguém nos faz sentir rai-
va, esse sistema ativa outras partes 
do nosso cérebro. O cérebro, então, 
faz com o nosso corpo libere um 
hormônio chamado de adrenalina! 
A adrenalina faz o coração bater 
mais rápido, as nossas mãos ficam 
frias e ficamos agitados.   

No cérebro, a amígdala, parte 
do cérebro que faz parte do sis-
tema límbico, é um importante 
centro regulador do comporta-
mento sexual, do comportamento 
agressivo, respostas emocionais e 
da reatividade a estímulos biologi-
camente relevantes. Quando rece-
bemos um gatilho para a raiva, a 
amígdala recebe estímulos (1).

A amígdala ativa o  hipotála-
mo (2), responsável por  ligar o 
sistema nervoso ao sistema endó-
crino, sintetizando a secreção de 

neuro hormônios. O hipotálamo, 
então, através da descarga do hor-
mônio liberador de corticotrofina 
(CRH),  sinaliza para a glândula 
pituitária (3) (conhecida também, 
como hipófise), fazendo com que 
as glândulas supra-renais sejam 
ativadas pelo hormônio adreno-
corticotrófico (ACTH). Então, 
as glândulas supra-renais (4) vão 
começar a secretar hormônios do 
estresse como cortisol, adrenalina 
e noradrenalina (5).

Muito cortisol diminuiu a 
seretonina (esse é o hormônio 
que faz você feliz). Uma dimi-
nuição na serotonina pode fazer 
você sentir raiva e dor com mais 
facilidade, bem como aumentar o 
comportamento agressivo e levar 
à depressão.

O elevado nível de cortisol 
suprimi as atividades no córtex 
pré-frontal e no hipocampo. A 

atividade suprimida no córtex 
pré-frontal evita que você use seu 
melhor julgamento, impedindo 
você de tomar boas decisões. E a 
atividade suprimida no hipocam-
po enfraquece a memória de curto 
prazo. Também impede que você 
crie novas memórias adequada-
mente. Sabe quando você está no 
meio de uma discussão e não con-
segue lembrar daquele argumento 
que você tinha ensaiado na frente 
do espelho? Ta aí o porque!

A resposta neurológica à rai-
va dura menos de dois segundos. 
É por isso que você recebe mui-
tos conselhos sobre contar até 10 
quando estiver com raiva.

 O importante é que podemos 
controlar nossa raiva! Nesses mo-
mentos, devemos ter paciência, 
respirar fundo e tentar resolver os 
problemas com uma boa conversa 
ou um tempo a mais.

neurocientista, terapeuta 
comportamental, 

especialista do sono e 
palestrante. 

Larissa Bortolanza

Dia Internacional da Não-Violência contra as mulheres 
doméstica; 729 brasileiras agredidas por 
dia; 55.499 estupros; 5.676 tentativas de 
estupro, 4.536 casos de assédios e 8.068 
casos de importunação sexual. Este úl-
timo consiste em praticar ato libidino-
so contra alguém e sem sua anuência, 
como homens ejaculando em mulheres 
dentro dos transportes coletivos. Não é 
o desejo sexual que os move, mas o de-
sejo de poder sobre o corpo feminino. 

Muitos dizem que os homens 
também sofrem violência e isto é ver-
dade. Aliás, a sofrem até mais do que as 
mulheres em função de um modelo de 
masculinidade tóxica que os empurra 
para brigas, discussões e atritos diver-
sos. Contudo, esta violência é majorita-
riamente praticada por outros homens, 
especialmente quando analisamos a 
violência sexual. Segundo dados do 
Ministério da Saúde do Brasil, 88% dos 
agressores sexuais são homens. 

A OMS afirma que 35% das mu-
lheres no mundo, moradoras de países 
desenvolvidos ou em desenvolvimento, 
sofrem violência. Na América Latina 
o índice é de 50%. A pandemia de Co-
vid-19 serviu para dar visibilidade a 
casos de violência doméstica na China, 
França, Espanha, Estados Unidos, Ale-
manha, Reino Unido, Austrália, Itália, 
Canadá, Singapura, Malásia, Chipre, 
Peru, Argentina, México, Colômbia, etc. 
Na Argentina uma mulher foi trancada 
pelo companheiro em casa e queimada 
viva. No México, outra foi violentada, 
estrangulada e jogada em um terreno 
baldio. No Brasil uma em cada quatro 
mulheres sofreu violência durante o pe-
ríodo de isolamento social.

Quando realizei minhas pesqui-
sas para o pós-doutorado em História, 
em 2013, entrevistei uma moradora de 
Mandaguari que me contou ter sofrido 
violência conjugal. Quando contou à 
mãe, ouviu o seguinte conselho: “Quan-
do ele chegar bêbado, bravo, você pega 

as crianças e corre, esconde fora de casa 
até ele acalmar!” Foi uma das narrativas 
mais dolorosas que colhi nestas mais de 
duas décadas trabalhando com a meto-
dologia da história oral de vida das mu-
lheres. Em tempos de isolamento social, 
para onde correriam as mulheres? Por 
isso, as palavras de Dolores Iglesias, uma 
jovem argentina de 21 anos que perdeu 
a mãe e as sete irmãs assinadas pelo pa-
drasto durante a pandemia, é de enor-
me potência: “Nenhuma máscara nos 
protege da violência, esta é a verdadeira 
pandemia”. 

Todavia, o confinamento não é a 
causa da violência, ele apenas a visibiliza. 
Em 1905, Joana Maria Ramos foi morta 
por um pretendente que se irritou com 
o fato dela dar atenção a outro homem; 
Anna Levy Barreto foi assassinada em 
1912 pelo marido enciumado; em 1976, 
Ângela Diniz foi morta por Doca Street 
e acusada de promíscua pelo advogado 
do réu que alegou como causa do crime 
a legítima defesa da honra; a cantora 
Eliana de Grammont foi morta com um 
tiro do peito, disparado pelo ex-marido 
Lindomar Castilho, que afirmou amá
-la; em 2010, Elisa Samúdio foi morta 
pelo goleiro Bruno. A imprensa enfati-
zou a condição de garota de programa 
da vítima e houve manifestações popu-
lares, inclusive de mulheres, em defesa 
do assassino. 

Mandaguari não fica atrás nesses 
acontecimentos lamentáveis. Em 2020, 
a jovem bailarina Maria da Glória Pol-
tronieri Borges, a Magó, foi assassinada 
por Flávio Campanha. Disseram alguns 
e algumas: “O que uma moça foi fazer 
sozinha numa cachoeira?” Em 2021, 
Eliane Pedrina Henriques, foi encon-
trada morta com ferimentos de arma 
branca desferidos por Dalcir Bortolan-
za, um homem até então pacato e ami-
go da vítima. Ouvi alguns comentários 
bastante cretinos contra a conduta desta 

jovem que trabalhava muito para cuidar 
de 5 familiares idosos. A maioria das ve-
zes estas falas saíram da boca de outras 
mulheres. 

Por tudo isso, o dia 25 de novem-
bro precisa ser um dia de reflexão. Por-
que ainda ganhamos salários menores, 
ainda não ocupamos espaços de poder 
político no mesmo percentual dos ho-
mens, ainda denigrem nossa moral, 
ainda violam nossos corpos, ainda nos 
matam, ainda adoecemos física e psi-
cologicamente por causa das violências. 

Contudo, nenhum tiro, nenhuma 
facada é mais letal do que os discursos 
ideológicos que buscam quebrar nossa 
sororidade e nos transformar em inimi-
gas umas das outras. É uma lástima que 
mulheres critiquem o feminismo sem 
conhecer efetivamente o que ele sig-
nifica de potência. O feminismo é um 
movimento social, político e filosófico 
que propõe direitos iguais entre homens 
e mulheres e graças a eles hoje podemos 
estudar, votar, trabalhar. São muitas e di-
versas as pautas defendidas pelo movi-
mento. Há movimentos feministas pró
-aborto e pró-maternidade; feminismo 
católico e protestante, feminismo negro 
e indígena, lésbico e transfeminismo, há 
feminismo asiático, norte-americano, 
latino, europeu. Assim como há parti-
dos políticos de direita, de esquerda, de 
centro e nem por isso podemos negar 
a importância de termos partidos polí-
ticos.

Quando mulheres criticam o 
Movimento Feminista ou apoiam 
políticos misóginos como Jair Bol-
sonaro todas nós perdemos força. 
No dia 25 de novembro desejo que 
cada mulher reflita sobre como lutar 
contra todas as formas de violação 
dos direitos das mulheres e meni-
nas e que os verdadeiros homens se 
juntem a nós nessa cruzada huma-
nitária. 

é doutora em 
História, professora 

no Mestrado e douto-
rado do Programa de 

Pós-Graduação em Pro-
moção da Saúde da Uni-
versidade Cesumar, pes-
quisadora das questões 
de gênero, feminismo, 

violência e adoecimento 
feminino. É presidente e 
co-fundadora, junto com 
o Dr. Osvaldo, da Co-
munidade Social Cristã 

Beneficente, 
em Mandaguari.

Tânia Gomes
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Homenagem 
A equipe da C7 Comunicação fez uma linda homena-
gem ao pioneiro João Lopes, que faleceu no dia 4 de 
novembro. A filmagem está disponível no canal da C7 
no YouTube.

Esforço
Aliás, cabe um espaço aqui para destacar o apoio da 
Cafeeira Bela Esperança, que é da família Lopes, a seus 
produtores associados. Com seca e geada, 2021 não foi 
um ano fácil para a agricultura. Nesse sentido, a Bela 
Esperança manteve um trabalho de visitas técnicas às 
propriedades de produtores, prestando todo o apoio 
necessário. 

Natal Solidário 
Começa na segunda-feira (29) o período de adoção 
das cartinhas da campanha Natal Solidário, da Agora 
Comunicação. Nas correspondências deixadas na sede 
da empresa, há pedidos de itens como cestas básicas, 
material escolar e presentes até R$ 50. As cartas para 
adoção estão disponíveis na recepção da empresa, que 
fica na Avenida Amazonas, 1472, sobreloja da Virtual 
Informática, Centro de Mandaguari

Desgaste
A abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
aberta pela Câmara de Manda-guari aumentou o desgas-
te na relação entre Executivo e Legislativo, que se arrasta 
desde o começo do ano. 

Xiii
Na manhã seguinte à votação que decidiu pela abertura 
da CPI, a prefeita concedeu en-trevista a uma emissora 
de rádio e reclamou que os vereadores “não trabalham, 
só fiscali-zam”. É jogar querosene na fogueira…

Chegadas
O arcebispo de Maringá, Dom Frei Severino Clasen, fez alterações nas transferências de padres da arquidio-
cese para 2022. O padre Darcy Maximino de Oliveira, será vigário na paróquia Bom Pastor, em Mandaguari. 
A paróquia contará ainda com o padre Obelino da Silva de Almeida, que retorna da missão na diocese de 
Guajará-Mirim, em Rondônia, e do seminarista João Paulo da Silva Piller, que após receber a ordenação dia-
conal será colaborador em Mandaguari. 

Despedidas
O padre Joseir Sversutti, atual vigário da Bom Pastor, será vigário da paróquia São Pedro Apóstolo, em Inajá. 
Já o padre Rinaldo de Peder Rosa irá para a paróquia Santa Paulina, em Maringá. 

Jandaia
A paróquia São João Batista, em Jandaia do Sul, também pertence à arquidiocese de Maringá e passará por al-
teração. O atual vigário, padre Sandro Ferreira, vai assumir a paróquia São José Operário, em Maringá. O se-
minarista Daniel Fabrício Zampieri, após receber a ordenação diaconal, será colaborador da São João Batista. 

Homicídio
Na última sexta-feira (26), um agropecuarista se apre-
sentou à Polícia Civil de Mandaguari e assumiu a autoria 
da morte de Amarildo Viana de Pádua, 50 anos, alvejado 
por cinco tiros na noite da última terça-feira (23) quan-
do saía do trabalho. Acompanhado de seu advogado, o 
indivíduo disse que Pádua devia-lhe mais de R$ 70 mil, 
o que motivou o homicídio. O autor, que teve o nome 
preservado pela polícia, foi ouvido e liberado em segui-
da. A corporação aguarda a Justiça formalizar o pedido 
de prisão.
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Durante audiência pública rea-
lizada nesta terça-feira (23), na As-
sembleia Legislativa do Paraná, para 
debater os diagnósticos dos proble-
mas, passivos estruturais e possíveis 
litígios das atuais concessões nas ro-
dovias paranaenses, o deputado esta-
dual Evandro Araújo (PSC) afirmou 
que irá enviar uma representação ao 
Tribunal de Contas da União (TCU) 
com diversos questionamentos ao 
edital das novas concessões dos pe-
dágios, apresentado pela Agência 
Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT).

Segundo o deputado, o novo edi-
tal da ANTT deixa em aberto essa 
questão que afeta diversos municí-
pios no estado, incluindo Mandagua-
ri. "A intenção da ANTT era deixar 
isso para uma negociação livre, entre 
às futuras concessionárias e morado-
res lindeiros, que sabemos que não 
dá resultado. Nós queremos uma mo-
delagem específica, garantir isso no 
edital, dando respeito às populações 
lindeiras e municípios", explicou 
Araújo. "Também vamos questionar 
outras falhas do edital, como novas 
praças em trechos que já são conces-
sionados", completou.

Evandro Araújo defende solução para 
moradores lindeiros às praças de pedágio

Informe publicitário

AUDIÊNCIA - Diversos encami-
nhamentos também foram tirados na 
audiência pública e serão objeto de 
representação da Frente Parlamentar 
Sobre o Pedágio junto ao TCU. Entre 
os pedidos estão a realização de nova 
audiência pública para debater o novo 
modelo com a população paranaen-
se; uma consulta ao órgão para saber 
sobre o impacto das obras nos muni-
cípios cortados pelas rodovias peda-
giadas, que de acordo com prefeitos e 
vereadores, não aconteceu; a criação 
de um grupo intergovernamental de 
fiscalização para apurar dívidas, pas-
sivos estruturais e necessidades du-
rante o período de transição.

Alex Bertolin, jornalista há mais de 20 
anos, é natural de Cuba, país pertencente 
à América Latina que vive em um regime 
político semelhante à ditadura militar e 
enfrenta em todos os âmbitos da sociedade 
dificuldades como fome, pobreza e censu-
ra à liberdade de expressão. 

Alex iniciou sua jornada no jornalis-
mo motivado por um tio, que era jornalista 
esportivo, comentarista, narrador e sempre 
o carregava consigo para os jogos e compe-
tições. Aos 12 anos, o menino se encantou 
pela profissão e posteriormente iniciou seus 
trabalhos em uma grande rádio de sua pro-
víncia trabalhando em um programa de es-
portes. Após três anos de atuação nesta rá-
dio, ele decidiu profissionalizar-se e cursou 
uma graduação de jornalismo e realizou 
especializações acerca da profissão.

Nestes 20 anos de trabalho como 
jornalista, o cubano cresceu progressiva-
mente como profissional, em entrevista à 
equipe do Jornal Agora contou sobre uma 
de suas experiências mais marcantes. “Um 
dos momentos mais marcantes da minha 
carreira foi quando a gerência do Jornal 
que eu trabalhava disse pra mim que eu 
seria âncora deste grande jornal. Ele era  
transmitido para mais de 400 mil pessoas, 

Apaixonado pela comunicação
Conheça a história de Alex Bertolin, jornalista cubano que hoje mora em Mandaguari

Jeniffer Teodoro, 
da Redação do Jornal Agora

Agora Comunicação

que nos ouviam através de 12 emissoras. 
Então para mim isso foi a realização de um 
sonho, trabalhei por 5 anos lá, foi minha 
segunda oportunidade profissional em 
Cuba muito importante, pois este jornal 
estava sempre falando dos problemas do 
governo, da população e eu estava saindo 
um pouco dos esportes. Para mim foram 
coisas muito marcantes, pois em torno dis-
to foi uma vida como jornalista”, conta ele.

Bertolin, chegou ao Brasil em 2017 
para morar perto de sua esposa, médica 
que veio para o país em 2016 através do 
programa Mais Médicos. Após morar em 
Goiânia por alguns anos, Alex e a esposa 

mudaram-se para Mandaguari no segun-
do semestre de 2020 motivados pelo tra-
balho da médica. "Nós gostamos muito de 
Mandaguari, perto de Goiânia a cidade é 
muito tranquila e as pessoas são muito so-
lidárias”. 

Quando chegou ao Brasil, com sede de 
fazer jornalismo, Bertolin foi recomenda-
do por um amigo da República Domini-
cana que trabalhava na ESPN dos Estados 
Unidos para escrever sobre o período de 
eleições em que o Brasil se encontrava em 
2018, acompanhando e noticiando o cená-
rio político brasileiro. “E após as eleições, 
eu continuei trabalhando com a ESPN, só 

que em trabalhos exclusivos de trabalhos 
exclusivos. E depois eles precisaram de 
mim para cobrir a Liga Cubana de Beise-
bol, que é o esporte nacional do meu país, 
então eu acompanhava o andamento dos 
jogos, o progresso dos times, os jogadores 
e todos os âmbitos relacionados à Liga”. 

“Mesmo que aqui no Brasil eu não 
esteja fazendo jornalismo o tempo todo, 
como lá em Cuba, eu geralmente tenho 
propostas de jornalismo para os Estados 
Unidos, que por sua vez abrangem vários 
outros países como Canadá, República 
Dominicana, Caribe e até alguns países da 
Europa. E isso é uma oportunidade muito 
interessante para que eu continue fazendo 
o que eu gosto e não me desvincular muito 
desse universo”, contou Alex. 

Sofrer riscos, ir além do que é mostra-
do é umas das essências de um jornalista 
que Alex sinaliza como essenciais. "É neces-
sário assumir esse risco de transgredir essa 
fronteira do que pode ou não. O principal 
de um jornalista é fazer com que o povo se 
sinta representado, no que você escreve e 
no que você fala, e o jornalismo no Brasil 
não se difere muito daquele feito no resto 
do mundo, mas aqui tem se essa liberdade 
de se falar tudo o que quer, goste o governo, 
ou não. O jornalismo é difícil, você passa 5 
ou 6 anos se dedicando para ter um retorno 
anos depois apenas se você se destacar. E 
para se destacar tem que ser criativo e ver-
dadeiro, com o intuito de fazer a diferença 
na vida das pessoas”, conclui.
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A 2ª Promotoria de Justiça da Comar-
ca de Mandaguari acatou denúncia sobre 
supostas irregularidades na Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento e instaurou 
procedimento para investigar o ocorrido.

A reportagem do Jornal Agora conse-
guiu acesso à denúncia, onde um agricul-
tor afirma que, no dia 30 de outubro deste 
ano, maquinários e servidores públicos fo-
ram usados para fazer melhorias em uma 
propriedade rural supostamente arrenda-
da pela família do Diretor de Abasteci-
mento, Fernando Ricardo Cedran. Ainda 
conforme a denúncia, todo o trabalho foi 
supervisionado por servidores comissio-
nados da pasta. 

Além de Cedran, o MP investiga ain-
da Yohann Paulo Andrade Furtado, filho 
da prefeita de Mandaguari e secretário de 
Agricultura, já que a suposta irregulari-
dade teria ocorrido com o conhecimento 
dele. 

O Ministério Público irá analisar os 
documentos e caso fique comprovada a 
improbidade administrativa, abrirá uma 
ação para responsabilizar os envolvidos.

polêmica

Promotoria acata denúncia e vai investigar 
irregularidades na Agricultura

Maquinário e servidores públicos teriam sido usados para melhorias em propriedade ligada 
ao diretor da pasta. Denúncia também motivou abertura de CPI na Câmara

Redação do Jornal Agora
Reprodução

CPI
A denúncia também motivou a aber-

tura de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) na Câmara de Vereado-
res, durante a última segunda-feira (22). 
Em sessão acalorada e com bate-boca, a 
votação ficou em cinco votos favoráveis 
à abertura da CPI e quatro votos contrá-
rios.

Foram indicados como membros da 

CPI os vereadores Eron Barbiero, Luiz 
Carlos Garcia e Chiquinho.

Município
Em nota oficial, o município se ma-

nifestou apenas sobre a abertura da CPI 
na Câmara, e nem sequer citou a denún-
cia e investigação em andamento no Mi-
nistério Público. A gestão diz que a Co-
missão “não tem fundamento” - confira 
o posicionamento ao final desta repor-
tagem.

No dia seguinte à abertura da CPI, 
Yohann Paulo e Ricardo Cedran publi-
caram um vídeo em que negaram qual-
quer irregularidade, com supostos docu-
mentos que sustentariam sua versão. No 
entanto, os papéis não foram divulgados 
de forma pública. A Secretaria alega que 
isso não ocorreu devido ao fato dos do-
cumentos possuírem “dados sensíveis” 
dos envolvidos.

Veja o que diz a gestão em 
posicionamento sobre o assunto: 
A Prefeitura de Mandaguari esclarece 

que a abertura da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) feita pela Câmara Mu-
nicipal para apurar questões envolvendo a 
Secretaria Municipal de Agricultura não 
tem fundamento e reafirma que todos os 
atos da Administração Municipal seguem 

os princípios da moralidade e da legalida-
de.

Antes da abertura da CPI, apenas qua-
tro vereadores procuraram a Administra-
ção Municipal para questionar a denúncia 
de supostas irregularidades. Os vereadores 
tiveram acesso à documentação que escla-
rece e invalida a denúncia feita contra a 
Secretaria Municipal de Agricultura, con-
firmando a transparência e o zelo com o 
dinheiro público, algumas das principais 
características da atual administração.  

A Prefeitura de Mandaguari está sem-
pre à disposição para prestar quaisquer 
esclarecimentos, prezando sempre pela 
lisura no serviço público.

Enquanto vereadora, Ivonéia 
participou de CPI contra 

mandato que havia acabado 
de começar

Em 2005, enquanto vereadora, a 
atual prefeita de Mandaguari, Ivoneia 
Furtado, participou de uma CPI aberta 
contra o então prefeito Cileninho, que 
assumiu em março daquele ano. Na oca-
sião, a Comissão investigava uma de-
núncia onde supostamente alguns servi-
dores da saúde estavam trabalhando em 
desvio de função.
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Nos dias 8 e 15 de setembro e 23 de ou-
tubro, a cidade de Jandaia do Sul registrou 
fortes tempestades que causaram inúmeros 
estragos nas residências e automóveis do 
município. A equipe da redação do Jornal 
Agora convidou o meteorologista do Sime-
par, Reinaldo Kneib, para explicar quais são 
os fatores que contribuem para que o muni-
cípio seja atingido pelas tempestades. 

No dia 8 de setembro, mais de 700 
casas foram atingidas pela forte chuva de 
granizo que atingiu Jandaia do Sul. Cer-
ca de 550 famílias tiveram os telhados 
destruídos e inúmeros automóveis foram 
altamente danificados. Segundo o meteo-
rologista do Simepar, um  dos fatores que 
contribuem para a precipitação de chuva 
e ocorrência de tempestades na cidade é 
o relevo irregular de onde ela se encontra. 
“Por exemplo, vamos comparar a capital 
com o litoral, entre eles há uma serra, por 
isso chove bem mais no litoral do que na 
capital. Isso tem muito a ver com o siste-
ma irregular, pequenas montanhas, alguns 
fundos de vale. E graças a essas diferenças 
de solo, existem ventos predominantes, 
que abrangem toda a área noroeste do es-
tado, e existem ventos locais, que são os 
responsáveis por fazer com que em algu-

“O final do ano é uma época propícia para a 
ocorrência de fortes tempestades”, diz meteorologista

Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar, explica os fatores responsáveis pela recorrente 
ocorrência de tempestades que causaram grandes estragos em Jandaia do Sul

Jeniffer Teodoro, 
da Redação do Jornal Agora

Redes sociais

mas regiões tenham uma maior incidência 
de tempestades severas”, explica ele.

As tempestades que causaram grande 
prejuízo em Jandaia do Sul ocorreram no 
final de setembro e começo de outubro, 
época em que a atmosfera entra em tran-
sição do inverno para a primavera. Segun-
do Reinaldo Kneib, a primavera e o verão 
são épocas propícias para que chuvas mais 
fortes aconteçam. “Nós temos uma me-
mória de curto prazo, e pode ser que não 
nos lembremos, mas todo ano nesta época 
nós presenciamos essas condições climáti-
cas. Porém, no último ano, com relação às 
chuvas,os últimos meses foram bem mais 

tranquilos, então foi um ano atípico. É co-
mum que no final do inverno para o verão 
ainda predomine uma certa massa de ar 
frio, mas nós já começamos a notar uma 
certa onda de calor com ventos mais úmi-
dos. E com essa variação brusca da tem-
peratura associados a uma frente fria, ou a 
uma tempestade, acaba-se desencadeando 
em rajadas de vento mais fortes, nuvens 
mais profundas com grande quantidade de 
granizo, que por sua vez acaba atingindo o 
solo com um tamanho um pouco maior”. 

A chuva que ocorreu na última sema-
na de outubro foi responsável por deste-
lhar um sobrado, em Jandaia do Sul, que 

havia sido altamente destruído em setem-
bro e por deixar uma grande área de Man-
daguari sem energia por cerca de três dias.

Segundo o meteorologista, as chuvas 
do mês passado foram muito mais for-
tes, porém abrangeram uma área maior e 
com essa influência do relevo ela passou a 
não ser uniforme, provocando uma força 
maior em pontos específicos. 

Reinaldo explica que em Maringá, 
uma cidade extremamente populosa, a 
mudança do solo acaba provocando uma 
incidência de chuvas mais fortes concen-
tradas. “Ainda que haja árvores espalhadas 
pela cidade, o fato de ocorrer essa mu-
dança no solo através da erradicação de 
florestas, muitas construções civis, a po-
luição atmosférica provocada pelas fábri-
cas e grande número de automóveis acaba 
criando um microclima ao entorno  da ci-
dade, afetando as áreas menores em torno 
desta, como a parte rural e as cidades pró-
ximas a esta, neste caso, as chuvas acabam 
sendo mais fortes nestes locais onde o solo 
é alterado fazendo com que o clima seja 
mais quente”. 

O meteorologista ainda informa que 
nos próximos meses, a ocorrência de chu-
vas mais fortes será quase comum. “Tere-
mos agora no verão, aquelas chuvas da tar-
de de 40 minutos, que nós chamamos de 
pancadas de chuvas. E nessa época do ano, 
quando começa a aquecer, a atmosfera está 
com bastante umidade, o calor é intenso e 
acaba formando essas chuvas concentra-
das em um local”. 



727 de novembro de 2021 | Ano X | N°374
www.portalagora.com jandaia

Jandaia do Sul ficará iluminada e em 
clima totalmente natalino a partir de hoje, 
sábado (27). Por meio do projeto Natal 
Luz, os jandaienses e os moradores de todo 
o Vale do Ivaí terão uma programação gra-
tuita com diversão para todas as idades, 
incluindo shows, desfiles, apresentações 
musicais, teatrais e o tradicional Trenzi-
nho do Papai Noel.

A abertura oficial, realizada hoje,  às 20 
horas, na Praça do Café, contará com show 
da cantora Keidma Juliana (de Rolândia), 
apresentação do Presépio Vivo da Oficina 
Dançarte e Cia das Artes Colo de Deus (de 
Jandaia do Sul), além da chegada mágica 
do Bom Velhinho e espetáculo Natal dos 
Sonhos com os artistas da Tangara Produ-
ções Artisticas. A programação dos espe-
táculos seguirá até o dia 19 de dezembro; 
já o Trenzinho do Papai Noel terá saída 
diária da Praça do Café, a partir das 19 ho-
ras, até o dia 23 de dezembro.

Em comemoração aos 69 anos de 
Jandaia do Sul, o município vai promover 
um show gospel com o cantor Davi Silva 
no dia 10 de dezembro; no dia 11 o show 
será com Thaeme e Thiago; e no dia 12 a 
animação ficará por conta da dupla Mar-
cos Paulo e Marcelo. Os três shows serão 
realizados na Praça do Café, a partir das 21 
horas. No local haverá praça de alimenta-
ção com feira de artesanato temática.

Redação do Jornal Agora
com assessoria de imprensa

Divulgação

Natal Luz 2021: 
um marco para Jandaia do Sul

Técnicos do Instituto Tecnológico de 
Transportes e Infraestrutura, da Universi-
dade Federal do Paraná (UFPR), apresen-
taram um estudo na manhã desta terça-
feira (23/11) durante audiência pública 
da Frente Parlamentar sobre o Pedágio 
sobre o fim dos contratos, que acaba no 
próximo sábado, dia 27, após 24 anos de 
duração. Entre os dados apresentados, o 
deputado Arilson Chiorato (PT) chama 
a atenção para as obras não concluídas 
e também para a discrepância de dados 
entre a primeira versão do pedágio apre-
sentada em abril deste ano e a segunda, 
em agosto.

O deputado Arilson ressalta alguns 
dados apresentados pelo professor Eduar-
do Ratton, da UTFPR, sobre os passivos de 
obras e indícios de duplicidade. “Apenas 
51% das obras de duplicação foram con-
cluídas. Isso não pode se repetir. Permitir 
um novo contrato, como está proposto, 
com obras em duplicidade já pagas, é dar 
continuidade a um modelo injusto, caro e 
ineficiente”, adverte o parlamentar.

Na avaliação do deputado Arilson, 
os estudos apresentados traduziram em 
números o descumprimento do contrato 
atual com os usuários do pedágio. “Quan-
tos viadutos e pontes não foram entregues? 
Não conseguimos identificar porque faltou 
especificidade na hora de documentar. É 
por isso que não podemos permitir que 
o novo contrato seja liberado para licita-

Informe publicitário

Apenas 51% das obras de duplicação foram 
concluídas. Isso não pode se repetir.

ção sem os projetos técnicos. Os projetos 
técnicos e seus responsáveis são indispen-
sáveis para calcular não só os preços das 
tarifas, mas também para sabermos exata-
mente o que iremos pagar”, alerta.

Outro questionamento do deputado 
é sobre as obras em duplicidade. “Na pro-
posta atual, além de não ter os projetos 
das obras, várias aparecem em duplicida-
de. Não é possível permitir que uma obra 
já paga e não feita, conste como nova. O 
estudo identificou que várias obras foram 
excluídas do contrato. Por outro lado, os 
usuários pagaram R$ 10 bilhões a mais às 
concessionárias como apontou levanta-
mento recente da Agepar (Agência Regu-
ladora do Paraná)”, pontua.

TARIFAS – O estudo também mos-

trou que a correção da tarifa pelo IPCA 
(Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor), em pouco tempo, equiparia o va-
lor ao cobrado nas cancelas atualmente. 
Além disso, apresenta uma discrepância 
de valores de mais de R$ 1 bilhão em CA-
PEX (investimento em obras).

“Essa audiência foi muito positiva, 
pois apresentou vários dados sobre o 
atual contrato e também sobre a futura 
concessão, que está em análise no Tribu-
nal de Contas da União (TCU). Espero 
que as informações apresentadas ajudem 
os responsáveis a repensarem a proposta 
atual, que mantém um pedágio caro e ine-
ficiente. A minha luta é por um pedágio 
justo, com serviços de qualidade e trans-
parência”, afirma o deputado Arilson.

AUDIÊNCIA
O estudo apresentado na audiência 

desta terça-feira (23/11) será disponibili-
zado ao público no site da Assembleia le-
gislativa, que contratou os serviços através 
da Frente Parlamentar sobre o Pedágio. 
Foram apresentados diversos tópicos pelos 
professores da UTFPR: Roberto Gregório 
da Silva Jr: objetivos contrato e desafios 
dos passivos e da transição; Luiz Antônio 
Fayet: riscos logísticos e recomendações 
para a transição; Rodrigo Binotto Grevetti: 
passivos e possibilidades legislativas e jurí-
dicas; Eduardo Ratton: passivos de obras e 
indícios de duplicidade.

Também participou da audiência a 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB
-PR), representada pelo presidente seu 
presidente Cássio Telles, que frisou que 
a instituição tem feito uma análise sob o 
ponto de vista jurídico tanto na nova pro-
posta quanto no contrato que se encerra. 

A audiência também contou com a 
presença e participação de representantes 
do Governo do Estado, representantes da 
sociedade civil, como sindicatos rurais, 
associações comerciais, cooperativas, 
prefeitos, vereadores, entre outras lide-
ranças. “Agradeço a todos que participa-
ram e contribuíram com a audiência. A 
participação mostra o interesse e também 
que esse processo é acompanhado por to-
das e todos”, afirma o deputado Arilson.

De acordo com a diretora do Departa-
mento de Cultura, Crystiane Borba, o Na-
tal Luz vem sendo estruturado desde mar-
ço deste ano. Dentre os vários objetivos 
a serem alcançados com a iniciativa, ela 
destaca a valorização dos artistas locais e a 
busca de novos talentos por meio das ofi-
cinas Dançarte (dança) e Musicarte (canto 
coral e violão). “Estamos trabalhando com 
aulas semanais nessas modalidades artísti-
cas desde maio deste ano. Nossos alunos 
e professores estão muito eufóricos com 
a chegada do grande dia para estarem no 
palco”, comenta.

Sobretudo, o Natal Luz é um projeto 
de evangelização por meio do qual, segun-
do Crystiane, as pessoas terão a possibili-
dade de sentir a presença de Jesus Cristo 

em cada família, a fim de que seja um mo-
mento de avivamento da solidariedade, de 
restabelecimento das forças e da esperança 
diante da pandemia, que fragilizou a tan-
tos. 

O prefeito Lauro Junior considera 
que a celebração do Natal, que tem como 
centro o nascimento de Jesus, é uma 
oportunidade para celebrar a vida, espe-
cialmente após um momento tão difícil 
decorrentes da pandemia e da chuva de 
granizo que atingiu a cidade em setembro 
deste ano.

Além disso, o projeto faz parte do 
Plano de Governo da atual gestão que visa 
tornar Jandaia do Sul o município mais 
atrativo do Vale do Ivaí; é uma forma de 
estimular a movimentação no comércio 

local no final de ano (que funcionará em 
horário estendido, até às 22 horas, de 6 a 
23 de dezembro) e, consequentemente, 
aquecer a economia local. “Após um pe-
ríodo difícil de Covid-19, de estiagem e 
de chuvas de granizo que afetaram a nos-
sa cidade, o Natal Luz é uma forma de 
atrair moradores dos municípios vizinhos 
e, assim, movimentar nossa a economia, 
gerando emprego e renda para o cidadão 
jandaienese”, comenta o prefeito.

O primeiro de muitos
“O Natal Luz foi o primeiro desafio 

que o prefeito Lauro colocou em minhas 
mãos. Naquele momento senti o tama-
nho da minha responsabilidade. Tenho 
experiência em eventos culturais, pois 
estive como professora e diretora de es-
colas de dança por mais de 25 anos, con-
tudo, admito que estar como diretora de 
Cultura está sendo um grande aprendi-
zado”, complementa Crystiane.

Crystiane Borba agradece aos ges-
tores Lauro Junior e Fifa, à Câmara dos 
Vereadores, aos departamentos, institui-
ções, à equipe de Cultura e a todos que 
colaboraram para que o projeto se tor-
nasse realidade. “Na certeza de que te-
remos um marco em nosso município e 
região, convido a todos para o primeiro 
de muitos natais iluminados que tere-
mos em Jandaia do Sul”, finaliza. Serão 
mais de 20 dias de espetáculos que fo-
ram preparados para fazer do final do 
ano um momento único e inesquecível 
para a cidade.

Serão mais de 20 dias de programação gratuita e uma iluminação preparada para encher a cidade 
de alegria; projeto deverá atrair moradores de cidades vizinhas e aquecer a economia local



27 de novembro de 2021 | Ano X | N°374
www.portalagora.com8 balanço

O Deputado Requião Filho 
(MDB) apresentou esta semana um 
projeto de lei que pretende diminuir 
o valor do IPVA pago por proprietá-
rios de carros populares. 

Com a proposta, veículos que 
custem até 100 salários mínimos, 
passariam a ter alíquota de 3,5% para 
1%. 

Atualmente, várias são as cate-
gorias que usufruem de reduções ou 
isenções. Dentre elas, os carros elé-
tricos, por exemplo, que chegam a 
custar mais de R$300 mil.

“Estamos falando de carros que 
custam a partir de R$150 mil até 1 
milhão de reais. Diante da crise que 
estamos vivendo e os cidadãos ato-
lados em dívidas, saber que pessoas 
que poderiam ter condições de pa-
gar esse imposto estão isentas, é algo 
muito injusto. Sabemos do interesse 
em estimular o uso de carros elétri-
cos, do benefício ao meio ambiente, 
mas isentar quem pode pagar não 
parece coerente no momento. O cor-
reto é que cada um pague conforme 
sua capacidade de contribuição”, 
observou.

Informe publicitário
Requião Filho propõe diminuição da 

alíquota do IPVA para veículos populares
PL 671/2021 quer que veículos que custem menos de 

100 salários mínimos tenham redução de 
3,5% para 1% na alíquota.

O Projeto 671/2021 ainda deve ser 
analisado pela Comissão de Constituição 
e Justiça e, posteriormente, seguir os trâ-
mites legais nas comissões e, só depois, en-
tra em votação no plenário da Assembleia 
Legislativa.

Iniciado em junho de 2020 para ajudar 
entidades e famílias de Mandaguari durante 
a pandemia de Covid-19, o projeto de lives 
solidárias da dupla Rick Benedetti e Simone 
Figueiredo chegou ao final no último dia 6 de 
novembro, com a “Live de Graças Solidária”.

Com momentos de louvor e adoração, 
a live contou com as participações de Letícia 
Beni e Thiago Laras, além de testemunhos de 
Rick e Simone com gratidão a Deus pela for-
ça na luta contra o câncer, o que deu nome à 
última transmissão ao vivo do projeto. Ainda 
houve uma homenagem prestada à cantora 
Marília Mendonça, que faleceu um dia antes, 
em 5 de novembro. 

As doações da quinta edição do proje-
to ultrapassaram o esperado pela dupla, que 
conseguiu arrecadar mais de 200 cestas bási-
cas, além de significativa quantia em dinheiro. 
Os donativos arrecadados foram repassados a 
instituições como Asilo São Vicente de Paula, 
Instituto Promocional Jesus de Nazaré, Apae, 
Paróquia Bom Pastor e Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida, além das cestas entregues 
diretamente pelos cantores a famílias em es-
tado de vulnerabilidade. 

Ao Jornal Agora, Rick e Simone conta-
ram que só tem a agradecer profundamente a 
todos que ajudaram a tornar o projeto de lives 
solidárias realidade, que foi encerrado pela 
dupla com a sensação de dever cumprido. 

Dever cumprido
Live de Graças Solidária encerra com chave de ouro projeto de Rick Benedetti e Simone Figueiredo

Redação do Jornal Agora
Reprodução
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A partir deste final de semana, com 
o fim dos atuais contratos de pedágio, o 
atendimento emergencial a ocorrências 
nas rodovias do Anel de Integração será 
realizado em uma parceria das forças de 
segurança pública e de saúde do Paraná e 
da Polícia Rodoviária Federal. Para acessar 
os serviços em casos de acidentes, o usuá-
rio vai contar com números de telefone já 
disponíveis.

O usuário deverá direcionar a cha-
mada segundo sua ocorrência. Em caso 
de problemas na pista, motoristas que 
estiverem em rodovias federais (BR) po-
dem ligar diretamente para o número 191, 
atendido pela Polícia Rodoviária Federal 
(PRF). Já os usuários que circularem pe-
las rodovias estaduais (PR e PRC) poderão 
discar 198, que direciona para a Polícia 
Rodoviária Estadual.

Para casos de interrupção de pista e 
outras ocorrências, o recomendado é li-
gar para o 190, da Polícia Militar, que tem 
capilaridade para transferir as ocorrências 
para as instituições correspondentes.

No caso de acidentes com vítimas, o 
usuário deve ligar para o número 193, do 
Corpo de Bombeiros, tanto em rodovia 

Atendimentos emergenciais nas rodovias do Paraná 
serão concentrados nos números 190, 191, 193 e 198

Usuários poderão contar com diferentes números para o atendimento de ocorrências: 
190 para interrupções de pista, 191 para atendimento em rodovias federais, 198 para rodovias estaduais e 193 para 

acidentes com vítimas pelo Corpo de Bombeiros.

federal quanto em rodovia estadual. Os 
atendimentos serão realizados em parceria 
com a rede de Samu. Vale lembrar que o 
usuário deve buscar um local seguro para 
fazer a ligação.

EXCEÇÃO – As mudanças são váli-
das para as rodovias contidas nos lotes 2 e 
3 a partir deste sábado (27), e para os lotes 
4, 5 e 6 a partir de domingo (28). As úni-
cas rodovias que continuarão recebendo o 
atendimento da concessionária são as do 
Lote 1, cobertas pela Econorte. A exceção é 
consequência de um acordo firmado entre 
a empresa e o Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná (DER/PR).

Com isso, a Econorte continuará rea-

lizando, nas rodovias que antes adminis-
trava, os serviços de guincho mecânico, de 
ambulâncias para atendimento pré-hos-
pitalar, mantendo o centro de controle 
de operações e telefone para emergências 
0800. A medida terá validade por 365 dias, 
devendo atender a todo o intervalo entre 
concessões.

“O que buscamos foram soluções para 
garantir a realização de obras não concluí-
das ou sequer iniciadas e, como alternati-
va, a prestação do serviço ao usuário. São 
os guinchos que removem o carro com 
uma pane mecânica, ou que se envolveu 
em um acidente, e que garantem que o 
tráfego possa voltar ao normal o quanto 

antes. E ambulâncias, que ajudam a salvar 
vidas nas rodovias”, afirmou o secretário 
estadual de Infraestrutura e Logística, San-
dro Alex.

Os trechos administrados pela con-
cessionária que continuam recebendo 
atendimento são: PR-323 (da divisa com 
São Paulo até Warta - 62 km), PR-445 (de 
Warta a Londrina - 14 km), BR-369 (da 
divisa com São Paulo até Cambé - 158,15 
km), BR-153 (da divisa com São Paulo 
até o entroncamento com a PR-092 - 51,6 
km), PR-090 (de Jataizinho até Assaí - 14,3 
km), PR-862: Contorno Norte de Ibiporã 
- 12,65 km) e PR-090 (de Ibiporã até Ser-
tanópolis).

Mesmo com o acordo, a concessio-
nária deixará de cobrar qualquer tarifa 
de pedágio aos usuários a partir de 28 de 
novembro, medida que vale para todas as 
concessionárias do Anel de Integração.

NÚMEROS DE EMERGÊNCIA
Para assistência nas rodovias sem con-

cessão a partir de 28 de novembro, o usuá-
rio deverá ligar para os seguintes números:

191 - Polícia Rodoviária Federal (ro-
dovias federais)

198 - Polícia Rodoviária Estadual (ro-
dovias estaduais)

193 - Corpo de Bombeiros (acidentes)
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A bola passa, mas a amizade fica. Foi esse o tema da confraternização 
realizada no dia 14 de novembro, em comemoração aos 56 anos do 

Paulistinha Futebol Clube. 
Veja a seguir as fotos do encontro.

Confraternização marca os 56 anos 
do Paulistinha F.C.
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Os amigos aventureiros Jacqueline, Isabela, 
Rômulo, Ari, Charles, e Francielly 

tiveram um dia incrível e cheio de emoções 
no Pico do Agudo em Sapopema. 

Os pais Gustavo 
Macedo e Melyssa 

Gualda fizeram está 
linda homenagem 
a sua filha Elysa 

Gualda Dena que se 
formou em Ballet no 

dia 6.

Parabéns para Mara Zilda que no dia 3 
completou 61 anos com muita alegria.

Parabéns para as meninas Mylena Aparecida, 
Micaela Mayara, Tânia Eduarda que foram 

medalhistas nos jogos abertos do Paraná de Kung Fu.

Claudite Pinheiro assoprou suas velinhas no dia 10 
e seus filhos Ariane Priscilla e Clayton Ricardo a 

homenageiam

Eduarda Gimenes fez aniversário no dia 17 
e seus familiares desejam os parabéns

CLICK DO JHONES: 
RETRATO WORKSTYLE c
om a arquiteta Daniele Peres 

CLICK DO 
JHONES: 

Victoria e Thiago se 
casaram no começo 

do mês.
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