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Gilclér Regina

Escritor, palestrante 
de sucesso e filho de 

Mandaguari.

Jornalista, 
historiador 

e mestre em 
Comunicação

Donizete Oliveira

Ela tinha os olhos aperta-
dos, quase fechados, com uma 
olheira explícita. Aparentava 
20 anos. Parou na minha fren-
te. Perguntou se queria fazer 
um programa. A aparência, o 
traje e o lugar a denunciavam. 
Era uma usuária de crack. Meu 
breve silêncio pareceu incomo-
dá-la. Respondi que estava com 
pressa. Ela retrucou. “Vamos, 
sim, eu chupo gostosamente”. 
Disse assim mesmo, adverbial-
mente. 

Repeti que não podia. Fui 
me afastando. Ela tornou. “En-
tão, me arruma 5 reais, preciso 
levar comida pro meu filho”. 
Não costumo dar dinheiro a 
quem pede na rua. Sempre que 
possível, ofereço um salgado 

Nossos miseráveis 
ou mesmo uma refeição. Mas 
não havia bares e restaurantes 
por ali, então, lhe dei o dinhei-
ro. Ela saiu a passos largos em 
direção a um grupo de jovens 
iguais a ela reunidos numa pra-
cinha.

No mesmo dia, em outra 
cidade, um rapaz deitado no 
canto de uma calçada. Aproxi-
mei-me. Cumprimentei-o. Ele 
respondeu. Perguntei de onde 
era. Citou o bairro em que mo-
rava. Disse que era dependente 
de álcool. Ao redor dele, havia 
três garrafas plásticas de cacha-
ça; uma pelo meio de líquido. 
“Olhe, moço, a situação está um 
tédio, se eu ficar sem beber mi-
nha cabeça explode. É só des-
graça pra todo lado”, afirmou, 

se aquietando após o desabafo. 
Uma sorveteria. Fazia tem-

po que eu não consumia um 
sorvete. Entrei. Pedi um pico-
lé de fruta. Prefiro aos de leite. 
Se bem que todos têm leite na 
composição. Não lembro se li 
ou ouvi tal explicação de um 
expert em sorvete. Eu degus-
tava um de limão. De repente, 
três indiozinhos quase nus e 
sujos, me cercaram. 

Um deles pediu algo. Não 
entendi se era sorvete ou di-
nheiro. Mas me fiz entender 
que era sorvete. Perguntei se 
queriam. Sinalizaram com 
a cabeça que sim. Mandei o 
atendente dar um picolé para 
cada um. Ele, de cara amarra-
da, atendeu. Percebi que não 

gostou. Em seguida, ele foi 
até uma mulher no canto no 
balcão e comentou. Pelo mo-
vimento dos lábios, reprovava 
minha atitude. 

Os indiozinhos saíram 
saltitantes com os picolés. Ao 
menos os fiz felizes por um 
instante. Embora o problema 
deles permaneça. 

Eles, a mulher, que oferecia 
programa sexual, e o homem 
devorado pelo álcool - escanca-
ram nossos miseráveis. Talvez 
não tenham o estigma daque-
les sagrados na obra de Victor 
Hugo. Numa França revolu-
cionária e carcomida pela crise 
social. Mas estão aí e não são 
poucos. Nas ruas e avenidas, o 
drama de cada um. 

A viagem deve ser tão boa 
quanto o destino e a felicidade 
está geralmente na viagem.

Quando o bilionário nige-
riano Femi Otedola, em uma 
entrevista por telefone, foi ques-
tionado pelo apresentador de rá-
dio: "Senhor, o que se lembra que 
o tornou o homem mais feliz da 
vida?" E ele disse: Passei por qua-
tro estágios de felicidade na vida 
e finalmente entendi o significa-
do da verdadeira felicidade.

 A primeira etapa foi acu-
mular riquezas e meios. Mas 
nesta fase não consegui a felici-
dade que queria.

 Em seguida, veio a segun-
da etapa de coleta de objetos de 
valores. Mas percebi que o efeito 
dessa coisa também é temporá-
rio e o brilho das coisas valiosas 
não dura muito.

 Então veio a terceira fase de 
obtenção de grandes projetos. 
Foi quando eu tinha 95% do for-
necimento de diesel na Nigéria e 
na África. Também fui o maior 
proprietário de navios da Áfri-
ca e da Ásia. Mas mesmo aqui 
não obtive a felicidade que tinha 
imaginado.

 A quarta etapa foi quando 
um amigo meu me pediu para 
comprar cadeiras de rodas para 
algumas crianças com deficiên-
cia. Quase 200 crianças. A pedi-
do do amigo, comprei imediata-

Onde está a felicidade? 
mente as cadeiras de rodas. Mas 
este amigo insistiu que eu fosse 
com ele e entregasse as cadeiras 
de rodas às crianças. Eu me pre-
parei e fui com ele.

 Lá eu dei essas cadeiras de 
rodas para essas crianças com 
minhas próprias mãos. Eu vi o 
estranho brilho de felicidade nos 
rostos dessas crianças. Eu os vi 
todos sentados nas cadeiras de 
rodas, se movendo e se divertin-
do.

 Era como se eles tivessem 
chegado a um local de piqueni-
que onde estão compartilhando 
um prêmio acumulado. Eu sen-
ti uma alegria REAL dentro de 
mim. 

 Quando decidi ir embora, 
uma das crianças agarrou mi-
nhas pernas. Tentei libertar mi-
nhas pernas suavemente, mas 
a criança olhou para meu rosto 
e segurou minhas pernas com 
força. Abaixei-me e perguntei à 
criança: Precisa de mais alguma 
coisa?

 A resposta que essa criança 
me deu não só me deixou feliz, mas 
também mudou completamente 
minha atitude em relação à vida. 

 Esta criança disse: “Quero 
me lembrar do seu rosto para 
que, quando me encontrar com 
você no céu, eu possa reconhecê
-lo e agradecê-lo mais uma vez.  
“Esse foi o momento mais feliz 
da minha vida".

 A pergunta que não quer 
calar agora é: Pelo que você seria 
lembrado depois de deixar o lo-
cal que você está agora?

 Não necessitamos de muito 
para sermos felizes, pois a felici-
dade está nas pequenas coisas, 
nos pequenos gestos e nas pe-
quenas demonstrações de cari-
nho dos que torcem pelo nosso 
sucesso.

 A felicidade está nas peque-
nas coisas, nos gestos mais sim-
ples e nos corações mais puros.

 Reflita sobre coisas que 
você pode fazer para melhorar 
sua vida e ser mais feliz. Faça 
uma coisa boa para si mesmo. 
Perdoe-se e aceite-se como você 
é. Coloque prioridade em sua 
saúde e respire fundo em grati-
dão pelo que você tem e princi-
palmente por quem você é.

 Sabe qual é a coisa mais lin-
da do mundo? O sorriso de um 
ser humano, seja um bebê de um 
dia e sem os dentinhos ou alguém 
próximo dos cem anos, sem den-
tes e Deus quase levando. Não há 
no mundo algo mais feliz do que 
ver pessoas sorrindo.

 Estudos científicos mos-
tram que ajudar os outros im-
pulsiona a felicidade. Aumenta 
os níveis de satisfação, propor-
ciona senso de sentido, aumenta 
nossa sensação de competência, 
melhora nosso humor e reduz 
o estresse. Pode ajudar a retirar 

nossas mentes da fixação em 
nossos problemas também.

Gentileza com os outros é 
a cola que conecta a felicidade 
individual com comunidades 
maiores e com o bem-estar so-
cial. Dar aos outros nos ajuda a 
CONECTAR COM PESSOAS e 
supre uma das necessidades bási-
cas humanas: RELACIONAR-SE.

Gentileza e cuidado também 
parecem ser contagiosos. Quan-
do vemos alguém fazer algo 
gentil ou carinhoso ou quando 
nós mesmos recebemos alguma 
gentileza, somos inspirados a ser 
mais gentis.       

Desta maneira a gentileza 
se espalha de um para outro, in-
fluenciando o comportamento 
de pessoas que nem mesmo vi-
ram o primeiro ato de gentileza 
acontecer. Gentileza é realmente 
a chave para criar uma comuni-
dade mais feliz e confiável. Ou 
seja, felicidade traz mais felici-
dade à nossa volta.

Não quero ser utópico aqui 
e dizer que dinheiro não é bom. 
Claro que é. Mas principalmen-
te por aquilo que podemos fazer 
com ele, tanto para nós ou para 
os nossos como para outros que 
precisam. É isso que fez o bilio-
nário nigeriano quase cair da ca-
deira. Porque ser feliz é simples-
mente ser simples.

 Pense nisso, um forte abra-
ço e esteja com Deus!
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Censo 
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) realizou ontem (3) no Módulo Cultural uma 
reunião para tratar do Censo 2022. O levantamento 
foi adiado em dois anos em razão da pandemia de 
Covid-19.

Mandaguari
O Censo deve dar fim às dúvidas sobre o número de 
moradores de Mandaguari. A última estimativa di-
vulgada pelo órgão, em julho deste ano, era de 34.628 
habitantes. 

CPI 
Na última semana foram definidas as funções de cada 
vereador que integra a Comissão Parlamentar de Inqué-
rito que investiga supostas irregularidades na Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento de Mandaguari.

Cargos
O presidente da comissão é Eron Barbiero (PSB), já o 
cargo de relator ficou com Chiquinho (PSD), enquanto 
Luiz Carlos Garcia (Cidadania), que é da base do gover-
no municipal, ficou com a função de membro. A comis-
são tem até fevereiro para apresentar um parecer. 

C
rédito: Suellen R

odrigues

UPA 
O prédio construído próximo da linha férrea em Jan-
daia do Sul e que seria inicialmente uma Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) terá outra destinação. 
A obra, que foi embargada por conta da localização, 
deve virar um Centro de Atenção Psicossocial (CAPs).

Projeto
O projeto já está em andamento. Uma equipe da Pre-
feitura de Jandaia do Sul esteve recentemente em Cor-
nélio Procópio visitando uma instalação semelhante, 
para entender o que pode ser feito e como adaptar 
para Jandaia.

Final
Neste domingo (4) será disputada a final do campeonato 
de futebol suíço do Clube dos 200. O jogo da categoria 
Livre começa às 8h15, e às 10h15 entram em campo os 
atletas da categoria Veteranos. 

Acidentes
Entre sábado (27/11) e ontem (3/12), o Corpo de 
Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) registraram 77 acidentes nas rodo-
vias do Anel de Integração, cujos contratos de con-
cessão chegaram ao fim. Segundo a corporação, este 
número de ocorrências está dentro da média para o 
período.

Empregos
Segundo dados divulgados nesta semana pelo Ministério 
do Trabalho, no Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), Mandaguari abriu 78 postos formais de 
trabalho em outubro.
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Em outubro de 2019 o Conseg Pio-
neiros deu o pontapé inicial do programa 
“Mandaguari, cidade monitorada”. O obje-
tivo era instalar câmeras de segurança em 
pontos estratégicos da cidade, para auxi-
liar autoridades policiais na investigação 
e resolução de crimes. Na outra ponta, a 
existência de câmeras acaba intimidando a 
ação de criminosos. 

Dois anos depois, o programa de mo-
nitoramento de fato tem auxiliado as au-
toridades, porém, sempre há espaço para 
melhorar e toda ajuda é bem-vinda. Nes-
ta semana, o Conseg Pioneiros recebeu 
mais um reforço para ampliar a iniciativa. 
Trata-se de uma emenda no valor de R$ 
100 mil, destinada pelo deputado Arilson 
Chiorato (PT).

Na quarta-feira (1º), uma solenidade 
na Câmara de Vereadores marcou a entre-
ga da emenda. O evento contou com a par-
ticipação do deputado, além de integrantes 
do Conseg Pioneiros, Polícia Militar, Bom-
beiros, Polícia Civil, Associação Comercial 
e Empresarial de Mandaguari (Aceman), 
vereadores e demais autoridades. 

Com emenda de deputado estadual, 
Conseg vai ampliar programa de 
monitoramento em Mandaguari

Recurso na ordem de R$ 100 mil será utilizado para aquisição e manutenção de câmeras de segurança

Roberto Junior, 
da Redação do Jornal Agora

Divulgação

“A conversa foi muito produtiva e te-
nho certeza que esse recurso será muito 
bem aplicado, melhorando a segurança dos 
moradores de Mandaguari. Atualmente, 
são 23 câmeras e, com o recurso, vai saltar 
para 123, ampliando de forma significativa 
a área de monitoramento, além de possi-
bilitar a compra de outros equipamentos. 
Então, é uma grande satisfação participar 
dessa conquista”, afirma Chiorato.

Segundo o comandante do pelotão 
local, Tenente Caio Henrique dos Santos, 
o recurso chega em boa hora. Com a es-
cassez de viaturas e recursos humanos, o 

auxílio das câmeras de monitoramento é 
necessário na estratégia da segurança pú-
blica. “Em quase 100% dos crimes procu-
ramos as câmeras de monitoramento, sem 
falar no papel preventivo que elas exer-
cem”, destaca.

Já o delegado Zoroastro Nery do Prado 
Filho afirma que a instalação de câmeras 
era uma reivindicação antiga, atendida pelo 
Conseg Pioneiros. “Durante todos esses 
anos em que estou em Mandaguari, sem-
pre defendi o monitoramento como ferra-
menta para auxiliar a polícia. É exemplar o 
trabalho do Conseg com a iniciativa, e esse 

reforço através da emenda parlamentar é 
fundamental para a continuidade do traba-
lho”, afirma.

O pedido do recurso para ampliação do 
sistema de monitoramento foi feito pelo ve-
reador Sidney da Silva (PSD), o Chiquinho. 
“A ampliação do sistema de monitoramento 
vai otimizar o trabalho das forças de segu-
rança. Atualmente, o efetivo policial está 
defasado e câmeras vão ajudar no trabalho 
da Polícia Militar e também da Polícia Ci-
vil e do Conseg. Também serão instaladas 
câmeras na rede municipal de ensino e nas 
entradas de Mandaguari, dando mais se-
gurança ao comércio e às escolas”, acredita 
Chiquinho.

Presenças
Participaram da reunião, o delegado 

da Polícia Civil; Zoroastro Nery do Prado 
Filho; o comandante do Pelotão da Polícia 
Militar, tenente Caio Henrique dos Santos; 
o major Callegari, do Corpo de Bombeiros; 
o presidente do Conselho Municipal de 
Segurança (Conseg) Pioneiros, Itamar So-
lopak; o presidente da Associação Comer-
cial, Aguinaldo Campigotto; os vereadores 
Chiquinho (PSD); Eron Barbiero (PSB), 
Alécio do Cartório (PSD), que também é 
presidente da Câmara e Sebastião Alexan-
dre (MDB).

Na última terça-feira (30/11), a 
Cocari promoveu, juntamente à Bayer, 
um encontro de casais de cooperados 
da unidade de Mandaguari-PR, que 
participaram da palestra com Ercília 
Schmidt dos Santos, especialista em Di-
nâmica de Grupos e em Programação 
Neurolinguística, convidada pela Coca-
ri em parceria com o Sescoop. O encon-
tro foi realizado na Associação Atlética 
Cocari.

O gerente da unidade de Manda-
guari, Ricardo Maciel Balduíno, abriu 
o evento e falou sobre o propósito do 
encontro. “Idealizamos esta noite pen-
sando nas famílias de Mandaguari, para 
proporcionar a elas uma noite agradá-
vel, um momento em que pudessem re-
fletir sobre a importância das relações 
familiares, dentro da proposta trazida 
pela cooperativa, de estar sempre ao 
lado das famílias do agro”, comentou. “A 
Cocari visa promover o bem-estar dos 
cooperados de maneira integral, não só 
no trabalho, mas também no relaciona-
mento com sua família, que é a base da 
cooperativa”, destacou.

O representante técnico de vendas 

Cocari promove Encontro de Casais Cooperativistas
C7 Comunicação

C7 Comunicação

da Bayer, Carlos Eduardo Faganello 
Silva, também falou aos presentes. “É 
muito bom poder voltar a participar de 
eventos como esse. Nossa proposta é 
resgatar o sentimento de pertencimento 
do produtor rural em relação à coope-
rativa. É bom ver o quanto o produtor 
valoriza a cooperativa também nesse 
sentido. A Bayer está completando 125 
anos no Brasil e nos traz muita satisfa-
ção participar do cotidiano dos produ-
tores, a partir da parceria com a Coca-
ri, investindo em tecnologia para lidar 
com os desafios no campo”, ressaltou.

A palestrante Ercilia Schmidt dos 
Santos falou sobre a união do casal para 
consolidar os relacionamentos e estru-
turar as famílias. “Despertar a união 
nos casais é a minha missão. Tenho isso 
como propósito muito firme na minha 
vida. Gosto de proporcionar um mo-
mento de reflexão para que as pessoas 
olhem para seu relacionamento familiar 
e possam perceber como promover pe-
quenas mudanças para que ele prospere. 
Não há nada melhor do que a harmonia, 
o amor e o cooperativismo dentro da fa-
mília”, reforçou.

“Aos casais da Cocari, faço o con-
vite para que participem das ações da 
cooperativa. É a partir da sua partici-
pação que a Cocari evolui e cresce e, as-
sim, o cooperado torna-se igualmente 
mais forte e garante maior segurança à 
sua família. Com esse envolvimento, ele 
estará prestigiando o que é dele e o que 
está sendo feito especialmente para ele 
e sua família”, disse Ercilia.

Para o cooperado Valdecir Franqui, 
a palestra foi muito valiosa. “É muito 
importante que a Cocari tenha trazido 
essa palestra, pois nós sabemos como 
devemos tratar nossos companheiros, 
mas algumas coisas precisam ser lem-
bradas e encorajadas. Também achei 
interessante a ideia apresentada sobre 
educar os filhos para cuidarem dos 
pais”, comentou.

O cooperado José Carlos Rossetto 
também apreciou o evento. “Existe um 
valor imenso quando tratamos da fa-
mília. Muitos casais precisam de orien-
tação para dar abertura a seus pensa-
mentos. Uma palestra como essa é uma 
oportunidade para perceber que o rela-
cionamento pode ser resgatado através 
de coisas simples e encontrar uma saí-
da para a felicidade. Parabéns à Cocari 
pela iniciativa de promover essa pales-
tra e que a ideia possa ser disseminada 
para as outras unidades”, disse.
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Ousado, jovem e com um perfil 
empreendedor. Foram estas as caracte-
rísticas de Lauro Junior que saltaram 
aos olhos do eleitorado jandaiense em 
2020. Um ano depois, o novo chefe do 
Executivo promoveu uma série de mu-
danças na gestão pública. Como estra-
tégia de enfrentamento à pandemia de 
Covid-19, abriu um hospital de cam-
panha. Quando os números de infec-
ções começaram a diminuir, graças à 
vacinação, deu início a programas de 
fomento da economia, tendo no hori-
zonte a Jandaia do Sul pós-Covid.

Nesta semana, Lauro Junior abriu 
as portas de seu gabinete para a equipe 
do Jornal Agora, falou sobre a adapta-
ção em seu primeiro ano de mandato 
e os desafios que ainda estão por vir. 
“Geralmente o primeiro ano todo é de 
adaptação. Pra nós foi o primeiro se-
mestre, onde vários diretores de de-
partamento que vieram da iniciativa 

“Dinheiro público tem que ser 
investido nas pessoas”

Lauro Junior, prefeito de Jandaia do Sul, faz balanço do primeiro ano de mandato e fala sobre o 
Natal Luz, um presente da gestão para os jandaienses

Roberto Junior, 
da Redação do Jornal Agora

Agora Comunicação

privada compreenderam que o poder 
público é totalmente diferente”, conta 
Lauro Junior.

“A minha condição como vereador 
na gestão passada foi importante para 
ter um conhecimento prévio sobre 
como funciona o município. Come-

cei o mandato já sabendo quais áreas 
precisavam de solução, mas é somente 
quando você assume a cadeira de pre-
feito que consegue enxergar o cenário 
completo. O poder público é muito bu-
rocratizado”, relata. 

Para minimizar a burocracia, Lau-

ro está promovendo mudanças em se-
tores naturalmente lentos, como o de 
licitação. De acordo com o prefeito, 
hoje tudo é feito no papel, de forma 
analógica, mas o objetivo é agilizar o 
processo, com auxílio de uma consul-
toria. “Estamos licitando uma assesso-
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ria para acompanhar nossa equipe”.
Ainda sobre o processo licitatório, 

o prefeito vê a necessidade de integrar 
comerciantes e empresários de Jandaia 
e cidades da região. “Às vezes quem ga-
nha o processo licitatório é uma em-
presa de outro estado, quando sei que 
temos no nosso município pessoas ca-
pazes. Queremos mudar essa realida-
de, incentivar os talentos locais”.

Inova Jandaia
Para profissionalizar os talentos 

jandaienses, Lauro Junior lançou o 
programa “Inova Jandaia”. Em parceria 
com o Sebrae, o município está ofere-
cendo treinamentos, palestras e forma-
ções para os empreendedores locais. 

“Em 2022, possivelmente março, 
vamos promover uma feira de ino-
vação, para poder atrair jandaienses 

e pessoas de fora. Nosso objetivo é 
colocar a cidade no mapa do Vale do 
Ivaí. Geograficamente estamos bem 
posicionados, porém precisamos tra-
balhar para unir forças. Estamos tra-
balhando para tornar as empresas jan-
daienses competitivas”, ressalta.

Natal
Outro ponto abordado durante a en-

trevista concedida por Lauro Junior foi a 
programação do Natal Luz. Um evento, 
segundo o prefeito, pensado com cari-
nho para as famílias jandaienses. 

“Nós realizamos um investimento 
responsável. Não está faltando recur-
so em nenhuma área do município, as 
finanças estão equilibradas. O Natal 
Luz traz resultados em diversas fren-
tes. A primeira é do entretenimento 
para nossa população. Também atrai 

pessoas de cidades vizinhas e movi-
menta nosso comércio. Com isso, há 
necessidade de contratação de mais 
mão de obra, gerando emprego e ren-
da. Também há o investimento cul-
tural nos artistas locais através da lei 
Aldir Blanc. São diversas frentes aten-
didas”, aponta.

“Em 2021 nós tivemos a pande-
mia, uma chuva de granizo que preju-
dicou o município, a pior crise hídrica 
dos últimos anos, e quando você co-
meça ver a população vacinada é gra-
tificante. As pessoas precisam de uma 
mensagem de alegria, paz e esperança. 
Temos que alimentar também o espi-
ritual e emocional. Dinheiro público 
tem que ser investido nas pessoas, e 
o Natal Luz é esse investimento. Um 
presente pensado com muito carinho 
para os jandaienses”, acrescenta. 

“Dinheiro público tem que 
ser investido nas pessoas, 

e o Natal Luz é esse 
investimento.Um presente 

pensado com muito carinho 
para os jandaienses”

2022
E para o próximo ano, Lauro Ju-

nior anunciou novas estratégias. “Es-
tamos licitando uma empresa para 
realizar um banco de projetos”, conta.

“Tudo que o município busca cap-
tar de recurso, fala-se em projeto. Se 
tem o projeto, é mais rápido. Nós con-
seguimos elaborar projetos urbanos 
como asfaltamento e ciclovia, mas te-
mos muito mais. Em janeiro montare-
mos um banco de projetos, através de 
licitação, com itens como revitaliza-
ção da Praça do Café, parque ambien-
tal na Vila Santo Antônio e mais. Há 
mais de 30 anos que muitas áreas de 
Jandaia do Sul precisam de atenção, e 
com esse banco de projetos vamos de-
senvolver o município de forma mais 
rápida”, conclui.

“Às vezes quem ganha o processo 
licitatório é uma empresa de outro 
estado, quando sei que temos no 

nosso município pessoas capazes. 
Queremos mudar essa realidade, 

incentivar os talentos locais”.
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Em meio à pandemia de Covid-19, 
a cultura ficou esquecida em Manda-
guari. Agora, com o avanço da vacina-
ção e a diminuição de casos na cidade, 
um grupo está se mobilizando para 
que este setor receba a devida atenção. 
Afinal, nem só de pão vive o homem. 

Cultura e  entretenimento são es-
senciais para a vida humana, pois nos 
permitem aprender, conhecer, se ex-
pressar e nos tornam seres críticos e 
pensantes. As ramificações da cultura 
são diversas. Há as letras, literatura, 
música, dança, pintura, artes cênicas 
e muitas outras. 

Foi pensando nisso que o professor 
Afonso de Sousa Cavalcanti, vice-pre-
sidente da Academia de Letras, Artes e 
Ciências Cênicas Médio-Norte do Pa-
raná, resolveu criar um clube em Man-
daguari para unir esses artistas e des-
cobrir talentos mandaguarienses para 
a arte. Trata-se do Clube do Pensador.

Cavalcanti trabalhou por 42 anos 
como professor de geografia, história 
e filosofia, além de lecionar na Funda-
ção Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Mandaguari (Fafiman). “As-
sim como existem dezenas de entida-
des acadêmicas aqui em Mandaguari 
e fundar um clube chamado Clube do 
Pensador, não só para Mandaguari, 
mas também para cidades da região”, 
conta.

O objetivo desse “Clube do Pensa-
dor” é encontrar pessoas interessadas na 
cultura e na arte e produzir no municí-
pio, tornando assim uma cidade que se 

Professor quer implantar 
“Clube do Pensador” em Mandaguari

Encontro para reunir voluntários ocorrerá 
no Módulo Cultural

Ariane Bravo
da Redação do Jornal Agora

Yasmim Rais

importa com a cultura e seus talentos.
“Nós estamos procurando pessoas 

envolvidas nos diversos conhecimen-
tos e nas várias extensões da lingua-
gem. A primeira grande linguagem 
que nós temos é a fala, a segunda é a 
escrita, a terceira é a dança, a música, 
a poesia, a escultura, a pintura, a litur-
gia e todas as formas de arte. Então nós 
queremos envolver as pessoas com es-
sas linguagens para fazer parte do clu-
be. Nós não estamos aqui pensando em 
pessoas que tenham títulos, mas que 
tenham prática, arte, literatura e ciên-
cias”, complementa o professor.

“Só de escritores tem muitos em 
Mandaguari, muita gente pode ver 
essa oportunidade para publicar o li-
vro que escreveu. Se esse clube ou aca-
demia nascer vai ser ótimo para um 
ajudar o outro e as coisas irão fluir”, 
explica. 

Segundo Cavalcanti, a falta de in-
centivo e divulgação da cultura aju-
dam para que as pessoas que têm in-
teresse fiquem escondidas e se sintam 
não encorajadas a mostrar seu traba-
lho e talento, o que é uma pena pois 
Mandaguari poderia ser um centro 
cultural referência na região. Afonso 
diz ser uma pena que as pessoas não 
liguem e não investem na cultura da 
própria cidade.

“Um exemplo, a cidade de Toledo 
com 140 mil habitantes, tem três vezes 
mais que Mandaguari, mas a cidade é 
mais nova que Mandaguari, ela nasceu 
em 1952 e mesmo assim Toledo dá in-
veja de ver as entidades culturais que 
a cidade tem. Tem Academia de Letras 
de Toledo, academia de poesia, dança, 
literatura e uma série de universida-
des, é claro. Mandaguari também tem 

talentos e a Secretaria de Cultura pre-
cisa descobrir esses talentos e trazê-los 
à tona para que eles possam ajudar a 
sociedade, não podemos guardar o que 
temos de mais precioso. Não se acen-
de uma lâmpada para que sua luz seja 
escondida. Quem tem capacidade e ta-
lento deve mostrar e por isso é hora de 
nós mostrarmos a eles”, ressalta.

Por isso será realizada uma reunião 
cultural que tem como objetivo formar 
o “Clube do Pensador” em Mandagua-
ri. O encontro será no próximo sábado 
(11) das 9h às 11h no Módulo Cultural 
- Cruzamento da Avenida Amazonas 
com a Rua Padre Antônio Lock, Cen-
tro. Todos podem participar. 

Afonso falou também sobre como 

essa entidade irá funcionar. “Toda 
entidade existente nasce um dia de 
pessoas interessadas em desenvolver 
as diversas formas de linguagem e o 
nosso pensamento é, pensamos que 
Mandaguari com 75 anos tem muita 
gente talentosa e capaz de desenvol-
ver essas linguagens e que, com toda 
certeza, está só esperando um convi-
te para isso. Muita gente tem talento 
incubado, sem poder colocá-lo para 
fora e que precisa mostrar esse talento 
para a sociedade.”

Para o projeto funcionar é preci-
so da participação e apoio de pessoas 
interessadas e que realmente querem 
fazer algo para fomentar a cultura em 
Mandaguari, finaliza Cavalcanti.
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Com previsão de redução de custos, a 
Câmara Municipal de Jandaia do Sul apro-
vou, e o prefeito Lauro Junior sancionou, a 
Lei nº 3.389, de 25 de novembro de 2021, que 
extingue o regime de diárias pagas aos servi-
dores (incluindo prefeito e todos os direto-
res), que se ausentam do município por mo-
tivo de trabalho, e dá vez ao adiantamento e 
reembolso de despesas. Com a nova medida, 
proposta pelos vereadores e apoiada pelo 
prefeito, a estimativa de economia de custos 
relacionados a viagens é de 50%.

De acordo com o Secretário de Gover-
no, Bruno Calixto Olivato, desde o início da 
gestão a Câmara Municipal busca junto à 
Prefeitura esta reestruturação. Em 20 de abril 
deste ano houve uma reformulação da Lei nº 
2.995/2018 (que dispunha sobre o pagamento 
de diárias) com o objetivo de ajustar alguns 
valores, mas ainda assim os custos continua-
ram altos e houve necessidade de criar uma 
alternativa para equilibrar essas despesas. 

 “As leis anteriores consideravam os dias 
de afastamento dos agentes públicos e admi-

Jandaia do Sul substitui lei das diárias para 
promover uso responsável de verba pública
Sancionada pelo prefeito Lauro Junior, a Lei nº 3.389, já em vigor, tem por objetivo reduzir gastos 

e promover gestão responsável de recursos públicos
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nistrativos para o ressarcimento, de acordo 
com uma tabela de valores, e não previam 
prestação de contas. A partir de agora, o pre-
feito impôs a prestação de contas sobre o gas-
to, que não pode ultrapassar o limite legal”, 
esclarece.

A diária para cidades da região varia-
va, conforme reajuste feito por meio da Lei 
nº 3.289, de 20 de abril deste ano, entre R$ 
250,00 e R$ 400,00, dependendo da categoria 
(agente público, agente político e agente ad-
ministrativo); as diárias referentes a viagens 
para Curitiba ficavam entre R$ 350,00 e R$ 

600,00; já para Brasília, os valores eram de 
R$ 600,00 a R$ 1.000,00.

Com a nova medida, os limites para fins 
de reembolso passam a ser descritos da se-
guinte forma: para distância de 20 a 50 km 
(considerando ida e volta), valor total de R$ 
230,00; de 51 a 200 km, R$ 240,00; de 201 
a 1.000 km, R$ 260,00; acima de 1.000 km, 
R$ 500,00. O valor total inclui transporte 
urbano, almoço, jantar e pernoite, que são 
disponibilizados proporcionalmente à quilo-
metragem e à necessidade de utilização por 
parte do servidor.

As despesas devem ser comprovadas 
por meio de notas fiscais emitidas em nome 
do Executivo ou do Legislativo municipal, 
ou do funcionário ou vereador, contendo o 
CNPJ/MF do prestador ou fornecedor, sob 
pena de não contabilização da despesa para 
fins da correta prestação de contas. Obriga-
toriamente, os comprovantes devem conter a 
discriminação das despesas efetuadas.

A prestação de contas deverá ser apre-
sentada no prazo de cinco dias úteis após o 
retorno, assim como os comprovantes e des-
crição das despesas, bem como o saldo dos 
valores não utilizados. Os gastos não com-
provados serão descontados diretamente da 
folha de pagamento. Despesas com combus-
tível e manutenção de veículos particulares, 
mesmo que utilizados no desempenho do 
serviço público, não serão reembolsadas.

“Esse novo regime de adiantamento e de 
reembolso vem de encontro com a propos-
ta do prefeito Lauro de manter uma gestão 
transparente e com uso do dinheiro público 
com responsabilidade, sem gastos desneces-
sários”, reitera o secretário de Governo. Ele 
acrescenta ainda que Jandaia do Sul sai à fren-
te de outros municípios da região, visto que a 
maioria ainda adota o sistema de diárias. 

No último domingo (28/11), a equipe 
mandaguariense Eletrolar Fut 7 conquis-
tou uma vaga na final da Copa Land View 
ao ganhar da equipe Tornearia Maringá 
pelo placar de 5X3. Com a vitória, o time 
garantiu também o acesso à 2ª divisão do 
campeonato, que tem cinco divisões. A fi-
nal acontece no dia 12 de dezembro as 9h, 
em Maringá na Arena Big Bol, e será con-
tra o time da Ciacolor.

Para o técnico Reginaldo Godoy, 
disputar a final do campeonato é uma 
conquista para todos os envolvidos, espe-

esporte

Eletrolar Fut 7 é finalista da Copa Land View
cialmente porque o time investe em uma 
atividade esportiva de modo voluntário, 
e leva o nome de Mandaguari para toda 
a região. “Diante de tantos desafios, mes-
mo sem patrocínio, estamos conseguindo 
manter a qualidade do time e disputar 
competições em diferentes lugares do Pa-
raná”, disse Mateus Félix.

Além da final, o Eletrolar Fut 7 tam-
bém participou do paranaense de 2021, 
ficando entre as 25 melhores equipes de 
todo o Estado.

Fazem parte do time os seguintes 
atletas:

Goleiro - Sidney Ferrez - Carlos Eduar-
do - Wesley Paes

Zagueiros - Alexandre de Lima - Carlos 

Augusto - Fagner Guerra - Jorge Carvalho 
 Pedro Correia - Samir Emanuel 
Meias - André Luiz - Jhon Cleder - 

Osmar Faust - Pascasio Sehnem - Ricardo 
Martins 
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Wellington Sehnem 
Atacantes - Danilo Augusto - Dione 

Gouveia - Miguel Felix 
Comissão técnica - Reginaldo Godoy 

(Técnico) Mateus Felix (Aux. Técnico) 
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Gilberto Regina, dedica esse 
espaço para homenagear sua mãe 
Hilda Alice Regina, que no dia 18, 

completa 93 anos.

O destaque da coluna social dessa semana, 
vai para Anna Klara.

Toda simpatia e beleza 
de Bianca Ferrari.

Parabéns para Diogo Marusco, que 
assoprou as velinhas no último dia 02.

O Charme e fofura do príncipe 
Matheus Artur, que  completou 1 aninho. 
Seus pais Kátia e Rogério o parabenizam 

pela data especial.

Ereny e Valdomiro Bravo 
completaram 61 anos 

de casamento. Amigos e 
familiares desejam 
felicidades ao casal.

Felicidades para Jéssica Franco que 
comemora mais um ano no próximo dia 

06, na foto aparece no meio de suas 
primas Vitória e Angélica 

CLICK DO JHONES
Falta pouco para o altar, o pré- wedding de Aline 

Salvador e Patrick Plaza 

CLICK DO JHONES
 Pré wedding do casal Geovava e Matheus

Toda sorridente, Rafaela comemora o seu aniver-
sário no próximo dia 10, seu marido Diego, sua 
família e amigos desejam muitos anos de vida.
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