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Questionar o valor das coi-
sas não é novidade para nós, o 
combustível e o gás de cozinha 
estão aí para nos lembrar dis-
so. Mas o que faz com que as 
coisas tenham valor? Inflação? 
Guerras? De fato, cada situação 
irá alterar o valor de algo, mas 
tudo sempre teve algum valor? 
Acredito que, para não colocar-
mos um preço na palavra, vamos 
“fazer valer” seu significado: de 
origem latina, a palavra valor 
normalmente se refere a esse 
ponto mais conhecido nosso, o 
de “moeda de troca”, trocar um 
produto ou serviço por algo de 
valor semelhante. A palavra tam-
bém se origina de valere, que era 
uma expressão para definir força 
ou saúde, além disso, a palavra 
também passou a se associar 
com o termo valentia, bravura 
ou coragem. Ou seja, chegamos 
então mais próximo do que algu-
mas pessoas dizem: “essa pessoa 
tem valor”, no intuito de afirmar 
que essa é uma pessoa virtuosa 
(que tem valores), não com o 
intuito de comprar a pessoa. Ao 

Quanto custa essa autoestima?
menos assim esperamos.

E quando falamos sobre va-
lorização da vida? Qual sentido 
usamos? Que medida devemos 
usar? Algumas culturas (para 
não ficar vago, o budismo tibeta-
no é um exemplo) vão venerar a 
vida humana como um dos bens 
mais preciosos, pois temos uma 
ferramenta que permite com que 
todas as vidas avancem, ultra-
passem o que são, temos a cons-
ciência. É isso que irão defender, 
que o ser humano tem ao menos 
o potencial para saber que a vida 
é preciosa e proteger ela. No en-
tanto, contrariando Augusto dos 
Anjos, para que a mão que afaga 
não seja a mesma que apedre-
ja, seria interessante estimular 
o nosso lado do Homo Sapiens 
Sapiens, do ser humano que 
sabe que sabe, para definirmos o 
valor da consciência e não ape-
drejarmos nada nem ninguém. 
Como dizia o tio Bem, “com 
grandes poderes, vêm grandes 
responsabilidades”. Tais culturas 
também definirão ao ser huma-
no o portador do papel de cui-

dar, proteger e respeitar não ape-
nas a vida humana, mas todas as 
vidas, toda a existência.

O que acontece? Uma pos-
sibilidade que podemos elencar 
é que outras coisas passaram a 
valer mais. Uma delas é o tem-
po, como diria uma conhecida 
frase nossa: “tempo é dinheiro”, 
e então nos deparamos com um 
mundo aceleradíssimo, aonde 
tudo é imediato: a pessoa preci-
sa responder na hora, a comida 
precisa ficar pronta em três mi-
nutos, o tempo de um no trân-
sito passa a ser mais importante 
que do outro. 

Para irmos além, vivemos 
hoje uma realidade que a autoes-
tima é também uma moeda, ela 
está constantemente baixa em 
várias frentes, com um mundo 
que quer nos dizer que eu vale-
ria mais se eu tiver um corpinho 
do jeito que aparece na TV ou 
nas redes sociais, se eu tiver um 
carro de tal marca e por aí vai, 
ou seja, o nosso valor em muitos 
casos passou também a ser con-
fundido no valor das coisas que 

possuímos (ou será que somos 
possuídos por elas?). Estimar é 
atribuir valor a algo, nossa au-
toestima diz respeito a quanto 
nós nos valorizamos. Alguns se 
adaptam e se identificam às me-
didas dadas, bacana, mas precisa 
ser para todos? 

Resumindo, mas deixando 
claro que há também uma com-
plexidade que pode ser apro-
fundada em cada uma dessas 
reflexões: é importante, primei-
ramente, encontrar o que seria 
esse valor próprio. Segundo: 
algo que pode ajudar nisso será 
estar atento para não colocar 
maior valor nos objetos ou mes-
mo no tempo. Terceiro: valorizar 
a si traz à tona a importância da 
valorização da vida, levando a 
gente a refletir como toda vida 
é preciosa, humana ou não-hu-
mana.

Lucas Monteiro Campigotto 
Psicólogo Clínico 

(CRP 8/30920)
Telefone – (44) 99911-1490.
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De volta ao lar
Campeã Sul Brasileira de natação, a mandaguariense 
Bianca Corsine de Marchi Ferreira está de volta a Man-
daguari. Com apenas 12 anos, ela carrega no currículo 
uma série de vitórias em competições de piscina e mar. 

Maringá
Bianca representava Itajaí (SC) nos campeonatos que 
disputou anteriormente. Como Mandaguari não possui 
federação esportiva, a atleta vai disputar os próximos 
campeonatos representando Maringá.

Recursos 
O Hospital Nossa Senhora de Fátima, de Jandaia do Sul, 
recebeu R$ 522 mil do governo do Paraná para a aquisi-
ção de um Arco Cirúrgico Digital com pacote Vascular. 

Parceria
Desde a reestruturação do hospital, o município tem 
buscado cada vez mais recursos para a instituição. 
Quando a coisa apertou por conta da pandemia, Jan-
daia teve condições de tratar pacientes “dentro de casa”.

Sanepar 
Um assunto que passou pelo Portal Agora e trazemos 
para o impresso é a renovação do contrato de conces-
são dos serviços de água e esgoto em Mandaguari. Re-
sumindo, o município terá que abrir uma concorrência 
pública para concessão do serviço.

Calma lá
A Sanepar alega que tem contrato vigente até o ano de 
2032, e inclusive deve continuar prestando serviços até 
que a concorrência pública seja finalizada. 

Enquanto isso
Mandaguari não é a única cidade a ter uma queda de 
braço com a empresa. Nesta semana, a Prefeitura de 
Maringá anunciou que vai tocar o tratamento de água 
e esgoto da própria cidade, enquanto trabalha em um 
novo processo de concessão. 

E o pedágio, hein? 
Março está chegando ao final, e até agora o imbró-
glio do pedágio não foi resolvido. Com a proximi-
dade da corrida eleitoral, em breve a questão deve 
sumir no horizonte. E tudo caminha para que, 
quando as novas concessões começarem, o pedágio 
não volte tão barato quanto foi prometido. 

Empregos
Mandaguari começou 2022 gerando 47 novos postos de 
trabalho com carteira assinada. A informação vem do Ca-
dastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 
divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O 
relatório traz os números de janeiro.

Desacelerou
Apesar de positivo, o resultado de janeiro de 2022 é infe-
rior ao de anos anteriores. Em janeiro de 2020, por exem-
plo, o saldo foi de 78 novos empregos, e em janeiro de 
2021 foram gerados 214 empregos com carteira assinada.

Aniversário
O feriado alusivo ao aniversário de Mandaguari foi trans-
ferido do dia 6 de maio, uma sexta-feira, para o dia 9 de 
maio, segunda-feira. O decreto referente à mudança já foi 
publicado.

Reajuste
Os servidores de Mandaguari receberam reajuste de 
10,80%. O mesmo percentual deve ser aplicado aos salá-
rios de prefeita, vice e secretários, segundo projeto que foi 
enviado pelo Executivo à Câmara de Vereadores.

Valores
Caso seja aprovado o projeto, os vencimentos da prefeita 
saltariam de R$ 27.354,28 para pouco mais de R$ 30 mil. 
Do vice iria de R$ 10.201,38 para pouco mais de R$ 11 
mil. E o salário dos secretários municipais iria dos atuais 
R$ 8.598,30 para cerca de R$ 9,5 mil. Os valores não levam 
em conta os descontos como INSS e imposto de renda.

Não é ilegal...
E voltando à questão... É o momento? Enfim, a matéria 
entra na pauta da Câmara de Vereadores na próxima se-
mana. 
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Redação do Jornal Agora
Reprodução

Após muita discussão e até uma sina-
lização de possível greve, a Prefeitura de 
Mandaguari e os educadores da rede mu-
nicipal de ensino chegaram a um acordo 
sobre o reajuste salarial da categoria. 

O impasse começou em janeiro, 
quando o governo federal anunciou um 
reajuste de 33,24% no piso dos profissio-
nais da educação, e a APP-Sindicato pro-
tocolou junto ao município solicitando o 
aumento com reflexo em toda a tabela de 
vencimentos. 

Os professores reivindicavam um 
aumento geral, não apenas no piso, pois 
causaria um achatamento na tabela de 
vencimentos e planos de carreiras. Na 
prática, sem o reajuste aplicado de for-
ma escalonada, um educador com anos 
de trabalho ganharia o mesmo que um 
profissional iniciante. A longo prazo, o 
efeito pode causar uma debandada de 
educadores, desestimulados a continua-
rem na profissão. 

Alguns professores ouvidos recla-
mam que desde 2020 vem ocorrendo 
esse achatamento, pois a gestão muni-
cipal daquele ano aplicou o reajuste do 
piso salarial apenas aos iniciantes, e os 
demais receberam apenas o referente à 
inflação.

Em um primeiro momento, o mu-

Acordo fechado
Professores e município chegam a um consenso sobre reajuste salarial

nicípio sinalizou que faria o reajuste de 
forma parcial, semelhante ao que ocor-
reu há dois anos. A Secretaria Municipal 
de Educação informou que 72 dos 283 
professores e educadores receberiam os 
33,24%, até atingir o piso salarial de R$ 
3.845. Os demais, teriam um reajuste de 
12%. Os professores recusaram, e na úl-
tima segunda-feira (14) foram realizadas 
duas reuniões para debater a questão.

Uma das propostas que chegou à 
mesa foi a de reduzir as gratificações re-
cebidas por diretores e equipes pedagógi-
cas. Outro grupo de diretores negou que 
isso tenha ocorrido e informou que as 
negociações ainda estavam em andamen-

to. A reportagem apurou que o corte nas 
gratificações de diretores foi mantido.

Apesar de toda a polêmica, que en-
volveu inclusive manifestações públicas 
dos professores em frente ao Paço Muni-
cipal, uma proposta foi aprovada na últi-
ma quarta-feira, dia 16 de março. 

A Prefeitura de Mandaguari vai rea-
justar o piso salarial da categoria e fará a 
readequação das tabelas de vencimentos 
dos professores e educadores. Apesar de 
os valores não serem os que a categoria 
buscava, era o que município podia pa-
gar dentro da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, e o acordo foi fechado. 

A reportagem do Jornal Agora en-

trou em contato com a assessoria do mu-
nicípio para saber qual foi o percentual 
de reajuste acordado e qual o impacto 
financeiro que isso causaria nas contas 
públicas. Até o fechamento desta edição, 
no entanto, o município não disponibili-
zou as informações solicitadas. 

Porém, o Executivo enviou à Câ-
mara um pedido de abertura de crédito 
adicional, na ordem de R$ 393.600,00, 
para bancar o aumento salarial dos pro-
fessores e educadores. Além disso, o mu-
nicípio solicitou outro crédito adicional, 
de R$ 86 mil, para aquisição de equipa-
mentos e materiais permanentes da Edu-
cação. 
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A Prefeitura de Jandaia do Sul vai 
abrir uma nova licitação para concluir a 
reforma do Pronto Atendimento Muni-
cipal (PAM). A empresa contratada na 
gestão anterior para execução das obras 
não cumpriu o cronograma estipulado, 
e a reforma está parada desde junho do 
ano passado. Em função do atraso, o 
município rescindiu o contrato.

A lista de reparos a serem realizados 
no PAM, que constam no contrato an-
terior, inclui reformulação da recepção 
e mduança na entrada do prédio, com 
implantação de rampa de acessibilida-
de; nova sala de raio-x; troca do piso e 
revestimentos de parede de todo o pré-
dio; substituição de todas as janelas e 
algumas portas; substituição de toda a 
parte elétrica, assim como da cobertura; 

Jandaia do Sul vai abrir nova licitação 
para concluir obras do PAM

Reforma está parada desde junho do ano passado
Redação do Jornal Agora
com assessoria de imprensa

Reprodução

troca dos vasos sanitários e lavatórios 
de todos os banheiros e pintura geral.

Conforme medição realizada pelo 
Departamento de Obras, a empresa 

conduziu a demolição do piso e reves-
timentos dos banheiros do andar su-
perior, equivalente a aproximadamente 
50% do item “serviços preliminares”; 

alguns serviços na parte elétrica - como 
rasgo na parede -, equivalente a apro-
ximadamente 4% do item “instalações 
elétricas”; assentamento de aproxima-
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damente 53% dos revestimentos de pa-
rede; e parte do contrapiso, equivalente 
a cerca de 14% do item “piso”. 

O valor total do contrato feito com 
a empresa (vencedora da licitação na 
gestão anterior) foi de aproximadamente 
R$ 497 mil. Desse montante, o municí-
pio repassou pouco mais de R$ 51 mil 
à contratada, referente aos serviços já 
prestados. O cronograma inicial era de 
180 dias, sendo que a ordem de serviço 
foi emitida em 16 de novembro de 2020, 
com data de término prevista para 15 
de maio de 2021. O acordo contou com 
mais dois aditivos de prazo, um de 180 
dias com término em 18 de janeiro de 
2022, e outro de mais 180 dias com tér-
mino em 17 de julho de 2022. Entretan-
to, as obras estão paradas há nove meses. 

Segundo esclarece o assessor jurídi-
co da Prefeitura, Mateus Hideki Yano, 
com base na 13ª cláusula do contrato, 
que prevê as penalidades diante de des-
cumprimento do que foi acordado, foi 
aplicada uma multa de 20% sobre o va-
lor total do documento, o que corres-
ponde a aproximadamente R$ 99 mil. 
“No início de janeiro deste ano notifica-
mos a empresa, com prazo de cinco dias 
para se manifestar com justificativa e 

dar andamento nos trabalhos, mas não 
tivemos retorno. Portanto, seguimos 
para o próximo passo, que foi a resci-
são do contrato”, explica. Além da mul-
ta, como sanção a empresa ficará um 
ano sem poder participar de licitações 
do município. De acordo com Yano, a 
empresa tem o direito de recorrer da 
decisão.

Impacto para a população
“Precisamos garantir eficiência, quali-

dade e agilidade na reforma do PAM para 
entregar excelência em estrutura e um 
atendimento cada vez mais humanizado 
e adequado para o jandaiense. A equipe 
da Prefeitura segue fiscalizando de perto 
todas as obras em andamento em nossa 
cidade para garantir as entregas devidas 
e o cumprimento dos cronogramas acor-
dados. Precisamos seguir trabalhando de 
forma correta e, portanto, estamos empe-
nhados para conclusão da nova licitação e 
da obra de reforma do PAM  ainda nesta 
gestão”, afirma o prefeito Lauro Junior. 

O diretor do Departamento de 
Obras e Serviços, João Henrique Maxi-
miano, avalia que o atraso na conclusão 
da reforma causado pela empresa ante-
rior é muito negativo para os jandaien-

ses e o foco da gestão atual é resolver a 
situação para agilizar a obra e entregar o 
PAM devidamente reformado. “Os pre-
juízos são enormes para os munícipes, 
tendo em vista que o prédio em questão 
é onde estava instalado o único Pronto 
Atendimento Municipal. Hoje o PAM 
está funcionando no prédio do Centro 
de Convivência da Terceira Idade, com 
instalações provisórias e espaço redu-
zido. Tudo isso prejudica a população 
que precisa de atendimento e também os 
profissionais que ali trabalham”, observa.

Ele comenta que a empresa alega ter 
paralisado a obra por estar aguardando 
a aprovação do aditivo da troca do piso 
cerâmico por porcelanato. “É de conhe-
cimento do Departamento o atraso e a 
demora na aprovação de tal documen-
tação, porém, isso não justifica o atraso 
e a paralisação da obra, tendo em vista 
que a planilha contratada possui vários 
serviços que poderiam e deveriam ser 
executados antes do assentamento do 
piso, inclusive, por serem serviços que 
poderiam danificá-lo, como a substitui-
ção das telhas da cobertura, por exem-
plo, a parte elétrica do prédio, a troca 
de esquadrias, entre outros”, esclarece. 

Maximiano ressalta ainda que o an-

dar superior do prédio está vazio desde 
a emissão da ordem de serviço e que 
além dos já citados, a empresa poderia 
executar toda parte de demolição do 
térreo do prédio, tendo em vista que o 
espaço está desocupado desde outubro 
de 2021. “A empresa foi comunicada 
para que retomasse a obra no dia 21 de 
outubro de 2021”, frisa. 

Processo licitatório
Dos serviços previstos no contrato, 

ainda há muito a se fazer, como a substi-
tuição da cobertura, janelas, portas, parte 
elétrica, vasos sanitários, lavatórios, pisos 
e revestimentos, além da construção da 
rampa de acessibilidade, reformulação da 
recepção e pintura de todo o prédio. 

Para dar andamento às obras, o mu-
nicípio abrirá nova licitação. Com essa 
finalidade, a equipe da Prefeitura ini-
ciou o processo de revisão e atualização 
de valores e, assim que estiver finaliza-
do, será encaminhada à Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa) para aprovação 
e realização de uma nova licitação. A 
estimativa é de que essa parte burocrá-
tica leve seis meses para ser concluída, 
mas que as obras do prédio do PAM se-
jam concluídas e entregues nesta gestão.  
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Gestantes que precisam se des-
locar para fazer tratamento médi-
co, por exemplo, em outro municí-
pio, em breve, não precisarão mais 
se preocupar com a passagem do 
ônibus intermunicipal. O motivo é 
o projeto de lei (PL) proposto, pro-
posto pelo deputado Arilson Chio-
rato (PT), que prevê esse benefício 
às gestantes e às mães de bebês re-
cém-nascidos até três meses. 

Protocolado em outubro de 
2019, o PL 762/2019 avançou essa 

Deputado Arilson propõe transporte intermunicipal gratuito para gestantes
semana na Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) da Assem-
bleia Legislativa do Paraná (Alep) 
e deve voltar a ser discutido na 
próxima semana. “Estou muito 
confiante com o andamento desse 
projeto e conto com a sensibilida-
de dos colegas para a sua aprova-
ção. Tenho certeza que vai contri-
buir, e muito, com as gestantes e 
com as mães de bebês recém-nas-
cidos, que necessitam muitas ve-
zes de fazerem tratamento de saú-

de em municípios vizinhos, mas 
não têm dinheiro para pagar pelo 
transporte”, comenta o deputado 
Arilson.

De acordo com o autor do 
projeto, como apontou a CCJ, 
o PL 762/2019 é legal, uma vez 
que deverá ser adotado nos pró-
ximos contratados. “Além disso, 
não podemos pensar só em núme-
ros, mas também no lado social 
e, principalmente, humano desse 
projeto”, pontua.

O Centro de Bem-Estar Animal de 
Mandaguari é alvo de polêmicas desde 
antes de ser inaugurado, por uma série 
de questões. E nesta semana voltou a 
ficar nos holofotes. 

Na última terça-feira, dia 15, os 
vereadores Daniel Antônio Martins 
(Gambá da Garagem), Eron Barbiero, 
Sebastião Alexandre e Sidney da Silva 
(Chiquinho) realizaram uma fiscaliza-
ção no local e encontraram uma série 
de irregularidades. 

Entre as falhas mais graves, pro-
dutos e medicamentos destinados aos 
animais que estavam com a validade 
vencida. A maioria dos itens, aliás, es-
tava vencida desde 2020. Os objetos 
foram recolhidos pela Vigilância Sani-
tária. 

Os legisladores também denuncia-
ram as condições de limpeza do local e 
até uma situação onde um gato foi aco-
modado em um banheiro desativado. 

Secretaria alega que itens 
vencidos estavam aguardando 

destinação correta
A reportagem entrou em contato 

com a assessoria de imprensa do mu-
nicípio para saber qual a versão da Pre-
feitura sobre o ocorrido. Em resposta, 
recebemos uma nota de esclarecimen-
to, que pode ser lida integralmente a 
seguir. 

A Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico, Meio Ambien-
te e Turismo esclarece que:

1) O Centro de Bem-Estar Animal 
foi construído em 2016 e apresenta, de 

Centro de Bem-Estar Animal volta a ser 
motivo de polêmica

Em fiscalização, vereadores encontraram rações e remédios vencidos no local. Município alega 
que itens estavam armazenados para descarte

Roberto Junior, 
da Redação do Jornal Agora

Agora Comunicação

Não é de hoje que o Centro de Bem-Estar Animal causa dores de cabeça ao 
município. O local, que deveria ser um canil municipal, teve seu nome alterado 
devido a questões legais. 

Em 2019, um morador apresentou denúncia à Câmara de Vereadores, ale-
gando que o canil foi construído em local irregular, já que o terreno era destina-
do a abrigar um depósito de lixo urbano. A acusação foi rejeitada pela Câmara 
um mês depois, por não ter recebido 2/3 dos votos dos parlamentares. 

No entanto, uma liminar monocrática do Supremo Tribunal Federal (STF) 
levou à aceitação da denúncia pelo Legislativo Municipal, no dia 9 de janeiro de 
2020. 

Quando a Câmara retornou do recesso legislativo daquele ano, em fevereiro, 
a CP foi aberta, inclusive com depoimentos marcados de testemunhas. No mês 
seguinte, março, a pandemia de Covid-19 explodiu. Em meio a discussões sobre 
fechamento do comércio local e decretos que restringiam a circulação de pes-
soas, a Comissão Processante foi esquecida e virou história.

fato, problemas estruturais, como ra-
chaduras na parede. Esses problemas 
ocorrem porque a construção foi idea-
lizada acima do aterro sanitário muni-
cipal.

2) Os remédios com prazos de va-
lidade vencidos não seriam destinados 
aos animais. Os itens estavam à espera 
do descarte adequado.

3) As unidades de sprays inibidores 
de odores foram doados em 2019 à Ad-
ministração Municipal. À época, uma 
série de itens chegou a ser distribuí-
da. Atualmente com prazos vencidos, 
os sprays estavam à espera do descarte 
adequado.

4) Temporariamente, um gato está 
acomodado em um banheiro desativado 
porque a baia em que ele estava, locali-
zada no quintal do Centro de Bem-Es-
tar Animal, teve de ser liberada para 
acomodar três cachorros recém-chega-
dos ao local.

5) O Centro de Bem-Estar Animal 
recebe limpeza e manutenção diaria-
mente, garantindo boas condições higiê-
nico-sanitárias para cachorros e gatos. 

6) A roçada do terreno do Centro de 
Bem-Estar Animal é realizada a cada 
15 dias, evitando a proliferação de ani-
mais peçonhentos e contribuindo para a 
saúde dos animais. 

7) Além de água e ração, cachorros 
e gatos têm atendimento diário de um 
médico-veterinário, que acompanha a 
alimentação e a saúde dos animais.

A Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico, Meio Ambiente 
e Turismo reforça seu compromisso para 
garantir a sanidade dos animais, de for-
ma que recebam as melhores condições 
de vida durante o acolhimento e o alo-
jamento até que sejam adotados.

Câmara chegou a abrir Comissão 
Processante por conta de irregularidades 

no Centro de Bem-Estar Animal
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Mandaguari vive uma onda de vio-
lência, com seis assassinatos registrados 
desde dezembro de 2021. Segundo o de-
legado titular da 55ª Delegacia de Polícia 
Civil de Mandaguari, Zoroastro Nery do 
Prado Filho, os casos estão praticamente 
solucionados e próximos do fechamento.

“Os inquéritos estão tramitando em 
segredo de Justiça, por isso não podemos 
dar detalhes. Entendo que a população 
quer respostas e quer isso rápido, mas 
há coisas que não podemos divulgar, ou 
vão atrapalhar o andamento do processo”, 
afirma Nery.

“Já prendemos alguns dos envolvi-
dos, e mais pessoas devem ser detidas no 
decorrer das investigações. É tudo o que 
podemos falar no momento. Peço que a 
população confie no trabalho da polícia, 
e em breve tudo estará esclarecido”, con-
clui.

Ligação
A reportagem do Jornal Agora apu-

rou que, dos seis assassinatos, cinco estão 
ligados. A exceção é o homicídio de João 
Vitor de Pádua Pereira, 20 anos, ocorrido 

Onda de violência
Delegado tranquiliza população e afirma que homicídios são investigados em segredo de Justiça

Roberto Junior, 
da Redação do Jornal Agora

Agora Comunicação

no dia 11 de março no Jardim Boa Vista. 
Pereira teve um desentendimento há al-
guns meses com os autores do homicídio, 
e vinha sendo ameaçado desde então.

Os outros cinco assassinatos seriam 
resultado de uma disputa entre facções, 
informação que não foi confirmada pela 
polícia. 

Relembre
No dia 24 de dezembro de 2021, vés-

pera de natal, Rogério Gomes de Morais, 
32 anos, foi morto a tiros em uma rua nos 
fundos do Jardim Boa Vista. Horas de-
pois, por volta de 20h, a polícia registrou 

ainda uma tentativa de assassinato na Rua 
Barão do Rio Branco, no Jardim Esplana-
da, onde um jovem foi atingido por dois 
tiros.

No dia seguinte, 25 de dezembro, 
Willian Cesar Soares Lopes, 25 anos, foi 
morto a tiros em uma residência no Jar-
dim Boa Vista. Junto com ele estava Siu-
marlene Clagnan, 34 anos, que levou três 
tiros e foi transferida para o Hospital Uni-
versitário de Maringá (HU).

Já em janeiro deste ano, no dia 2, Da-
niel da Silva Ramos, 26 anos, conhecido 
como Danielzinho, foi morto a tiros em 
uma residência localizada na Rua Gomer-

cindo Bortolanza, próximo da saída para 
Jandaia do Sul.

Ainda em janeiro, no dia 31, Gabriel 
Perazza, de 16 anos, foi brutalmente as-
sassinado na Estrada Caitu, Jardim So-
cial. Ele andava com um amigo pela ci-
clovia na Rua Renê Táccola quando um 
carro se aproximou e um dos ocupantes 
desceu atirando. Perazza foi atingido em 
um braço e conseguiu correr, a pé, até a 
Estrada Caitu, onde foi alcançado e levou 
mais 14 tiros.

No dia 7 de março, criminosos arma-
dos invadiram uma casa na Rua Argenta 
Milani Nanci, no Jardim Boa Vista. Os 
indivíduos mataram um cachorro Pitbull 
que estava no local, em seguida encontra-
ram e dispararam mais de 20 vezes contra 
Jeniffer Silva, 23 anos. Jennifer era mãe de 
duas crianças pequenas, uma delas nasci-
da há pouco mais de um mês. As crianças 
dormiam na casa no momento do assas-
sinato. 

E no dia 11 de março, João Vitor de 
Pádua Pereira, 20 anos, foi executado 
quando chegava em casa, no Jardim Boa 
Vista. O carro em que ele estava foi alve-
jado por mais de dez tiros. O rapaz che-
gou a descer do automóvel e tentou cor-
rer para a área de casa, mas foi atingido 
novamente, não resistiu aos ferimentos e 
veio a óbito. 
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INFORME PUBLICITÁRIO

Pensando na segurança 
e conforto das mulheres do 
nosso Estado, o Deputado 
Boca Aberta Jr apresentou o 
projeto de Lei N° 589/2019, 
que torna obrigatório, tan-
to em os hospitais públicos e 
particulares, clínicas ou con-
sultórios que realizem exa-
mes ginecológicos, a presença 
de uma enfermeira 
ou uma auxiliar de 
enfermagem, na sala 
acompanhando o 
médico, durante toda 
a realização de exa-
mes. 

Caso a paciente 
prefira apenas a pre-
sença do médico, ou 
até ser acompanhada 
por alguém de sua 
confiança, firmará 
um termo nesse sen-
tido. 

Deputado Boca Aberta Jr apresenta projeto de Lei 
que torna obrigatório a presença de uma profissional 

durante a realização de exame ginecológico

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A Alcalim Indústria Química Eireli EPP, CNPJ 28.100.754/0001-32 torna pú-
blico que recebeu do IAT, a Licença de Instalação para atividades de indústria 
química instalada na Rua Ayrton Senna, n53, Parque Industrial I, Mandagua-
ri PR. Validade 21/05/2022.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Alcalim Indústria Química Eireli EPP, CNPJ 28.100.754/0001-32 torna 
público que irá requerer ao IAT, a Licença de Operação para atividades de 
indústria química instalada na Rua Ayrton Senna, n53, Parque Industrial I, 
Mandaguari PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
 AMBIENTAL SIMPLIFICADA

T. Tsukamoto e CIA Ltda, inscrita sob o CNPJ: 14.552.234/0001-56, torna pú-
blico que recebeu do IAT, a Licença Ambiental Simplificada, para a instalação 
de uma EEE – Estação Elevatória de Esgoto, a ser implantada no Loteamento 
Residencial Monte Carlo, CEP: 86975-000, Mandaguari-PR, com validade até 
31/01/2024.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
T. Tsukamoto e CIA Ltda, inscrita sob o CNPJ: 14.552.234/0001-56, torna 
público que irá requerer ao IAT, a Licença de Operação do Loteamento Re-
sidencial Monte Carlo, instalado na Gleba do Patrimônio Mandaguari, S/N, 
CEP: 86975-000, Mandaguari-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE 
REGULARIZAÇÃO 

Frango Parana - Pelloso e Pelloso Ltda. CNPJ 00.135.551/0001-62 torna 
público que requereu ao IAT, a Licença de Operação de Regularização para 
abate de aves, fabricacao de produtos de carne e preparacao de subprodutos 
do abate instalada na Estrada Alegre, Km 05, Zona Rural, Mandaguari, PR.

Sorte de Quem? (Netflix) 
A história do novo suspense da Net-

flix gira em torno de um bandido que in-
vade a casa de férias de um milionário da 
tecnologia. Mas ele não contava que os do-
nos da casa também resolveriam utilizá-la 
para uma temporada de descanso.

Ao chegarem e se depararem com o 
intruso, o casal acaba obrigado a ajudá-lo 
a roubar a própria casa.

Inspirado nos filmes de Alfred Hitch-
cock, o filme tem no elenco nomes conhe-
cidos como Lily Collins (de Emily em Pa-
ris) e Jesse Plemons (de Ataque dos Cães).

Doze é Demais (Disney+) 
O remake da comédia de sucesso de 

2003 traz de volta a família numerosa que 
se forma após a união de dois pais com 
filhos do casamento anterior. Quando a 
casa fica pequena eles decidem se mudar 
para um lugar maior em um subúrbio lu-
xuoso. Mas as consequências desta mu-
dança na família e nas crianças não serão 
exatamente as esperadas. Agora o patriar-
ca vai precisar se virar para encontrar um 
local adequado para todos sem abalar a 
união familiar.

Dicas de lançamentos em streaming 
para curtir no sofá

Suspenses e filme familiar nos destaques da semana

O Beco do Pesadelo (Star+) 
Com 4 indicações ao Oscar, incluindo 

a de melhor filme, O Beco do Pesadelo é 
um thriller noir com muitos segredos e re-
viravoltas.

Na história um homem misterioso 
que acaba fazendo parte da trupe de um 
circo itinerante por conta de seu talento 
para manipular as pessoas. Se passando 
por vidente, ele ganha a atenção de uma 
jovem do circo e eles acabam fugindo e 
fazendo sucesso na cidade grande. O que 
ele não contava era encontrar uma mulher 
ainda mais ambiciosa e trapaceira em seu 
lugar e acabar extrapolando seus próprios 
limites.

A Ilha da Fantasia (Globoplay) 
Remake da produção de sucesso nos 

anos 70, a série conta a história de um lu-
gar onde tudo é possível e todos os desejos 
e fantasias são realizados, mesmo que no 
final as realizações nunca sejam exatamen-
te o esperado.

Cheia de mistério, a produção tem à 
sua frente Elena Roarke, uma mulher que 
deixou para trás sua vida e seu grande 
amor para defender o legado de sua famí-
lia: o resort de luxo na ilha.

Com cada episódio contando uma 
história de um hóspede, a série chega esta 
semana no Globoplay já renovada para a 
segunda temporada.

Flávio Jayme é jornalista e tera-
peuta (site Pausa Dramática e 
perfil @terapeuta.flaviojayme) 
com mais de 15 anos de experiên-
cia em jornalismo cultural. Autor 
de diversos livros, é crítico de ci-
nema, fã de cultura pop e ante-
nado nas últimas novidades do 
entretenimento no mundo das sé-
ries, filmes, música e literatura. A 
coluna Pipoca de Pijama, assina-
da pelo jornalista, também é pu-
blicada todas as sextas-feiras no 
PortalAgora.com.
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Os sobrinhos Simon Caetano e Felipe Salvador desejam muitas felicidades para a tia 
Amanda, que completa idade nova no próximo dia 21.

Felicidades 
para Sidney 

Manobra, que 
assopra as 
velinhas no 
próximo dia 

27.

A princesa 
Gabrielly, 

completou 11 anos 
neste mês e recebe 

o carinho e a 
homenagem de 
seus familiares.

Click do Jhones
Kimberly e Rafael Sebold comemorando 

o primeiro aninho do príncipe Noah.

Click do Jhones
Sonho realizado, o casamento de Érica e 

Guilherme.

Click do Jhones
Pré casamento de Jéssica e Guilherme.

Luiz Lazarin completa 88 anos no próximo dia 26. Na foto 
aparece junto com a esposa dona Leonildes. Toda a família 

Lazarin deseja muita saúde e felicidades.
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