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NÁTALIA LABADDO
Especial para o Jornal Agora

A campanha do setembro amarelo aconte-
ce em um mês dentre os 12 meses que temos no 
ano em que concentramos nossos esforços em 
estar ajudando quem pode estar pensando em 
suicídio. A campanha foi criada no Brasil em 
2014 por iniciativa do Centro de Valorização a 
Vida (CVV) em parceria com o Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM) e a Associação Brasi-
leira de Psiquiatria (ABP). O objetivo era ligar 
a cor ao mês que é marcado pelo Dia Mundial 
de Prevenção do Suicídio - 10 de setembro. 
Essa campanha visa conscientizar as pessoas 
sobre o suicídio, bem como evitar o seu acon-
tecimento, já que a conversa e o diálogo é o me-
lhor caminho para prevenção e cuidado.

Falar sobre esse tema ainda gera muito re-
ceio, pois carrega alguns mitos, que falarei em 
seguida. Mas entender o que leva alguém a se 
matar e saber identificar os sinais de que essa 
pessoa está prestes a se despedir desse mundo 
pode mudar tudo e dar uma nova chance àque-
la pessoa.

Alguns mitos e verdades que tem sobre o 
suicídio são:

MITO. As pessoas que ameaçam se matar 
não fará isso, querem apenas chamar a atenção. 

VERDADE. A maioria dos suicidas fala ou 
dá sinais sobre suas ideias de morte, boa parte 
expressou em dias ou semanas anteriores seu 
desejo de tirar a própria vida.

MITO. Não devemos falar sobre suicídio, 
pois isso pode aumentar o risco. VERDADE. 
Falar sobre suicídio não aumenta o risco. Mui-
to pelo contrário, falar com alguém sobre o 
assunto pode aliviar a angústia e a tensão que 
esses pensamentos trazem.

MITO. Suicídio é um ato de covardia, co-
ragem ou falta de Deus no coração.

VERDADE. Suicídio é um ato de deses-
pero, de quem já não percebe alternativas para 
lidar com a dor.

MITO. É proibido que a mídia aborde o 
tema suicídio. 

VERDADE. A mídia tem obrigação social 

A vida é a melhor escolha!
de tratar desse importante assunto de saúde 
pública e abordar esse tema de forma adequa-
da. Isto não aumenta o risco de uma pessoa se 
matar; ao contrário, é fundamental dar infor-
mações à população sobre o problema, onde 
buscar ajuda, entre outros. 

Pessoas que pensam em suicídio pode dar 
alguns sinais, podendo ser eles muito sutis e 
discretos. Os sinais que eles dão não podem 
ser tratados como ameaças ou chantagens, 
mas sim como avisos, é a maneira que a pessoa 
encontrou de pedir ajuda, por isso seja com-
preensivo, converse com a pessoa e ajude a bus-
car acompanhamento profissional.

Aqui não quero que ninguém tente se en-
quadram nos sinais, não é essa minha inten-
ção, minha intenção é que você possa ajudar 
alguém caso perceba-os em seus amigos ou 
familiares.

Todos os sinais que a pessoa apresentar 
deve-se analisar a frequência e a intensidade, 
podendo ser na forma de expressões de ideias 
ou intenções suicidas, normalmente com frases 
como: “vou desaparecer”, “quero sumir” e “que-
ria nunca mais acordar”.

A pessoa que tem os pensamentos suicidas 
há um sentimento predominante que é o de de-
sesperança, ela se sente presa em um problema 
sem saída. A desesperança de melhora em sua 
vida é tão grande que a pessoa avalia que o sui-
cídio é mesmo a melhor escolha.

Outro indicativo é ter o plano consolidado 
e disponibilidade, esse é muito sério e é quando 
a pessoa tem um plano certo em sua cabeça de 
como pretende ou prefere fazer. Além disso, é 
bom ficar atento aos objetos que possa ter ao 
seu alcance.

O isolamento é algo muito comum, a pes-
soa não atende ao telefone e cancela atividades 
e eventos, mesmo as coisas que costumava fa-
zer. Preste atenção, em especial, se o isolamen-
to surge de maneira repentina.

Quando a pessoa já tem algo planejado 
não é incomum que ela comece a ter ações de 
despedida. Junto com a fase da despedida, a 
pessoa pode começar a se desfazer de objetos 
que tenham uma carga emocional para ela, 

dando como um presente.
Isso tudo que foi comentado não é uma 

regra que será assim, mas são alguns sinais 
que pode acontecer e que faz com que pode-
mos tomar algumas providências para ajudar 
essa pessoa, além de que com o tratamento, a 
pessoa consegue começar a enxergar novas so-
luções, principalmente na questão de desespe-
rança.

Sabemos que fatores emocionais, transtor-
nos mentais, abusos de sustância, religiosos e 
socioculturais, são um conjunto de fatores que 
ajudam a compreender a situação de vida, o so-
frimento que essa pessoa carrega e, por isso, a 
busca da morte. Quem comete o ato não quer 
não quer acabar com sua vida, quer acabar com 
seu sofrimento. Por isso o ideal que todos os 
meses precisam ser o setembro amarelo, ser 
de conscientização, como também de ajuda a 
quem precisa!

Caso você queira ajudar alguém que está 
passando por isso ou algum familiar e/ou ami-
go, converse com essa pessoa sem julgamentos, 
seja empático e acolhedor, o que ela menos 
quer é alguém para criticar, dê os seus ouvidos 
para ela, conheça o mundo dela, através dos 
olhos dela, veja o quanto está sendo doloroso 
tudo que tem passado e vivido. Tente identifi-
car o estágio que a pessoa está se é de pensa-
mentos ou de planejamento para o ato suicida.

Ofereça ajuda, evite tratar o assunto como 
se fosse algo para chamar a atenção, a dor é ini-
maginável para alguém que está de fora, ofere-
ça o ombro amigo, sugira que procure por um 
profissional de saúde mental, se achar oportu-
no se ofereça para leva-la e até entrar junto de 
precisar. Ajude a colocar em sua rotina ativi-
dades prazerosas e que traga bem-estar, por 
exemplo: caminhada, cozinhar, meditar, cuidar 
do corpo, tudo em micro passos, um pouco por 
dia.

Buscar ajuda é a atitude mais efetiva no 
combate ao suicídio. 

Para pessoas com pensamentos suicidas, 
os primeiros recursos ou fontes de apoio são: 
família; amigos e colegas; unidades de saúde: 
CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), Uni-

dades de Saúde da Família, clínicas, consul-
tórios psicológicos, urgências psiquiátricas, 
profissionais de saúde: médicos, psicólogos, 
agentes de saúde e grupos de apoio.

Por fim, você também pode buscar o CVV 
– Centro de Valorização da Vida. Trata-se de 
um canal de comunicação que realiza apoio 
emocional e prevenção do suicídio, com aten-
dimento gratuito para todas as pessoas que 
querem e precisam conversar, sob total sigilo 
por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os 
dias. Para entrar em contato com o CVV basta 
discar 188.

A grande maioria das mortes por suicídios 
podem ser evitadas e o diálogo sobre o assunto 
é o melhor jeito de fazer isso. Se você ou al-
guém que você conhece possui pensamentos 
suicidas, peça ajuda!

A vida é a melhor escolha!
“Não desista. Geralmente é a última chave 

do chaveiro que abre a porta”. Paulo Coelho.

Natália Aparecida Labbado da Silva 
(@psi.natalialabbado) é psicóloga clínica 

CRP 08/28940.

A imagem da semana data de 1968 e 
mostra a loja de bancas e revistas do 
saudoso Clarito Bittencourt, ao lado 
do antigo Cine Ipiranga. 

Com a colaboração do grupo 
Mandaguari Memória e Fotos Atuais



ICURTASI@portalagora (44) 9 9715-0101

JORNAL AGORA - 30 de setembro de 2022  l Ano Xl  l Nº 386
www. portalagora.com 3

E  agora?
PR 

Com a reta final da campanha, alguns parlamentares 
disputaram a paternidade do projeto para construção 
de uma trincheira e dois viadutos na PR-444 em Man-
daguari. 

E aí?
O deputado estadual Tiago Amaral garantiu que vai 
incluir o valor para as obras no orçamento estadual 
de 2023. Enquanto isso, o deputado estadual Tercílio 
Turini e o federal Sandro Alex (que foi secretário de 
Infraestrutura e Logística na gestão Ratinho Junior) 
garantiram que a verba já consta no orçamento deste 
ano. Aliás, teve até parlamentar por aí que colocou 
trincheira e viaduto a mais na conta...

O que interessa
Que muita gente ajudou no processo, é de conheci-
mento geral e toda ajuda será bem-vinda. O que in-
teressa mesmo é essas obras saírem do papel e resol-
verem problemas que se arrastam há anos. Se a coisa 
vier a atrasar, quem vai assumir a bronca?

2024
Ainda falando de processo eleitoral, o resultado de 
candidatos a deputado no final de semana é aguar-
dado com muita expectativa pelas lideranças manda-
guarienses. Os números vão dar o tom para a disputa 
de 2024, que começará a ser desenhada já neste 2 de 
outubro.

Conseg
Assumindo o Conseg Pioneiros, o empresário Marcelo 
Siqueira confirmou ao Jornal Agora que o foco con-
tinua no “Mandaguari, Cidade Monitorada” na nova 
gestão. 

Reconhecimento
A meta é ampliar o programa de monitoramento com 
câmeras, implantando tecnologia de reconhecimento 
de placas de veículos, possibilitando identificação de 
carros, motos e caminhões roubados ou furtados. 

Ideb
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb) de Mandaguari em 2021 ficou em 7,1. Foi uma 
queda de 6,5% em comparação com 2019, quando o 
resultado do município foi 7,6.

Pandemia
Ao Jornal Agora, a secretária de Educação, Selma Ber-
tolini, atribui a queda à pandemia de Covid-19, que 
causou uma verdadeira bagunça no calendário escolar 
e prejuízos incalculáveis à educação como um todo. 

Capacitação
Para amenizar o impacto, a secretaria está investindo 
em formações e capacitação para os professores da 
rede municipal de ensino. Outro investimento no ho-
rizonte é a digitalização das escolas, tendência para o 
futuro. 

Talentos 
Chama atenção o número de mandaguarienses des-
pontando em competições esportivas. As irmãs Carol 
e Camilla Dionísio no motocross, Adson, Sabrina e Vi-
tória Emanuelly no atletismo, Emanuelle na natação, e 
o clube de xadrez local são alguns exemplos e vai faltar 
espaço para falar de todos. 

Investimento
Os resultados são frutos de esforços conjuntos dos 
atletas, seus treinadores e familiares, que fazem muito 
com pouco investimento. É preciso olhar com carinho 
pra esses talentos locais e dar apoio e, principalmente, 
estrutura. Afinal, esporte não é só futebol. 

Minguou
A ExpoMandaguari organizada pela Hiran Produções, 
ao que tudo indica, não sairá do papel. A prefeitura está 
organizando uma festa para o mesmo período, aberta ao 
público e com atrações na Praça Independência. Com a 
concorrência, a iniciativa privada optou por deixar o re-
torno da Expo para outro momento.

Cobertura
A Agora FM prepara mais uma “super cobertura” para as 
eleições deste ano. A primeira parte da transmissão come-
ça às 6h de domingo (2), com uma duração prevista em 
mais de 12 horas, levando em conta a apuração paralela, 
realizada pela emissora há dez anos. 

Profissionais
Serão mais de 20 profissionais envolvidos na cobertura, 
com entradas ao vivo nas proximidades dos locais de vo-
tação, entrevistas com autoridades, análise do cenário po-
lítico e comentários. 
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A aposentadoria por idade híbrida foi 
introduzida no sistema previdenciário bra-
sileiro pela Lei nº 11.718/2008, que, dentre 
outras mudanças, introduziu os §§3º e 4º, 
no art. 48, da Lei 8.213/91. 

Até a edição da referida Lei, a aposen-
tadoria por idade dividia-se em: Urbana e 
Rural. A primeira destinada aos trabalha-
dores exclusivamente urbanos e a segunda 
para os rurais.

Essa alteração na Lei contemplou 
principalmente os trabalhadores rurais 
que migraram para a cidade. 

Assim, caso o trabalhador rural não 
alcance o tempo mínimo de atividade 
rural para se aposentar por idade rural, 
poderá somar o tempo de atividade rural 
com períodos que trabalhou na cidade. 

E, também, serve para os trabalhado-
res urbanos, que não tenham contribuição 
suficiente para se aposentarem por idade 
urbana, os quais podem somar o período 
rural laborado juntamente com sua família 
em regime de economia familiar quando 
jovem, sem a necessidade de ter que in-

Aposentadoria por idade 
híbrida ou mista

ANA PAULA DUARTE MARONEZI
Especial para o Jornal Agora AP. HÍBRIDA         MULHER            HOMEM

IDADE              60          65
CARÊNCIA      180 meses    180 meses

 
Isso significa que, caso você tenha a 

idade necessária de 60/65 anos e 180 meses 
de carência até o dia 12/11/2019, você tem 
direito adquirido e pode se aposentar com 
estas regras da Aposentadoria híbrida, 
mesmo que faça o requerimento do bene-
fício após essa data, como na data de hoje.

Agora, se você não completou os re-
quisitos até 12/11/2019, ou se começou a 
contribuir para a Previdência depois desse 
período, os requisitos mudam:

 
AP. HÍBRIDA   MULHER     HOMEM
IDADE             62   65
T. CONTR.          15 anos   20 anos
 

Desse modo, após a Reforma da Pre-
vidência, é necessário ter tempo de con-
tribuição, ao invés de carência, além do 
acréscimo da idade tanto para homens, 
como para mulheres.

Infelizmente, para este tipo de apo-
sentadoria, não há regra de transição, 
embora ela exista na aposentadoria por 
idade.

denizar o período rural após novembro 
de 1991, além desse período rural contar 
como carência, o que não ocorre na Apo-
sentadoria por Tempo de contribuição.

Além disso, não existe um mínimo 
que a pessoa precisa ter cumprido em cada 
categoria de trabalho para ter direito ao 
benefício.

No caso da aposentadoria híbrida, não 
faz diferença se o segurado está ou não 
exercendo atividade rural no momento em 
que completa a idade, podendo ser utili-
zado qualquer período de atividade rural 
que o segurado possua, desde que devi-
damente comprovado por início de prova 
material e prova testemunhal.

As exigências dessa aposentadoria 
vão depender da data que você conseguiu 
preencher os requisitos necessários.

Isto porque a Reforma da Previdência, 
em vigor desde 13/11/2019, alterou as re-
gras da Aposentadoria híbrida. 

Desta forma, até a data de 12/11/2019, 
anterior à reforma, para requerer a apo-
sentadoria por idade híbrida, eram neces-
sários os seguintes requisitos:

 

Em resumo, a aposentadoria por 
idade híbrida se trata de um benefício 
ligado à aposentadoria por idade, com a 
particularidade da utilização de tempo 
rural para o preenchimento do tempo de 
contribuição.

Ana Paula Duarte Maronezi 
graduada pela PUC – Maringá, 

especialista em Direito Previdenciário 
e Processual Civil. 

Advogada na Carrasco, Giraldeli & 
Advogados Associados.

Moradores interessados em participar 
do Programa Moradia Legal, que visa be-
neficiar quem não tem matrícula e escritura 
pública do terreno, podem se inscrever até 
as 12h desta sexta (30) no Centro Munici-
pal de Ensino Infantil (CMEI) Professora 
Maria Terezinha Zanoni.

As inscrições, que começaram no dia 
16 deste mês, são para moradores que re-
sidem nos seguintes bairros e locais: Con-
junto Habitacional Boa Vista, Jardim Espla-
nada, Jardim Boa Vista, Vila Vitória, Terra 
Roxa, Comunidade Pau d’Alho e Dourados. 
Cerca de 330 inscrições foram feitas até o 
momento.

Segundo a Administração Municipal, a 
proposta é incluir outras áreas e bairros da 
cidade na segunda etapa do programa, sem 
data prevista.

SEGURANÇA – O Programa Moradia 
Legal é uma ação da Administração Muni-
cipal, em parceria com o Tribunal de Justiça 
do Paraná (TJ-PR) e com o Ministério Pú-
blico do Paraná (MP-PR).

A prefeita Ivonéia Furtado reforça a 
importância do programa de regularização 
fundiária, que pretende beneficiar quem 
ainda não tem matrícula e escritura públi-
ca dos lotes. “O contrato de gaveta não vale 

Programa Moradia Legal: 
inscrições terminam nesta sexta-feira

Foram feitas mais de 300 inscrições em 10 dias
REDAÇÃO DO JORNAL AGORA
com assessoria de imprensa 

nada. Ter o documento em mãos, bater no 
peito e dizer ‘essa casa é minha!’, é muito 
bom para todos nós. Isso dá mais dignidade 
para as pessoas.”

O desembargador do TJ-PR e coorde-
nador do Programa Moradia Legal, Abrah-
am Lincoln, afirma que os moradores que 
aderirem ao programa poderão regularizar 
os lotes em menos de um ano. “Venho falar 
nos olhos de vocês: estou garantindo que, 
a partir do momento que aderirem ao pro-
grama, junto à Prefeitura, garanto que em 
oito, nove meses, vocês vão ter o título de 
propriedade da casa em que vocês residem”, 
promete.

Segundo o desembargador, o Moradia 
Legal vai possibilitar uma série de benefí-
cios à população: “Com esse documento, 
você terá um endereço. Você poderá fazer 
financiamentos, poderá participar da eco-
nomia da comunidade em que vive.”

“É um projeto social muito bonito, que 
pensa no próximo e que traz mais dignida-
de para todos”, observa a procuradora jurí-
dica de Mandaguari, Eliete Ferreira.

O QUE LEVAR – Os moradores devem 
apresentar documentos originais pessoais e 
relacionados ao terreno. No momento da 
inscrição é preciso apresentar os seguintes 
documentos pessoais: RG e CPF; certidão 
de nascimento (para solteiros); certidão de 
casamento (para casados, divorciados, se-

parados); e certidão de óbito (para viúvos). 
A lista de documentos relacionados ao 

terreno é composta pelos seguintes itens: 
contrato de compra e venda ou comprovan-
te antigo de água e/ou luz (mais de 1 ano); 
comprovante atual de água ou luz (último 
mês); email próprio ou de parente e dois 
números telefônicos para contato. 

TRÂMITE – De acordo com o pro-
grama, a empresa Propriedade Legal, cre-
denciada junto ao TJ-PR, deve realizar o 
mapeamento e o levantamento de dados, 
reunindo a documentação das famílias. 
Após a aprovação do cadastro de todo o 
agrupamento, o processo é enviado ao TJ
-PR para ajuizamento.

O Poder Judiciário não cobrará por 
nenhuma taxa. Os moradores pagarão 
apenas os custos das documentações e le-
vantamento de dados por parte da empresa 
conveniada que realizará a formalização. O 
valor desses serviços, geralmente, custa em 
média R$ 9 mil. Com os benefícios do pro-
grama, o valor cai para R$ 2.800, podendo 
ser parcelado em até 40 vezes.

PARCERIA – Em novembro de 2021, 
Mandaguari fez o Termo de Adesão para o 
Programa Moradia Legal junto TJ-PR, e na 
sequência foi assinado o Termo de Coope-
ração para que o município pudesse iniciar 
o processo de regularização de diversas 
áreas da cidade.
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Difundindo informações sobre as 
melhores tecnologias do agro e soluções 
em nutrição vegetal, a Cafeeira Bela Es-
perança, localizada em Mandaguari, re-
cebeu produtores rurais, profissionais da 
área, estudantes, representantes de órgãos 
estaduais reguladores e autoridades locais 
para o Dia de Campo da Bela Esperança 
Agro, promovido no dia 23 de setembro.

Na Cafeeira Bela Esperança, os mais 
de 450 participantes visitaram exposito-
res de insumos, máquinas e equipamen-
tos para agricultura e pecuária, tirando 
dúvidas e trocando informações para 
atualizar seus conhecimentos e aplicá-los 
no campo, de modo a promover maior 
rentabilidade às práticas agropecuárias. 
Os visitantes também assistiram a pales-
tra motivacional com o Mágico Arcanjo, 
participaram do sorteio de brindes e de 
um jantar de confraternização.

Além da visitação feita pelo público 
nos estandes, durante o evento, repre-
sentantes das empresas parceiras fala-
ram sobre os diferenciais do portfólio 
de cada marca, destacando as novidades 

Casa cheia
Dia de Campo Bela Esperança Agro reúne 
produtores e comunidade em Mandaguari
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REDAÇÃO DO JORNAL AGORA
com assessoria de imprensa Bela Esperança

aos produtores em um bate-papo com a 
jornalista Cláudia Carvalho.

Prestigiando o evento, comparece-
ram representantes da Família Lopes, 
fornecedores parceiros, colaboradores 
do grupo Bela Esperança, além de pro-
dutores e familiares. Também participa-
ram do Dia de Campo representantes da 
imprensa local, Associação Comercial 
e Empresarial de Mandaguari – ACE-
MAN, Sicredi Agroempresarial PR/SP, 
Sindicato Rural Patronal de Mandagua-
ri, Câmara Setorial do Café, Prefeitura e 
Câmara Municipal, Instituto de Desen-
volvimento Rural do Paraná - IDR-Pa-
raná, Agência de Defesa Agropecuária 
do Paraná – ADAPAR, Colégio Agrícola 
Manoel Ribas de Apucarana (PR) e Pa-
róquia Bom Pastor.

Diretor da Bela Esperança Agro, 
Fernando Lopes agradeceu os partici-
pantes pela presença. “Ver a casa cheia 
significa que o nosso objetivo foi al-
cançado. Para nós, é muito importante 
que as pessoas tenham vindo ao nosso 
encontro. Este evento foi preparado por 
mais de dois meses, tivemos vários for-
necedores nos ajudando, demonstrando 

seus produtos e trazendo conhecimentos 
aos produtores.”, destacou. 

Fernando Lopes também comentou 
sobre a importância de divulgar infor-
mações atualizadas sobre tecnologias 
disponíveis no meio agropecuário. “Nos 
traz muito orgulho ver todos esses pro-
dutores em busca de informações, que 
temos a oportunidade de oferecer por 
meio de nossa equipe e parceiros. O agro 
é o que coloca o alimento na casa das 
pessoas e temos uma responsabilidade 
muito grande em nosso país, que é a de 
produzir cada vez mais para atender ao 
crescimento populacional no mundo. 

Destacamos que o produtor atualmen-
te é tecnificado e qualificado para isso. 
Também é necessário dizer que os ór-
gãos reguladores nos ajudam a levar o 
melhor alimento à população, nos orien-
tando e acompanhando nosso trabalho. 
Muito importante também na família de 
um agricultor é a mulher, que o acom-
panha, cuida dos filhos e faz parte do 
processo. Por isso, trouxemos o Espaço 
Mulher para este evento, como forma de 
reforçar a importância da presença femi-
nina. Este Dia de Campo foi surpreen-
dente e será lembrado na história da Bela 
Esperança”, disse.
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REDAÇÃO 
do Jornal Agora

A pavimentação asfáltica do Jardim 
Delgado se tornou um pesadelo para mo-
radores do bairro. Prevista para ser entre-
gue em junho deste ano, a obra passou por 
diversos atrasos, que levaram à rescisão do 
contrato com a construtora Vitorino, em-
presa que ganhou a licitação para execução 
do serviço.

“Nós tentamos resolver de forma ami-
gável diversas vezes. Cada dia era um pro-
blema diferente alegado pela empresa. Eu 
sei que problemas acontecem, mas não 
tantos assim. Demos todas as condições 
possíveis para que a empresa entregasse a 
obra com tempo. Prorrogamos o prazo para 
agosto, não foi entregue. A empresa come-
çou a pagar uma multa diária, e a situação 
ficou insustentável”, conta a prefeita Ivoneia 
Furtado em entrevista ao Jornal Agora.

Irregularidades
Além dos atrasos, o município alega 

irregularidades por parte da empresa na 
execução. No dia 4 de agosto, a prefeitura 
informou que os técnicos da Secretaria de 
Obras encontraram vários pontos que po-

Mandaguari rescinde contrato com empresa 
responsável pelas obras do Jardim Delgado

Decisão foi tomada após atrasos e 
irregularidades na entrega

deriam comprometer a qualidade das obras 
a médio e longo prazos. 

“Identificamos o não cumprimento do 
grau de compactação, que deveria ser no 
mínimo de 100%, mas que, em determi-
nados pontos, era em torno de 86,8%. Ob-
servamos que a espessura da base é muito 
inferior ao que foi contratado: exigimos 20 
centímetros, mas a empresa entregou uma 
base, em alguns pontos, com apenas 7 cen-
tímetros, além de outros detalhes técnicos 
de qualidade abaixo do previsto”, detalhou 
nota divulgada pela assessoria do municí-
pio.

Até o início de agosto, a Vitorino fez 
os serviços de terraplanagem e base (33%), 
urbanismo dos passeios (66,47%), rede de 
drenagem (88,87%) e drenagem superficial 
(68,88%). O balanço da Secretaria de Obras 
indicava apenas 33% do asfalto entregue até 
aquela data. 

Inicialmente, as obras no Jardim Delga-
do teriam investimento de R$ 3.010.319,93 
para 18.747,11 metros quadrados de vias 
asfaltadas. Houve ainda um aditivo de R$ 
263.380,59 ao contrato no final de junho, 
período em que a o serviço já estava em 
atraso. 

E agora?
A Vitorino ainda pode recorrer da 

rescisão do contrato – a reportagem do 
Jornal Agora não conseguiu contato com 
a construtora para confirmar se de fato a 
empresa irá recorrer. Passado todo esse 
processo, o município deve contratar 

Em entrevista ao Jornal Agora, a pre-
feita Ivoneia falou também sobre os próxi-
mos investimentos no município. A gestão 
trabalha em um “pacote” de obras, com 
mais de R$ 6,6 milhões. 

“Um investimento necessário, para 
levar mais qualidade de vida para a nossa 
população”, destaca a chefe do Executivo. 

Obras a licitar
•Recape do Cemitério: R$ 445 mil  
•Revitalização Praça Bom Pastor: R$ 

400 mil 
•Praça da Miqueletti: R$ 800 mil  
• 1.900 lâmpadas de LED*: 2,1 milhões
Começam em breve
•Armazém na antiga estação ferroviá-

ria: R$ 1 milhão
•UBS do Jardim Progresso: R$ 268 mil 
•Quadra Escola Bom Pastor: R$ 1,1 

milhão 
•Quadra do Jardim Boa Vista: R$ 359 

mil
•Cobertura do Paço Municipal: R$ 1,2 

milhão
*As lâmpadas de Led serão instaladas 

na Av. Amazonas, Av. Dos Pioneiros, Rua Senador 
Salgado Filho, Rua João Ernesto Ferreira, Rua Lins de 
Vasconcelos, Rua Romário Martins, Rua Rocha Pom-
bo, Rua Padre Anchieta, Rua Emílio de Menezes, Rua 
Manoel Antunes Pereira, Rua Dr. Rufino Maciel, Rua 
Zacarias de Vasconcelos, Rua Dr. Caetano Munhoz da 
Rocha, Rua Manoel Antunes Pereira, Praça Miquelle-
ti, Rua Seis de Maio, Rua Gomercindo Bortolanza, Av. 
Presidente Vargas, Rua Osvaldo Cruz, Rua Padre An-
tônio Lock, Rua Rene Táccola, Rua Interventor Manoel 
Ribas, Rua José Ferreira (Nhô Belo), Rua Vereador 
Tertuliano Guimaraes Junior, Rua Engenheiro Alceu 
Cesar, Rua Princesa Isabel, Rua Rodrigues Alves, Rua 
Vital Brasil, Travessa João Candido, Av. da Paz, Av. 
Vitória, Av. Fermino Corazza, Rua Rui Barbosa, Rua 

uma nova empreiteira. As estimativas 
mais otimistas de servidores ouvidos 
pela reportagem apontam que até o final 
do ano devemos ter novidades no pro-
cesso, mas a gestão tenta agilizar para 
tudo seja resolvido o mais rápido possí-
vel. 

Ivoneia anuncia “pacote de obras” com 
investimentos de R$ 6,6 milhões

Mario Benedetti, Rua Professora Laura Freitag, Rua 
Professora Jandira Teles de Souza, Rua Vicente Teixei-
ra, Travessa Progresso, Rua Professora F. de Moura, 
Praça Iguaçu, Rua Manoel Henrique Manso, Rua Dr. 
Alcir Castelo Branco, Travessa Tabatinga, Rua João 
Dias dos Santos, Rua Antônio Noguiera Barbosa, Rua 
Gaspar Gerônimo da Silva, Rua João Carlos Casave-
chia, Rua Luiz Resende, Rua Gaspar Geronimo da Sil-
va, Rua João Plácido de Egipto, Rua Antônio Fusco do 
Egipto, Rua Aroldo Ferreira, Rua Domingos Guerino 
Forte, Rua João Batista Campos, Rua Antônio Lamo-
nica, Rua Manoel Ribas, Rua Lins de Vasconcelos, Rua 
Romário Martins, Rua Rocha Pombo, Rua João Xavier, 
Rua Alonso Martinez, Rua Conceição Maria Antônio, 
Rua São José, Rua Juscelino Kubitschek, Rua Honolu-
lu, Rua Waikiki, Rua Princesa Kaiulani, Rua Lanai, 
Rua Molokai, Rua Maui, Rua Alvaro Meleiro, Travessa 
José Mazieiro, Rua Jonas Venancio, Rua Anel Raimun-
dini, Rua Eugenia Margarida da Silva, Rua Geraldo 
Jorge Figuieredo, Rua Rafael Carnelossi, Rua Ricardo 
Specian, Rua Olivio Benedetti, Rua Angelo Donatti 
Neto, Rua Gersom Calado Lopes, Rua Joaquim Capel 
Garcia, Rua Oscar Pereira dos Santos, Rua Maria Do-
lores Garcia, Rua Antônio Munhoz Diama, Rua Abra-
mo de Rocco, Rua Manoel Zacarias Martins, Rua José 
Xavier, Rua Maria das Dores Mendes Campos, Rua 
Pedro Nairne, Rua Hurania Bellanda Salla, Rua Ân-
gelo Donatti, Rua Irineu Cuqui, Rua João Batista Fru-
juelli, Rua José Taccola, Rua Augusto Zanardo, Rua 
João Delgado, Rua Shigeyoshi Yokoyama, Rua Antônio 
Plaza, Rua Pedro José de Andrade, Rua Arthur Belline, 
Rua Clarice Gazoni, Rua Domingos Francisco Paes, 
Rua Valdomiro Candido Venceslau, Rua João Batista 
Gariani, Rua Antônio Francisco Plaza, Rua Pedro José 
de Andrade, Rua João do Pulo, Rua Mané Garrincha, 
Rua Airton Senna, Rua Elias Alexandre, Rua Almira 
Pinheiro, Rua Ciro Silveira, Rua João Reina, Residen-
cial Betel, Residencial Bem te Vi, Rua Luiz Trintinalha, 
Rua Barão de Rio Branco, Rua Santos Dumont, Rua 
Prof. Vitor do Amaral, Rua José Miranda dos Santos, 
Rua João Favoreto, Rua Carlos Gomes, Rua Nilo Cai-
ro, Rua Miguel Couto, Rua Otavio Eugenio Vinholi, 
Rua Pastor Geter de Castro, Rua 15 de Novembro, 
Rua Antônio M. dos Santos, Rua Luiz Valerio, Rua 
Piratininga, Travessa Erval, Rua Carlos Marcato, Rua 
João Barandas, Rua Antônio Domingues Freire, Rua 
Gabriel Marzola Serafine, Rua Bárbara Ferreira, Rua 
Natalina Stramandinolli e Rua Bom Pastor.
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A Prefeitura de Jandaia do Sul divul-
gou o calendário com ações da Cultura e 
Saúde programadas outubro.

RUA DE RECREIO
Dia 08 de outubro (sábado), a Prefei-

tura Municipal de Jandaia do Sul realizará 
a Rua de Recreio para todas as crianças do 
nosso município. Será uma manhã cheia 
de brincadeiras, brinquedos e a hora do 
lanche também não pode faltar. O even-
to será na Praça do Café das 8h às 12h. É 
gratuito e aberto ao público.

CINEMA NA PRAÇA
Dia 12 de outubro (quarta-feira), 

acontece o Cinema na Praça em parceria 
com o Governo do Estado do Paraná. O 
cinema será dividido em 2 sessões, a pri-
meira às 19 horas e a segunda às 21 ho-
ras. O evento é gratuito e será na Praça 
do Café. 

OUTUBRO ROSA
O mês de outubro é dedicado à saúde 

das mulheres e na prevenção do câncer de 
colo de útero e de mama. O Departamen-

Lauro Junior lança “Jandaia + Segura” 
Programa de moni-

toramento vai contar 
com a implantação 

de câmeras em 
pontos estratégicos 

da cidade

O prefeito de Jandaia do Sul, 
Lauro Junior, lançou o progra-
ma “Jandaia + Segura”, para re-
forçar a segurança do município. 
A iniciativa começou com a im-

plantação de totens e câmeras de 
monitoramento em pontos estra-
tégicos.

“Ao todo, serão 148 câmeras 
em locais como as entradas da ci-
dade, em frente a cada escola e 
creche da rede municipal de en-
sino também”, destaca o chefe do 
Executivo. 

Em parceria com as polícias 
Civil e Militar, os equipamentos 
de monitoramento vão contar 

com um sistema de reconheci-
mento de placas de veículos. “As-
sim, conseguiremos identificar 
carros e motos furtados ou rou-
bados, além de outros veículos 
com atitude suspeita nos limites 
da cidade”, ressalta Lauro. 

O prefeito confirmou ainda 
um convênio com a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), para mo-
nitorar o tráfego na BR-376, que 
corta o município. 

Jandaia do Sul divulga ações de outubro
Rua de Recreio e Cinema 

na Praça estão entre 
atividades programadas

to de Saúde realizará ao longo do mês a 
coleta de preventivo e mamografia. 

Haverá horário de atendimento dife-
renciado na semana do dia 17 a 21 de ou-
tubro. Das 17h00 às 21h00, somente nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) Ivoly 
Genro de Palma e Maria Borba.

Também estão programados plantões 
aos sábados das 8h às 16h30 em algumas 
UBS, conforme o cronograma: 

8/10 - UBS Maria Borba e Damasio 
Brito da Silva.

15/10 - UBS Damasio Brito da Silva, 
DR. Wilson Nogueira (Distrito São José) 
e Massahiro Oga.

22/10 - UBS Lazaro de Paula Rodri-
gues.

29/10 - UBS Damasio Brito da Silva e 
Ivoly Genro De Palma.

SAÚDE MENTAL
O Departamento de Saúde de Jan-

daia do Sul apresentou ainda um balanço 
sobre as atividades relacionadas à saúde 

mental desenvolvidas em setembro. Fo-
ram várias ações nas escolas públicas e 
estaduais sobre o cuidado que devemos 
ter com a nossa saúde mental, como iden-
tificar situações de risco e quem procurar. 
No dia 23 de setembro (sexta-feira) acon-
teceu uma blitz de orientação à popula-
ção e iniciou também grupos de apoio 
para pessoas que têm algum tipo de de-
pendência com álcool ou outros tipos de 
drogas. 

Os grupos acontecem todas as sextas-
feiras, no salão Mário Tésio em Jandaia 
do Sul nos seguintes horários:

Pessoas que usam e abusam de álcool: 
início às 13h30.

Pessoas que usam e abusam de outros 
tipos de drogas: início às 15 horas.

Para participar, entre em contato ou 
vá até a UBS mais próxima.
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A pouco mais de um mês e meio para 
a Copa do Mundo do Catar, algumas tra-
dições e costumes vão sendo retomados 
no mundo todo; sendo colecionar figuri-
nhas do mundial uma das maiores dela. 
Crianças, adultos, idosos, de todos os gê-
neros e classes, juntam se de 4 em 4 anos 
para compartilhar um hábito antigo, mas 
que sempre encanta, além de aquecer as 
vendas pré-copa. É comum encontrar 
grupos em toda sociedade correndo atrás 
de completar seu álbum e a cada edição 
mais pessoas acabam investindo nesta 
modalidade de colecionismo. E os mais 
aficionados podem preparar os bolsos 
porque o pacote de figurinha ficou o do-
bro do valor da última edição em 2018. 

Há quatro anos atrás, eram vendidas 
em média diariamente 40 milhões de fi-
gurinhas no Brasil e segundo os comer-
ciantes esse número deve ser maior nesta 
edição. João Marcelo Arriola, proprietário 
da Casa do Colecionador, uma das maio-

Febre de figurinha
TÁLITA TONOLLI
Especial para o Jornal Agora

Álbum da Copa do Mundo movimenta comércio local com colecionadores
res lojas especializadas em colecionismo 
no Brasil, comenta que as vendas aumen-
taram bastante nas últimas semanas, além 
de busca pelas figurinhas, os álbuns anti-
gos também tem sido procurados.

A equipe do Jornal Agora, foi pes-
quisar para saber quanto o fã de futebol 
irá gastar para completar o seu álbum e 
segundo o cálculo de um matemático da 
Universidade de Cardiff, no Reino Unido, 
para completar o álbum, o colecionador 
precisaria comprar 4.832 figurinhas em 
média. Falando em valores do Brasil, hoje 
cada pacote de figurinhas com 5 cromos, 
custa R$4,00 reais, ou seja, gastaria R$ 
3.865.00 reais; 1,5 vezes a renda média 
mensal do país, segundo o IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
Isto se esse fã não conhece as clássicas 
trocas de figurinhas.

Os seres humanos já tinham o hábito 
de colecionar objetos desde a Antiguida-
de e Idade Média, mas o costume se fir-
mou no início do Renascimento. Foi nes-
ta época, que os objetos de colecionismo, 

ganham espaço próprio para serem vis-
tos, estudados e admirados. O hábito de 
colecionar auxilia em vários processos de 
aprendizado para as crianças. Fazer uma 
coleção ajuda a criança a se organizar e 
aprender a tomar decisões. Além do sen-
so de responsabilidade em lidar com as 

finanças e a ampliação de conhecimento. 
Vários pais tem aproveitado as figurinhas 
da copa para ensinar as crianças a admi-
nistrar o dinheiro e a conhecer e desbra-
var outros países.  Além claro, de passar 
vários momentos com a família e fazer 
novas amizades.
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Mas quando surgiram 
as figurinhas? 

As figurinhas surgiram no final do 
século XVIII na Europa, como estratégia 
de marketing e vieram para o Brasil em 
1900, pela tabacaria Estrela de Nazareth, 
sendo composto por 60 figurinhas so-
bre as bandeiras mundiais. Já em 1930, 
a empresa de sabonetes Eucalol, visando 
aumentar as vendas dos seus produtos co-
meçaram a imprimir estampas colecioná-
veis. As primeiras séries eram de assuntos 
brasileiros e cultura geral. Até a década 
de 50 foram criados álbuns de figurinha 
para divulgar produtos e empresas, mas 
com a chegada do mundial de futebol, foi 
criado o primeiro álbum de figurinhas es-
pecíficos sobre o esporte.  Mas elas ainda 
eram de papel mais duro, pouco brilhante 
e era necessário passar cola branca para 
fixa-las. O Grupo Panini que hoje é um 
dos mais importantes editores de figuri-
nhas do mundo foi fundado na cidade de 
Modena, na Itália, em 1961, pelos irmãos 
Giuseppe e Bruno Panini. E foi durante 
a década de 1970 que os álbuns de figu-
rinhas de futebol da Panini ganharam a 
forma com a qual estamos familiarizados: 
cromos autoadesivos, imagens dos está-
dios, equipe técnica, etc. No Brasil a edi-
tora Abril, foi uma das maiores respon-
sáveis pela popularização dos álbuns de 
figurinha durante a década de 80, os te-
mas eram variados e era possível comprar 
os cromos em bancas de todo Brasil. Mas, 
apenas em 1989, a editora Abril em par-
ceria com a Panini, produziu o primeiro 
álbum oficial do campeonato brasileiro 
de futebol; o Brasileirão série A. 

O cromo é um item de coleção e um 
objeto de memórias afetiva, podendo 
revelar no futuro às novas gerações, di-
versos aspectos da vida em sociedade, a 
cultura de massa, as formas de sociabili-
dades e até as dinâmicas de mercado de 

sua época.  Com a nostalgia de completar 
os álbuns, um outro aspecto interessante 
neste período é o aquecimento da econo-
mia. Muitos lojistas abriram espaço para 
venda e troca de figurinhas, movimentan-
do pais e filhos em direção ao comercio.

Em Mandaguari, vários comércios 
estão comercializando e promovendo tro-

cas das figurinhas do Mundial de Futebol 
da Fifa; um desses comércios é a Livraria 
do Valdecir, que trabalha com material 
escolar e papelaria e está na terceira edi-
ção comercializando os cromos. Valdecir 
comentar que o pessoal está muito mais 
empolgado nesta edição que nas anterio-
res e ele acha que isto se deve as figuri-

nhas extras. O comerciante comenta tam-
bém que as trocas de figurinhas tem sido 
um verdadeiro sucesso “É muito gostoso. 
Durante essa troca as pessoas conversam 
mais e fazem novas amizades e conso-
mem outros produtos dentro da loja e 
isso é muito bom”; comemora o adminis-
trador. 

Apesar deste nicho econômico inte-
ressante, em alguns países as figurinhas 
viraram assunto de governo, como na 
Argentina; onde representantes da Se-
cretaria de Comercio, juntamente com 
representantes dos comerciários e da Pa-
nini, se reuniram para discutir o desabas-
tecimento das prateleiras. Os comercian-
tes acusam a Panini de mudar a política 
de venda, o que aumentou os pontos de 
comercio, como postos de combustível, 
aplicativos de entrega, além de grandes 
empresas e supermercados e provocando 
o desabastecimento das pequenas bancas 
espalhadas pelo país. O gerente de mar-
keting da empresa, Nicolás Salustro, dis-
se à "Forbes" que as figurinhas não estão 
esgotadas, porém após a reunião com re-
presentantes governamentais, a empresa 
concordou em controlar os distribuidores 
oficiais para garantir que as figurinhas 
cheguem às bancas em todo país.

No Brasil as faltas são pontuais. Em 
Mandaguari e região é possível encon-
trar pacotes em vários comércios e até 
no supermercado. E com a proximidade 
do mundial, as trocas organizadas estão 
cada dia mais frequentes. No último final 
de semana aconteceu a primeira troca de 
figurinhas do Clube Recreativo em par-
ceria com o programa Em Campo. Fãs 
das figurinhas se reuniram em uma tarde 
ensolarada para conseguir o máximo de 
trocas ou compras possíveis. Durante as 
trocas os participantes, também comer-
cializam suas figurinhas por valores de 
R$0,80 à R$1,00 real o cromo.
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Em Mandaguari, 28.100 eleitoras 
e eleitores estão aptos para ir às urnas 
neste domingo (2), data do primeiro 
turno, que acontece das 8h às 17h. A 
Justiça Eleitoral recomenda que as pes-
soas fiquem atentas a algumas orienta-
ções, como consultar o local de votação 
(confira o mapa eleitoral de Mandagua-
ri na próxima página) e levar a colinha 
com o número das candidatas e candi-
datos anotados.

Documento necessário
No dia da eleição, a eleitora e o elei-

tor devem levar um documento oficial 
com foto, como carteira de identidade, 
passaporte, carteira nacional de habilita-
ção, e-Título (desde que esteja com foto) 
entre outros documentos que tenham 
fotografia. Todas as pessoas devem levar 
o documento, mesmo aqueles que serão 
identificados pelas digitais.

Não é obrigatório levar o título de 
eleitor, mas ele facilita a pessoa locali-
zar a sua seção eleitoral, já que é uma 
informação que consta no documento. 
Se preferir, pode-se baixar, por meio das 
plataformas "Google Play" e "App Store", 
o e-Título, aplicativo para obtenção da 
via digital do título. Eleitoras e eleito-
res devem ficar atentos, no entanto, que 
a emissão do título digital será possível 
fazer até a véspera do pleito.

Propaganda proibida
No domingo do pleito, somente é 

permitida a manifestação individual e 
silenciosa da eleitora e do eleitor por 
meio de adesivos, bandeiras, broches 

Mais de 28 mil mandaguarienses 
vão às urnas no domingo

Saiba quais são as orientações da Justiça Eleitoral 
para o dia da votação

DA REDAÇÃO
do Jornal Agora
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Colinha
Com a proibição do uso de celulares 

na cabine de votação, a orientação é que 
cada morador leve uma “colinha” com os 
números de seus candidatos. A seguir, um 
modelo de “colinha” já na ordem de vota-
ção, para recortar e levar com você no dia 
da eleição.

e dísticos. São proibidos a aglomera-
ção de pessoas e veículos com material 
de propaganda, o uso de alto-falantes, 
a realização de comícios, carreatas, 
transporte de eleitores e boca-de-urna, 
e qualquer espécie de propaganda de 
partidos políticos ou de candidatos em 
publicações, como panfletos e cartazes.

Justificativa
Quem estiver fora do seu domicílio 

eleitoral no dia da votação pode justi-
ficar a ausência por meio do aplicati-
vo e-Título ou em uma seção eleitoral 
localizada fora do município em que a 
pessoa está apta a votar. A Justiça Elei-
toral considera como domicílio eleito-
ral a cidade onde a eleitora ou eleitor é 
inscrita(o).

Quem não justificar a ausência no 
dia da votação tem o prazo de 60 dias 
após cada pleito para fazer isso e não 
pagar multa. A justificativa pode ser 
realizada por meio do sistema Justifica, 
disponível nos sites do TRE-PR (www.
tre-pr.jus.br) e do TSE (www.tse.jus.br). 
O aplicativo e-Título também poderá 
ser utilizado para justificar a ausência 
às urnas após o pleito.

Celular
Neste ano não será permitido o uso 

do celular na cabine de votação. O elei-
tor que optar pela utilização do e-Títu-
lo terá de entregar o celular ao mesário 
antes de entrar na cabine.

Lei Seca
O Paraná determinou a proibição 

da venda e consumo de bebidas alcoó-
licas em locais públicos entre 8h e 18h 

de domingo. A população fica subme-
tida ao entendimento do artigo 347 da 
Lei n. 4.737/65 (Código Eleitoral), que 
prevê a prática do crime de desobediên-
cia em caso de descumprimento. Além 
disso, quem for flagrado em estado de 
embriaguez, vendendo ou consumindo 
bebidas alcoólicas pode ser enquadrado 
por contravenção penal e por promoção 
de desordem que prejudique os traba-
lhos eleitorais, conforme o artigo 296 
do Código Eleitoral.

Segurança
Ao Jornal Agora, o chefe do cartório 

eleitoral de Mandaguari, Luís Marcelo 
Recco Noris, confirmou que a Justiça 
Eleitoral e as forças de segurança elabo-
raram um aparato de segurança para o 
dia de votação. “Haverá uma zona de re-
tenção demarcada com faixas, onde não 
será possível entrar com veículos. Tam-
bém vamos contar com policiamento 
em todos os locais de votação, e um mo-
nitoramento proativo da Polícia Militar. 
O dia da eleição é para exercermos nos-
sa cidadania de forma cívica e ordeira, 
respeitando a legislação”, ressalta. 
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60ª Zona Eleitoral | Mandaguari
13 locais de votação   79 seções    28.100 eleitores aptos a votar

8 – Pré-Escola Michey
Seções: 52ª, 53ª, 54ª, 56ª e 58ª

11 – Escola Francisco Romagnole 
Júnior
Seções: 46ª, 47ª, 48ª, 49ª, 50ª e 51ª

7 – Colégio São Francisco de Assis
Seções: 31ª, 32ª, 33ª  e 77ª  

10 – Escola Dr. Ary da Cunha
Seções: 42ª, 43ª, 44ª, 45ª e 65ª

6 – CMEI Dra. Renata (Antiga 
Escola São Vicente Pallotti 
(ao lado da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida)Seções: 
24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 
30ª, 61ª e 64ª

9 – Apae
Seções: 38ª, 39ª, 40ª, 41ª 
e 62ª

3 – Escola Bom Pastor
Seções: 9ª, 10ª, 11ª, 55ª e 59ª

1 – Colégio São Vicente Pallotti  (Antigo CEEBJA) - Seções: 01ª, 
02ª, 03ª, 04ª;12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª  e 17ª

4 – Colégio José Luiz Gori
Seções: 18ª, 19ª, 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 57ª, 68ª

12 – Escola Walter Antunes
Seções: 60ª, 67ª, 71ª, 73ª, 74ª 
e 79ª

11 – Fafiman
Seções: 66ª, 70ª, 75ª, 78ª 
e 80ª

5 – Colégio Sagrada Família
Seções: 20ª, 21ª, 22ª, 23ª  
e 69ª 

2 – Colégio Vera Cruz (Cevec)
Seções: 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 72ª e 76ª
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Parabéns para Claudemir 
Rais, que completou 42 
anos no último dia 19, 

ele recebe o carinho dos 
familiares.

No último dia 13 a pequena Maria Júlia Pereira 
Dogani comemorou o 1º aninho, 

cercada de amor do papai Eliandro, da mamãe 
Andressa e do irmão João Lucas.

VISITA NA AGORA 
Com um trabalho sobre gêneros textuais, os alunos do 5° ano da Escola Municipal 

Bom Pastor, juntamente com os professores Gabriel e Lídia e a orientadora Denilsa, 
estiveram na Agora Comunicação fazendo um tour pela empresa para conhecer 

melhor o dia a dia das reportagens e artigos feitos no Portal e Jornal Agora.

VISITA NA AGORA  
Os Alunos das Altas Habilidades do Colégio Gori, com as professoras Grazielle e 
Greice, estão se programando para a produção de um jornal impresso na escola e 

vieram ver de perto a preparação e a construção do Jornal Agora.

O destaque da coluna 
dessa semana vai para a 
nossa medalhista de ouro 
Emanuelle Victória Sá de 
Araújo, que conquistou 
5 medalhas de ouro nas 

Paralímpiadas Escolares.

CLICK DO JHONES
O casamento de Isadora e Joaquim

RETRATO PROFISSIONAL  
JHONES PROENCI

André De Canini

RETRATO PROFISSIONAL 
 JHONES PROENCI

Leticia Beni

RETRATO PROFISSIONAL 
JHONES PROENCI

Tassiano Veronezi




