


Na foto os alunos da  Escola Rural Municipal 
Santa Terezinha, que fi cava localizada na Es-
trada do Alegre Km 20.

Acompanhando  os alunos a professora Zélia 
Freire Alonso.

O registro foi feito, segundo a página Man-
daguari Histórica, no início da década de 
1990
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Alonso / Mandaguari Histórica.
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GILCLÉR REGINA
Especial para o Jornal Agora

Na foto os alunos da  Escola Rural Municipal 
Santa Terezinha, que fi cava localizada na Es-

Gilclér Regina palestrante de suces-
so, escritor com vários livros, CDs e 
DVDs que já venderam milhões de có-
pias e exemplares no Brasil, América, 
Ásia e Europa. Clientes como General 
Motors, Basf, Bayer, Banco do Brasil, 
Grupo Silvio Santos, entre outros...  
compram suas palestras. Experiências 
no Japão, Portugal, Estados Unidos, 
entre outros países... 5000 palestras 
realizadas no país e exterior. Atual-
mente no top 10 dos livros mais ven-
didos no ranking do Google

Nada de � car parado ou acomodado 
em zonas de conforto. Busque o foco na-
quilo que você mais deseja no momento: ser 
bem-sucedido e fazer aquilo que gosta. Seus 
maiores “adversários” não estão no mercado 
de trabalho. Seus maiores “adversários” estão 
dentro de você mesmo. Eles se alimentam de 
modelos mentais limitantes, negativos, que 
matam seus sonhos e destroem seus projetos 
de vida. 

Tire de você estas crenças sabotadoras. 
Vencer não é competir com o outro. É der-
rotar suas crenças limitantes, portanto, você 
mesmo. O caminho? Desa� e o "mindset” ne-
gativo, liberte-o e esteja pronto para saborear 
novas conquistas.

“As consequências de uma mentalidade 
errada são estratégias equivocadas e a execu-
ção acaba sendo um � asco”.

No início século passado a frota russa 
viajou quase um ano para guerrear com o 
Japão no extremo oriente e perdeu a guerra 
num único dia ao tentar atravessar o estreito 
de Tsushima quando foram surpreendidos 
pela marinha japonesa que já estava prepa-
rada para o ataque.

O vaidoso Czar Nicolau II queria a vi-
tória a qualquer custo para desviar a atenção 
dos bolcheviques nas di� culdades domésti-
cas. Parece que de vez em quando isso tam-
bém acontece aqui com alguns políticos lo-
cais. Assim é quem busca desesperadamente 
o SUCESSO sem planejar. A� nal, a vida não 
é uma emergência - a vida é uma maratona. 
A vida é uma consequência daquilo que você 
pensa e faz.

TER SOMENTE SUCESSO NÃO É 
GARANTIA DE SER FELIZ. Alguns têm su-
cesso, mas na família estas pessoas vivem um 
verdadeiro fracasso. Eu acredito no sucesso 

Mentalidade
Se você deseja construir uma carreira de sucesso, então precisa trabalhar muito sua 
atitude mental para que ela possa agir no positivo e te motive a provocar mudanças. 

quando, em equilíbrio, em todas as nossas 
vidas: a pessoal (familiar) e a pro� ssional e 
essencialmente a espiritual. Não há dinheiro 
no mundo que pague por paz de espírito.

Quando você tem a mentalidade cer-
ta, acaba se olhando no espelho e discutin-
do com você mesmo sobre quais são suas 
crenças limitantes ou mesmo quais são suas 
ambições.  É você com você mesmo.  É você 
com o seu negócio ou sua carreira, buscando 
os seus diferenciais e entendendo que meta 
não é dinheiro, não é missão, não é comissão. 
META É QUESTÃO DE HONRA.

Se você é empresário ou qual seja a sua 
pro� ssão, vai aqui um conselho básico:  A 
mentalidade certa começa com FOCO. Não 
tem essa de plano B ou C. A� nal, meta é pla-
no A e isto muitas vezes requer dormir mais 
tarde e acordar mais cedo. O único caminho 
para prosperar é conhecimento, informação 
e relacionamento... aí nascem propostas de 
negócios e resultados. E sem proposta não 
tem número envolvido e sem número não 
há negócio. Não há outro caminho.

Pegue como exemplo a história vivida 
por � omas Alva Edison que fez mil tentati-
vas fracassadas antes de chegar na LÂMPA-
DA ELÉTRICA. Se ele estivesse trabalhando 
dentro de uma empresa, quantas tentativas 
você acha que a empresa o deixaria fazer? 
Qualquer negócio que visa lucro e geral-
mente é assim, tenho certeza de que já iria 
aparecer um manda chuva qualquer dizendo 
que era para parar com aquilo que só estava 
dando despesa. 

Você acha que estou errado em pensar 
assim? Não seria isso mesmo que aconte-
ceria, pelo menos na maioria das empresas 
que você conhece? O ambiente corporativo 
geralmente não é propício, não tem FOCO 
para criar coisas novas e transformar. 

As pessoas não trabalham para romper 

o que há, elas trabalham para executar o que 
existe. Não sei se seria simplesmente por ter 
lá dentro líderes de crachá, do tipo "manda 
quem pode e obedece quem tem juízo",  ou 
da natureza dos negócios tradicionais, mas 
nos faz repensar na criação de um novo am-
biente que proponha mudanças e inovação 
até porque o que pode estar em jogo é a so-
brevivência do nosso trabalho.

Há dois modos de nos livrarmos das 
ervas daninhas de um gramado: o caminho 
mais fácil é passar um cortador de grama. 
Neste caso, o gramado � ca bonito por algum 
tempo, mas essa solução é apenas temporá-
ria. As ervas logo voltam. O caminho não 
tão fácil é o de abaixar-se e arrancar as ervas 
pela raiz. Isso toma tempo e esforço, pode ser 
cansativo, mas as ervas daninhas vão � car 
mais tempo sem dar as caras.

A primeira solução parecia fácil, mas o 
problema permaneceu. A segunda não era 
tão fácil, mas foi até a raiz do problema. No 
meu vocabulário, meia verdade tem nome: 
MENTIRA. Quem faz meio bem-feito faz 
malfeito na realidade.  Não existe meio com-
promisso, ou é ou não é um compromisso de 
verdade.

A chave é chegar à raiz do problema. 
Isso vale para as nossas atitudes na vida. Há 
pessoas que espalham amargura e ressenti-
mento e tais atitudes irrompem em diversos 
aspectos de suas vidas. O problema com as 
pessoas hoje em dia é que elas querem res-
postas imediatas. Buscam soluções “miojo”, 
isto é, soluções instantâneas para tudo. Que-
rem felicidade instantânea, como se fosse 
um café solúvel ou um fast food, isso mesmo, 
em nossa língua, comida rápida. E pessoas 
assim, sequer conseguem, a partir de agora, 
construir um futuro melhor.

Pense nisso, um forte abraço e esteja 
com Deus!
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Fusão
Foi anunciada esta semana a incorporação do Partido 
Social Cristão (PSC) pelo Podemos. Com isso a sigla 
PSC deixará de existir e o Podemos mudará seu número 
de 19 para 20, que até então pertencia ao PSC. A fusão 
será formalizada no começo de dezembro a acontecerá 
porque nas últimas eleições o PSC não atingiu a cha-
mada clausula de barreira (quantidade mínima de votos 
e de parlamentares eleitos). Com isso, perdeu o acesso 
aos fundos partidário e eleitoral, tempo de televisão na 
próxima campanha e o direito de participar dos debates 
entre candidatos.

Mandaguari
Em Mandaguari o Podemos é presidido pelo professor 
José Ricardo Donatti e em 2020 apoiou a candidatura 
de Marcos Jovino para prefeito. Já o PSC era presidido 
pelo ex-vereador Hudson Guimarães, que foi candidato 
a prefeito, mas de acordo com os dados da Justiça Elei-
toral, a vigência da comissão provisória expirou e não 
houve renovação, com isso o partido está inativo desde 
o começo do ano passado.

A conta chegou
O objetivo desse aumento na carga tributária é compen-
sar as perdas que o Estado vem tendo desde a metade 
do ano, quando houve a redução do ICMS dos combus-
tíveis e energia. O corte visava segurar os preços desses 
bens que estavam subindo vertiginosamente e prejudi-
cando os planos eleitorais do presidente Bolsonaro e dos 
governadores aliados. Na época a medida foi classi� cada 
pela oposição como eleitoreira e parlamentares alerta-
ram que essa diferença teria que ser compensada com 
o aumento nos tributos de outros produtos. Passada a 
eleição a conta vai começar a chegar.

Mais secretarias
Quando se elegeu em 2018, Ratinho Junior defendia o 
enxugamento da máquina estatal e a redução no núme-
ro de secretarias. Agora reeleito, vai criar mais nove se-
cretarias e 450 novos cargos comissionados. A alegação 
é que isso dará mais agilidade ao governo durante o seu 
segundo mandato. 

Secretário
Uma das secretarias a serem criadas é a de Indústria e 
Comércio e, segundo nota publicada ontem na coluna 
no jornalista Ângelo Rigon, está praticamente de� nido 
que a pasta será ocupada pelo ex-prefeito de Maringá 
Silvio Barros. O comando desta secretaria seria parte do 
acordo que levou o grupo de Ricardo Barros a apoiar a 
reeleição de Ratinho.

E  agora?
ANDRÉ DE CANINI

Orçamento
A Câmara de Mandaguari fará uma audiência pública na 
terça-feira, dia 29, para debater a proposta de orçamento 
do município para 2023. Será a primeira vez que o Legis-
lativo abre este espaço para a população conhecer onde o 
poder público pretende aplicar os recursos no ano seguin-
te e manifestar sua opinião sobre o assunto. Resta saber 
como será o interesse da sociedade.

Presidência
E falando em Câmara, nos últimos dias as movimentações 
de bastidores visando a eleição da nova mesa diretora fo-
ram intensas. A escolha do novo presidente, vice, primei-
ro e segundo secretário acontecerá na segunda quinzena 
de dezembro.

Copel
Depois de prometer que manteria a companhia sob 
o controle do Estado, o governador Ratinho decidiu 
vender a maioria das ações da Copel, tornando-a uma 
empresa de capital disperso, ou seja, sem um acionis-
ta majoritário. Na prática isso signi� ca que a empresa 
seguirá exclusivamente as regras de mercado. A opo-
sição tentará barrar a proposta na Justiça, mas di� cil-
mente terá sucesso. Um dos temores é essa mudan-
ça acabe aumentando o preço da tarifa de energia e 
prejudicando os programas que garantem às famílias 
carentes o acesso à energia elétrica com preços sub-
sidiados.

Tramitação relâmpago
Como a maioria dos deputados estaduais são aliados 
do governador, o projeto para venda das ações da Co-
pel teve uma tramitação relâmpago. O projeto deu 
entrada na Assembleia na segunda-feira, recebeu o 
aval das Comissões Permanentes no dia seguinte, foi 
levado ao plenário em regime de urgência na quarta-
feira e na quinta de manhã já havia sido aprovado em 
três sessões extraordinárias.

Agricultura
E além da privatização da Copel, o “pacote de malda-
des” enviado por Ratinho Junior à Assembleia tam-
bém contém um projeto que aumenta as alíquotas de 
ICMS de uma série de produtos e outro que cria uma 
taxação adicional sobre a produção agrícola do esta-
do. Por pressão do agronegócio, este último projeto 
foi retirado da pauta para “ser melhor discutido com 
o setor”. O mesmo ocorreu com a proposta que pre-
via aumentar os impostos sobre bebidas refrigerantes. 
Pressionado por gigantes do setor, como Coca-Cola 
e Ambev, o governo retirou o projeto de pauta para 
“discutir melhor com a sociedade”.

Ela voltou
O boletim da Covid divulgado na quarta-feira pela 
Secretaria de Saúde mostra que Mandaguari regis-
trou 110 casos da doença desde o dia 04 de novembro. 
Desses, 90 ainda estavam ativos quando os números 
foram apresentados, o que indica um aumento verti-
ginoso na última semana. A situação também foi con-
� rmada a este colunista com pro� ssionais de saúde 
que atuam na iniciativa privada, que nos últimos dias 
constataram um crescimento exponencial no número 
de positivados.

Sem restrições
Com esse novo aumento dos casos, muitas cidades 
estão recomendando que a população volte a usar de 
máscaras em certas situações e até mesmo tornando 
novamente obrigatório o uso da proteção em alguns 
ambientes. Mas isso ainda não acontecerá em Manda-
guari. De acordo com a assessoria de comunicação da 
Prefeitura, pelo menos por enquanto a administração 
municipal não pretende recomentar a volta do uso 
das máscaras.
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REDAÇÃO DO JORNAL AGORA
com assessoria de imprensa

O trabalho desenvolvido da Administra-
ção Municipal nas áreas da Assistência 
Social, Educação e no apoio a Microem-
preendedores Individuais (MEIs) foi 
reconhecido neste mês, no Paraná, com 
uma série de premiações.
SOCIAL – O projeto “Café e Família”, 
promovido pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social, por meio do Cen-
tro de Referência de Assistência Social 
(Cras), foi contemplado com um certifi-
cado de reconhecimento durante o Prê-
mio Boas Práticas de Gestão Pública do 
Programa Nossa Gente, organizado pelo 
Governo do Estado.  
Iniciado neste ano, o projeto atende cer-
ca de 20 famílias vulneráveis em Man-
daguari, promove palestras, encontros e 
atividades para fortalecimento de víncu-
los.

GESTOR PÚBLICO – Nesta semana, o 
Prêmio Gestor Público Paraná, idealiza-
do pelo Sindicato dos Auditores Fiscais 
da Receita do Estado do Paraná (SIN-
DAFEP) reconheceu, com um certifi-
cado, o projeto "Robótica Sustentável”. 
O projeto torna acessível o conteúdo de 
robótica, estimulando a importância da 
sustentabilidade e a reutilização do lixo 
eletrônico.
Das 195 iniciativas homologadas na 

Destaque no Paraná, Mandaguari fatura 
série de prêmios em novembro

premiação, de 74 municípios, 42 delas 
foram contempladas, reconhecendo 31 
cidades, entre elas Mandaguari. “Temos 
mais uma vez um projeto reconhecido 
pelo prêmio comprova a competência, a 
união e a qualidade do trabalho desem-
penhado pela nossa equipe, por meio da 
Educação”, ressaltou a prefeita Ivonéia 
Furtado.

CIDADES EXCELENTES – Na semana 
passada, Mandaguari foi considerada a 
melhor Educação da mesorregião Norte 
Central Paranaense – que reúne 79 ci-
dades –, segundo o Prêmio Cidades Ex-
celentes, do Grupo Bandeirantes de Co-
municação, em parceria com o Instituto 
Aquila. Mandaguari venceu na categoria 
estadual na categoria entre 30 mil e 100 
mil habitantes.
Com nota 82,94, a Educação de Manda-
guari surge à frente, inclusive, de cidades 
como Maringá (65,19), Londrina (67,85) 

e Curitiba (79,14). Considerando os 399 
municípios do Estado, Mandaguari ocu-
pa a 2ª posição no ranking. No cenário 
nacional, diante de 5.568 cidades, Man-
daguari tem a 117ª melhor Educação. 
A avaliação dos municípios no Prêmio 
Cidade Excelentes é feita com base no 
ranking do Índice de Gestão Municipal 
Aquila (IGMA), plataforma desenvolvi-
da pelo Instituto Aquila que representa 
uma bússola da gestão municipal. Com 
cinco pilares principais (Governança, 
Eficiência Fiscal e Transparência; Edu-
cação; Saúde e bem-estar; Infraestrutura 
e mobilidade; e Desenvolvimento So-
cioeconômico e Ordem Pública) e um 
pilar secundário (Sustentabilidade), a 
ferramenta de inteligência artificial con-
solida 62 indicadores a partir de fontes 
públicas.

MEIS – A Sala do Empreendedor, ini-
ciativa do Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) 
com a Prefeitura de Mandaguari, por 
meio da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico, Meio Ambiente 
e Turismo, foi, novamente, considerada 
uma das melhores do Estado.
O órgão foi contemplado com o selo 
Ouro e faturou o selo Prata como “Cida-
de Empreendedora”, durante premiação 
organizada pelo Sebrae Paraná. O obje-
tivo do selo é reconhecer o desempenho 
no atendimento aos empreendedores e 
empresários, prestados pelos servidores 
que atuam na sala.
Já o selo prata em “Cidade Empreende-
dora” destaca o trabalho realizado em 
favor de micro e pequenos negócios. A 
classificação é feita conforme evolução 
no Índice de Desenvolvimento de Am-
biente de Negócios Municipal (IDAN
-M), que contempla políticas públicas, 
acesso a mercados, desburocratização, 
entre outros fatores.
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No mês de novembro é feito um 
alerta às pessoas sobre a importância 
de cuidar da saúde da boca, preve-
nindo de um possível câncer.

O câncer de boca é um tipo de 
tumor maligno que pode surgir em 
qualquer estrutura da boca, como 
lábios, língua, bochechas, palato, 
gengiva ou orofaringe, levando ao 
surgimento de sintomas como apa-
recimento de feridas ou aftas que 

Novembro Vermelho 
Mês de conscientização e prevenção d

o Câncer de Boca

demoram para cicatrizar, caroços na 
boca ou ínguas no pescoço que não 
desaparecem.

É importante consultar o clínico 
geral ou o dentista sempre que surgi-
rem os sintomas do câncer de boca, 
para que seja diagnosticado e inicia-
do o tratamento o mais rápido possí-
vel, pois as chances de cura deste tipo 
de câncer são maiores quanto mais 
cedo for iniciado o tratamento.

A Prefeitura Municipal vai realizar a 
1ª Audiência Pública sobre o Plano Diretor 
Municipal. A audiência será no dia 07 de 
dezembro de 2022, a partir das 19 horas, 
na Câmara Municipal de Vereadores.

Na oportunidade será apresentado 
um diagnóstico técnico para o desenvolvi-
mento da cidade. O evento 

Será transmitido ao vivo pelo face-
book da Prefeitura Municipal de Jandaia 
do Sul.

Audiência Pública sobre o Plano Diretor 
Municipal acontece dia 07 de dezembro

Faltando menos de dois meses para o 
ano de 2022 acabar, a Prefeitura de Jan-
daia do Sul, faz um alerta para que os 
contribuintes regularizem o imposto jun-
to ao município.

O prazo para a população acerte as 
contas é até o dia 30 de dezembro.

Além de � car dia com o imposto, o 
contribuinte concorrerá a prêmios. O 
sorteio será no dia 31 de dezembro. O re-
gulamento está disponível no site o� cial 
da prefeitura, www.jandaiadosul.pr.gov.
br.

Con� ra a lista de prêmios:
Smart TV 55’’ LED.
Smart TV 42’’ LED.
Smart TV 32’’ LED.
Forno elétrico 44 L.

IPTU premiado

Forno microondas 30L.
Lavadora de roupas 12kg.
Bicicleta aro 26 (18 marchas).
Fogão de 6 bocas.
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Pelo presente Edital, convocamos os sócios da empresa Reciclagem de 
Pneus Paraná LTDA, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 02.434.035/0001-
64, mais especi� camente os sócios ERIVALDO APARECIDO DA SILVA  e 
EUNICE GOMES DA SILVA, para a realização de reunião extraordinária dos 
sócios da sociedade empresarial a � m de deliberarem a respeito da exclusão do 
sócio minoritário ERIVALDO APARECIDO DA SILVA do quadro social, bem 
como deliberação sobre a dissolução parcial da sociedade empresarial, quer 
extrajudicialmente, quer judicialmente, neste caso com autorização da maioria 
dos sócios a � m de autorizar a empresa à adoção das medidas legais cabíveis.

 A reunião será realizada na sede da empresa, cito à Avenida das Industrias, 
nº 200 - Parque Industrial na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, com 
início impreterível às 10hrs00min horas do dia 29/11/2022, � gurando como 
Secretária a colaboradora Lilian Simone da Silva Lima Magalhães. 

A deliberação social, notadamente quanto à autorização dos sócios para 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DOS SÓCIOS
promover as medidas legais, se faz necessária em razão da total impossibili-
dade do sócio (ERIVALDO APARECIDO DA SILVA) continuar compondo o 
quadro social da empresa. A reunião visa atender o disposto no art. 1.085 do 
Código Civil e outros aplicáveis à espécie. 

A reunião será digital e nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, 
de 14/04/2020, sendo as votações proferidas à distância. Os votos e demais de-
liberações serão anotadas em livro ata e mantidos os registros eletrônicos. Será 
permitida a participação do sócio por procurador, com poderes especiais, con-
tudo, com precedente apresentação do mandato na sede da empresa. Os sócios 
deverão acessar a reunião pelo link https://meet.google.com/vas-eown-ytz.

Mandaguari, 09 de novembro de 2022.

Reciclagem de Pneus Paraná

Fa-tal, Gal a todo vapor, foi lançado 
pela gravadora Philips no fim de 1971. O 
disco é o registro ao vivo e sem filtros do 
show Fatal, apresentado por Gal Costa, a 
apresentação foi gravada no Teatro Tere-
za Rachel, no Rio de Janeiro tendo como 
diretor Waly Salomão.  

O LP duplo que levou o nome do 
show e ganhou o subtítulo “Gal a todo 
vapor”. O álbum, que consolidou Gal 
como musa e uma das principais vozes 
da contracultura brasileira. 

Ainda sobre a pressão dos anos de di-
tadura militar e três anos depois do de-
creto do Ato Institucional nº 5, o álbum 

Fa-tal, 
Gal a todo vapor

teve intensa repercussão e dimensão 
sócio-política e parecia ser um respiro, 
uma luz no fim do túnel, um momento 
de fuga e sonho, de poder dizer não às 
convenções de uma sociedade e de um 
país calado pela repressão. 

O show era dividido em duas par-
tes: a primeira mais intimista e acús-
tica – com Gal ao violão e a segunda 
já com a banda no palco, mais agressi-
va e rock’n roll, postura que Gal vinha 
buscando adotar em suas canções nos 
últimos anos. O LP inverte esta ordem, 
mas o CD – lançado anos depois – é fiel 
ao que é apresentado no show. 

Em 1970, Erasmo Carlos estava à beira de 
achar o caminho que seguiria com status após 
o fim da Jovem Guarda. Sexto álbum da car-
reira do artista carioca, Erasmo Carlos e Os 
Tremendões flagrou o cantor e compositor em 
momento de transição quando o LP foi lança-
do em maio daquele ano de 1970 pela RGE.

Esse LP foi o último disco de Erasmo na 
gravadora na qual o artista iniciara discogra-
fia solo há então exatos seis anos, em maio de 
1964, com a edição de single com duas músi-
cas, Jacaré e Terror dos namorados, da então 
recém-aberta parceria de Erasmo com Rober-
to Carlos.

Na foto da capa do LP de 1970, Erasmo 
adotou pela última vez em disco o visual de 
galã rústico da Jovem Guarda, movimento que 

Erasmo Carlos 
e Os Tremendões

encabeçara entre 1965 e 1968 ao lado de Ro-
berto Carlos e de Wanderléa.

Das 12 faixas do disco, três já tinham 
sido previamente lançadas em 1969. A pri-
meira aparecer, em single editado em maio 
daquele ano de 1969, foi a bela e existen-
cialista canção Sentado à beira do caminho, 
hit blockbuster que devolveu a Erasmo um 
sucesso das proporções da época da Jovem 
Guarda, parceria entre o cantor e  Roberto 
Carlos.

Na sequência, em single de dezembro 
de 1969, surgiu outra canção da dupla, Vou 
ficar nu para chamar sua atenção, tema da 
trilha sonora do então ainda inédito filme 
Roberto Carlos e o diamante cor-de-rosa 
(1970). 
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DA REDAÇÃO
do Jornal Agora

Um pacote de obras. Assim a gestão 
municipal encara o desa� o de entregar 
mais de R$ 54 milhões em investimentos 
programados para o biênio 2023/24 da 
gestão Ivonéia Furtado (Cidadania). Para 
isso, a administração municipal precisa de 
uma verdadeira corrida contra o tempo.

Os dois maiores projetos anunciados 
são o Pronto Atendimento Municipal, 
com investimentos de R$ 10 milhões, e as 
obras de trincheira e viadutos na PR 444. 
A estimativa é que o custo da obra chegue 
a R$ 25 milhões. Os valores ainda são ex-
tra o� ciais.

Na programação de investimentos, 
estão também asfalto e galerias no Jardim 
Boa Vista, Mercado Municipal, reformas 
de casas, estradas rurais e aquisição de 
maquinários. Muitos desses investimentos 
estão licitados, outros ainda aguardam au-
torização.

Pronto Atendimento
O projeto de construção do novo 

Pronto Atendimento Municipal prevê 
mais de 3 mil metros quadrados de cons-
trução. “Nosso objetivo é ter um suporte 
com conforto para a população”, prevê a 
prefeita Ivonéia Furtado, que tem na obra 

Município planeja investir R$ 54 milhões 
em obras nos próximos dois anos

Recursos próprios e parcerias com Governo estão na programação de investimentos que visam alavancar a gestão
uma de suas principais plataformas de 
campanha.

Todo o investimento de R$ 10 milhões 
será com recursos próprios. A construção 
será no imóvel onde hoje está localizada a 
Secretaria de Obras, na antiga fábrica de 
refrigerantes Tika, perto do atual Pronto 
Atendimento.

“Um servidor está passando atualmen-
te por um treinamento, que é pré-requisito 
dos órgãos de saúde para autorização da 
obra”, explicou a prefeita. A previsão é que 
o novo PAM comece a ser levantado no se-
gundo semestre do próximo ano.

PR 444
O maior � uxo de investimentos será 

concentrado em três obras previstas para 
a região da rodovia PR 444, que liga Man-
daguari a Arapongas. São dois viadutos 
e uma trincheira, que devem possibilitar 
mais segurança nas travessias, além de um 
novo eixo de desenvolvimento econômico 
para a cidade.

O Governador Ratinho Júnior (PSD) 
anunciou inúmeras vezes o interesse do 
Governo do Estado em realizar a obra, 
inclusive com previsão orçamentária para 
sua realização.

Nas últimas semanas, um novo desa� o 
surgiu: o custo da obra. Inicialmente, esti-
mou-se em R$ 15 milhões. Com o avan-

ço do projeto, a conclusão é que o custo 
chegue a R$ 25 milhões (R$10 mi a mais), 
cuja diferença seja uma contrapartida da 
Prefeitura de Mandaguari.

“Vou ao governador na próxima se-
mana conversar pessoalmente para que o 
Estado aumente o seu aporte, mas posso 
garantir que a obra sai. O município dará 
sua contribuição”, explicou a prefeita. Por 
sinal, o projeto foi bancado por empre-
sários locais, que investiram R$ 500 mil 
junto a uma empresa de arquitetura e en-
genharia.

Boa Vista, casas e Mercadão
O Jardim Boa Vista terá em breve a 

conclusão das obras de asfalto e galerias 
de águas pluviais. Para � nalizar a chamada 
“parte de cima”, a previsão é de R$ 4 mi-
lhões em investimentos.

Recentemente foi adquirido também 
um imóvel na Estrada Promessa. O valor 
investido é de R$ 3 milhões, para constru-
ção de casas populares, e construção do 
chamado condomínio do idoso.

Na região central, são R$ 2 milhões de 
investimentos. Serão reformadas três casas 
que pertenciam a antiga Rede Ferroviá-
ria, na Avenida dos Pioneiros. O objetivo 
é alocar nos imóveis, órgãos de incentivo 
ao artesanato local. Na mesma avenida, 
um dos barracões da mesma RFFSA será 

revitalizado para abrigar o futuro mercado 
municipal.

Estradas e maquinário
Obras em quatro estradas rurais e 

aquisição de ao menos seis máquinas es-
tão no “pacote” previsto pela Secretaria de 
Agricultura. Parte desses projetos já está 
em execução.

A previsão inclui 2 km de asfalto na 
Estrada Rochedo, 4,7 km de pedras irre-
gulares na Estrada Terra Rocha, 1 km na 
Estrada Perobinha. A frente de recupera-
ção começou pela Estrada São Carlos, que 
está em andamento. Somente nas estradas, 
a previsão é de R$ 5,7 milhões em investi-
mentos.

Quanto ao maquinário, são outros 
R$ 2,8 milhões investidos nas seguin-
tes aquisições: máquina colhedora de 
café, retro escavadeira, caminhão bas-
culante, rolo compactador, caminhão 
prancha e pá carregadeira, além de 
um veículo VW Saveiro.

Paralelo a esse investimento, o 
município planeja anunciar ainda 
este ano um novo pacote de obras. “Se 
precisar buscar linha de crédito, va-
mos discutir com a comunidade, mas 
precisamos avançar e realizar as obras 
aguardadas pela população”, finalizou 
a prefeita.
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Dicas de lançamentos em streaming para curtir no sofá
FLÁVIO JAYME
Especial para o Jornal Agora

*Flávio Jayme é jornalista (site Pausa 
Dramática e perfil @pausadramatica) com 
mais de 15 anos de experiência em jorna-
lismo cultural e colunista no PortalAgora.
com. Autor de diversos livros, é crítico de 
cinema, fã de cultura pop e antenado nas 
últimas novidades do entretenimento no 
mundo das séries, filmes, música e litera-
tura.

Wandinha (Netflix)
A � lha mais velha de Mortícia e Gomes 

Addams está de volta em Wandinha, nova 
série da Net� ix que estreia essa semana.

Na produção, Wandinha é expulsa 
do colégio onde estuda e acaba se mu-
dando com os pais para outra cidade, 
onde passa a estudar em uma nova es-
cola só para jovens com habilidades di-
ferenciadas. Mas, além de lidar com os 
dilemas da adolescência, Wandinha vai 
precisar utilizar suas habilidades psíqui-
cas para resolver uma onda de misterio-
sos assassinatos que passam a aterrorizar 
a cidade e investigar o passado sobrena-
tural que ronda a história da família.

Assinada pelo diretor mestre da fan-
tasia Tim Burton, a série promete terror 
e humor na medida certa para os fãs do 
diretor e dos personagens que vêm en-
cantando gerações no cinema e na TV.

Maggie: A Vidente (Star+)
Já imaginou o que aconteceria se 

você pudesse prever o futuro? E se, de 
repente, descobrisse que você faz parte 
do futuro de uma pessoa que você aca-
bou de conhecer? Assim começa a histó-
ria de Maggie: A Vidente, nova série que 
estreia essa semana no Star+.

Na comédia, Maggie é uma garota 
que está acostumada a prever o futuro 

Wandinha, terror do momento, ação e comédia romântica nos destaques da semana

das outras pessoas, mas quando ela co-
nhece Ben e, ao ver o futuro do rapaz, 
se vê casada com ele, a coisa muda e ela 
não sabe como lidar com esta informa-
ção. Com humor afiado, personagens ca-
rismáticos e um toque de romantismo, a 
série promete agradar ao público de ma-
neira leve e despretensiosa.

Terrifier (Amazon Prime)
Aproveitando o sucesso que o se-

gundo filme da franquia vem fazendo 
nos cinemas americanos, o Amazon Pri-
me traz para o catálogo Terrifier, o filme 
de terror slasher de 2016 estrelado pela 
bizarra figura de um palhaço assassino 
que faz vítimas fatais na noite de Hallo-
ween.

O filme independente de baixo or-

çamento parecia esquecido após seu 
lançamento, mas a estreia de Terrifier 2 
este ano nos cinemas dos Estados Uni-
dos surpreendeu ao se tornar um suces-
so de bilheteria e ganhou data de estreia 
marcada para os cinemas brasileiros em 
dezembro. Para quem gosta do gênero, 
ambos os filmes divertem e garantem os 
sustos. Mas atenção: não são indicados 
para aqueles de estômago fraco.

Echo 3 (Apple TV+)
A série de ação Echo 3, que chega 

esta semana ao Apple TV+, traz a his-
tória de Amber , uma jovem cientista 
brilhante que é o coração emocional de 
uma pequena família americana. Quan-
do Amber desaparece na fronteira entre 
a Colômbia e a Venezuela, seu irmão e 

seu marido farão de tudo para encontrá
-la, travando uma guerra pessoal: am-
bos são ex-militares e possuem passado 
complicado.

Falada tanto em inglês quanto em 
espanhol, a produção pretende se apro-
fundar na trama de guerrilha, armas, po-
der e dinheiro nas fronteiras da América 
do Sul.

A reportagem do jornal Agora saiu 
para a rua logo após o � nal do jogo de 
estreia da seleção brasileira na Copa do 
Mundo de 2022, que está sendo disputada 
no Catar.

Em Mandaguari a comemoração foi 
tímida mais era possível encontrar os tor-
cedores em alguns bares ao longo da região 
central e nas praças Bom Pastor e Indepen-
dência. 

O Brasil derrotou a seleção da Servia 
com dois gols do atacante Richarlison no 
segundo tempo.

Con� ra as fotos de Yasmim Rais: 

Teve comemoração
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Felicidades para Izabely, que no próximo dia 13 
completa um aninho de vida e recebe os parabéns da sua 

irmã Gabrielly, do vovô Marcílio da vovó Célia.

Parabéns para Dani Sacioti da Farmelhor, que vai 
assoprar as velinhas no próximo dia 28.

Diogo Marusco, 
completará mais 
um ano de vida 
no próximo dia 
02 e recebe o 

carinho de toda 
família e amigos.

CLICK DO JHONES
Linda sessão de fotos de Ana Clara, 
em comemoração de seus 15 anos

CLICK DO JHONES
Retrato profissional da Dra. Heloísa Barros 

CLICK DO JHONES
Casamento de Isadora e Giovane




