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Rogério Curiel

Ao longo de nossas vidas conhe-
cemos muitas pessoas. Algumas se 
tornam peças fundamentais do nosso 
amadurecimento como individuo, são 
pessoas que querem contribuir para o 
seu crescimento. No entanto, também 
existem aquelas que querem apenas fi-
car por perto e se aproveitar de algum 
bom momento alheio, surfar a onda de 
outra pessoa, ou até mesmo desqualifi-
car aquelas que sempre te ajudaram.

Para quem não conhece a fundo a 
história de Elvis Presley, o cantor teve 
como empresário o coronel Tom Parker, 
que foi responsável para que sua carrei-
ra acontecesse na metade da década de 
1950, quando conheceu o jovem Elvis, 
após ouvir rumores que em Memphis 
[cidade do estado norte-americano es-
tado do Tennessee] havia um rapaz com 
estilo único, combinando country e 
R&B e, acima de tudo, era branco.

Como bom empresário do ramo 
musical, Tom viu em Presley sua gali-
nha dos ovos de ouro. Assim, fez o ar-
tista assinar um contrato que lhe dava 
metade de tudo o que ganhasse.

Como muitos de nós sabemos, El-

O Coronel e o Rei do Rock
vis Presley se tornou um dos grandes 
cantores da história e estrelou inúme-
ros filmes em Hollywood na década de 
1960. Nesse período, a carreira do can-
tor estagnou. Os filmes eram verdadei-
ras sucessões de musicais insossos que 
acabaram afetando negativamente sua 
trajetória. Enquanto Beatles e Rolling 
Stones simbolizavam uma nova era no 
rock, o Rei havia se tornado antiquado 
e sua filmografia durante a maior parte 
da década era prova disso.

Quando Elvis deu a volta por cima 
em sua carreira, após um especial de 
TV em 1968, o coronel deu sua gran-
de cartada. Um acordo em 1969 com o 
então International Hotel em Las Ve-
gas, que se tornou o Hilton dois anos 
depois, transformou Elvis no artista re-
sidente do cassino. 

O famoso título de coronel que Tom 
Parker tanto gostava de ostentar e que 
lhe deu prestigio veio a partir de um 
reconhecimento honorário pelo gover-
nador da Louisiana, Jimmie Davis, por 
Parker ter trabalhado em sua campa-
nha. Aliás, Parker era um imigrante ile-
gal vindo da Holanda, e seu verdadeiro 

nome era Andreas Cornelis van Kuijk. 
Em terras americanas, assumiu a nova 
identidade.

Todo mundo sabia que Parker es-
tava afundado até o pescoço por causa 
de suas perdas enormes no jogo. Elvis 
ficou mais a par disso com o passar do 
tempo e sabia que ele era a isca e salva-
vidas do coronel. O empresário se tor-
nou dono do Rei do Rock, e quaisquer 
dívidas que Parker acumulasse, Elvis 
acabaria pagando fazendo shows. 

Elvis ficou recluso a shows em ter-
ritório americano, pelo coronel, que 
tinha medo de deixar o país e não ser 
permitido voltar por ser um imigrante 
ilegal. O Rei, além de ser impedido de 
evoluir artisticamente, não podia via-
jar pelo mundo. Ele era forçado a cum-
prir cada vez mais datas na cidade de 
Las Vegas, todas arranjadas por Parker, 
então afundado em dívidas de jogo. 

Elvis viveu numa ilusão criada por 
Tom Parker, sabia que estava sendo en-
ganado pelo empresário. Mesmo assim 
fez tudo o que ele pediu até o fim da 
vida do cantor aos 42 anos, vítima de 
um infarto.

A foto histórica desta semana é de 1976 e mostra 
o prédio do então Deny Supermercados em fase de 
finalização. No imóvel, localizado na Rua Manoel 
Antunes Pereira, Centro de Mandaguari, hoje aten-
de o Cidade Canção.

Créditos da foto: Marco Fusco/Mandaguari 
Antiga
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Ação de Graças 
Em 24 de novembro será celebrado o Dia 
de Ação de Graças em Mandaguari. A 
data agora é lei, homologada em março 
deste ano de 2022. A iniciativa é capita-
neada pela pastora Cláudia Martins.

Data
O Dia de Ação de Graças, conhecido em 
inglês como Thanksgiving Day, é um fe-
riado celebrado sobretudo nos Estados 
Unidos, no Canadá e nas ilhas do Cari-
be, observado como um dia de gratidão 
a Deus, com orações e festas, pelos bons 
acontecimentos ocorridos durante o 
ano. Na próxima edição do Jornal Agora, 
uma reportagem completa vai aprofun-
dar o assunto. 

Café 
Os irmãos Fernando e Paulo Sergio Lo-
pes, da Cafeeira Bela Esperança, estão 
entre os finalistas do Concurso Café 
Qualidade Paraná, promovido pelo 
Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Paraná Iapar-Emater. Os vencedores do 
prêmio serão anunciados no dia 24 de 
novembro, no Cine Teatro Fênix, em 
Apucarana. 

Contrato
Terminou na sexta-feira, 11 de novembro, 
o contrato entre o Hospital Cristo Rei e 
a Prefeitura de Mandaguari. Município 
e hospital realizaram diversas reuniões 
para definir a prorrogação, mas não houve 
acordo até o fechamento desta edição do 
Jornal Agora. 

Árvores
A Câmara de Mandaguari aprovou o Proje-
to de Lei nº 050/2022. De autoria do verea-
dor Sebastião Alexandre da Silva (MDB), o 
projeto institui o “Programa Berço Verde”, 
cuja finalidade é estimular o Município de 
Mandaguari e os munícipes interessados a 
adotarem medidas que incentivem a pre-
servação do Meio Ambiente e a promoção 
da educação ambiental. A proposta do 
projeto é que seja feito o plantio de uma 
muda de árvore, ornamental ou frutífera, a 
cada registro de nascimento de criança na 
rede pública de saúde do Município, para 
ser plantada em local apropriado.

PR-444
Colunista do Portal Agora, o jornalista André De Canini teve acesso à proposta or-
çamentária para 2023 que foi enviada pelo governo à Alep, e nela não há previsão de 
recursos para as obras da PR-444. A inclusão do investimento no orçamento do pró-
ximo ano depende de uma emenda na proposta que os deputados estão analisando. 
É a hora de os diversos “pais” dos viadutos e trincheiras que pisaram em Mandaguari 
durante a campanha vestirem a camisa e acelerarem o processo. 

Reverteu
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) decidiu que as concessionárias 
que administraram pedágios no estado entre 1997 e 2021 podem participar da nova 
licitação, ainda sem previsão de lançamento. A medida reverte uma decisão do mes-
mo Tribunal, de outubro do ano passado.

Ação
Na época, o deputado estadual Soldado Fruet (PROS) entrou com uma ação no TCE 
pedindo que as concessionárias não pudessem disputar o novo processo licitatório. 
O argumento do parlamentar era de que as empresas não concluíram obras previstas 
nos contratos e aumentaram a tarifa mesmo assim. O TCE acatou a ação em caráter 
liminar, mas as empresas recorreram, e na última terça-feira (8) o Tribunal aceitou o 
recurso das concessionárias.

Enquanto isso...
A Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) 
pediu a suspensão do processo de licitação do novo programa de concessão de rodo-
vias. A solicitação foi enviada à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 
ao Ministério da Infraestrutura e à Comissão de Transição do Governo Federal. A 
novela parece estar longe de acabar. 

Vacinas 
Em entrevista ao Jornal Agora, o coor-
denador da imunização em Mandaguari, 
Wellington Spinosa, confirmou que caiu, 
e muito, o interesse da população pela 
vacina contra a Covid-19. No entanto, 
o município está buscando alternativas 
para que a imunização chegue ao públi-
co-alvo. 

Ampliação
A Secretaria Municipal de Saúde confir-
mou que a aplicação da quarta dose da 
vacina foi liberada para aplicação em to-
dos os moradores com 18 anos ou mais. 
A medida surge como resposta a uma 
nova variante do vírus.
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REDAÇÃO DO JORNAL AGORA
com assessoria de imprensa

 Na última terça-feira (8), o prefeito 
Lauro Junior e seu vice, Fifa; o presidente 
da Câmara Municipal, João Paulo Bosio; 
a diretora do Departamento Municipal 
de Cultura, Crystiane Aparecida Martins 
Borba; e o presidente da Associação Co-
mercial e Empresarial de Jandaia do Sul 
(Acejan), Marcos Dario, lançaram a se-
gunda edição do Natal Luz. O evento de 
lançamento foi realizado no Auditório da 
Praça do Café.

Ao longo de duas semanas, os jan-
daienses contarão com programação 
variada incluindo espetáculos artísticos 
como “O Quebra Nozes” e “Noite de Na-
tal”, cantata de Natal no prédio da Prefei-
tura, presépio vivo na igreja matriz e no 
Distrito São José, desfile na Avenida Getú-
lio Vargas e  muito mais.

A abertura oficial será realizada no 
dia 3 de dezembro, na Praça do Café, com 
o espetáculo “Natal dos Desejos”, que con-
tará com participação dos alunos das ofi-
cinas Dançarte, Circo Arte e da Tangará 
Produções Artísticas. A esperada chegada 
do Papai Noel abrilhantará ainda mais a 
noite.

Em comemoração ao aniversário de 
70 anos da cidade, nos dias 09, 10 e 11 te-

Jandaia do Sul lança segunda edição 
do Natal Luz

Com programações gratuitas, iniciativa prevê iluminar e alegrar a cidade, além de movimentar a economia local
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remos shows com artistas locais para cele-
brar a data. Dia 09/12, show com Jeann e 
Julio, dia 10/12, show com Adilson e Adol-
fo e, dia 11/12, Cesar Marques e Rodrigo 
de Lucca. No dia 14 de dezembro, haverá 
um desfile especial de Natal na avenida 
Getúlio Vargas com a Tangará Produções 
Artísticas e uma Fanfarra Artística.

As crianças também poderão se di-
vertir no tradicional Trenzinho do Papai 
Noel, que será aberto a partir do dia 5 de 
dezembro. 

Prêmios
Durante a cerimônia ainda foi lançada 

a campanha anual de premiação da Asso-
ciação Comercial e Empresarial de Jandaia 

do Sul (Acejan). Comprando nas empresas 
participantes até 31 de dezembro, o consu-
midor poderá concorrer a um carro 0 km e 
a quatro vale-compras no valor de R$ 500 
cada. O sorteio será realizado no dia 7 de 
janeiro de 2023. 

Visibilidade aos talentos locais
A diretora do Departamento de Cul-

tura, Crystiane Borba, comenta que os 
participantes das oficinas de dança, mú-
sica, desenho, teatro e circo, promovidas 
pelo município, estão se preparando para 
o Natal Luz desde o início do ano. “Será 
uma grande oportunidade para valorizar-
mos os talentos de Jandaia do Sul. Ao todo, 
teremos aproximadamente 500 artistas en-

volvidos nas apresentações”, comemora.
“Além de ser uma oportunidade para 

darmos visibilidade aos talentos locais, o 
Natal Luz movimenta o comércio e o tu-
rismo na região. O foco do evento este ano 
é a decoração da cidade e os espetáculos 
de Natal. Estamos administrando os re-
cursos municipais com responsabilidade 
para podermos ter as festividades de final 
de ano e, ao mesmo tempo, garantir obras 
importantes ao longo de 2023”, observa o 
prefeito Lauro Junior. Ele complementa 
ainda que o Natal Luz é uma iniciativa im-
portante que abrilhanta a cidade, com foco 
no nascimento de Jesus, e também aquece 
a economia local.
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ROGÉRIO CURIEL
do Jornal Agora  

“O Paraná não tem pedágio… mo-
mentaneamente”, enfatizou o deputado 
estadual Requião Filho, em seu discurso 
nesta terça-feira, noticiando o fato de que 
a ANTT autorizou, mais uma vez, a re-
visão do conjunto tarifário para as futu-
ras concessões das praças de pedágio no 
Paraná.

“Existe um pedágio pronto para 
acontecer e que só não foi concretizado 
até agora devido ao período eleitoral, mas 
o preço já foi corrigido novamente pela 
ANTT, sem ter sido instalado. A versão 
atualizada já traz uma tarifa quilométrica 
e que não pára de aumentar. Ou seja, já tá 
subindo antes de começar”, criticou.

Requião Filho lembrou também aos 
deputados sobre polêmico projeto apro-
vado na Assembleia Legislativa em 2021, 
com votos contrários da oposição, que 
autorizou a entrega e o pedágio de toda e 
qualquer rodovia paranaense, ao Gover-
no Federal, sem nenhuma condicionante. 

“Por isso que estamos nesse impas-
se agora. Está tudo amarrado para 2023, 
pronto para começar tudo de novo, por 
mais 30 anos. Isso porque o que foi vota-
do nesta Casa, no ano passado, foi a en-

O Pedágio do Paraná já está 
mais caro, antes de começar

Deputado Requião Filho alerta na ALEP para amarras 
que serão deixadas por Governos Bolsonaro e Ratinho Jr, 

para os novos pedágios no Estado

trega total, sem qualquer condicionante”, 
repetiu.

Segundo o texto da Lei aprovada 
em 2021, o Governo do Paraná delegou 
à União, pelo prazo de até 30 anos, a ad-
ministração e exploração de trechos de 
rodovias paranaenses, ou obras rodoviá-
rias estaduais. O assunto repercutiu entre 
os deputados e foi o principal assunto em 
discussão na Assembleia Legislativa do 
Paraná nesta semana.

INFORME PUBLICITÁRIO

Diz o ditado: “Quem tem um amigo, 
tem tudo”. Ainda mais se amizade for cul-
tivada praticando um esporte que tanto 
gosta, levando a um bom bate-papo. Com 
isso foi criado em 1982 em Mandaguari o 
Clube dos Amigos. A ideia era reunir um 
grupo de amigos para uma partida de fu-
tebol.

No início a associação era composta 
por bancários. “O pessoal que trabalhava 
na Caixa Econômica, no antigo Banestado, 
juntamente com o meu pai, Jorge Berto-
lini, formou o grupo. Como todos eram 
amigos, ficou o nome Clube dos Amigos”, 
relata Nilson Bertolini, um dos remanes-
centes do grupo. “Meu pai tinha uma boa 
relação junto ao pessoal dos bancos, na 
igreja e no comércio, e isso fez com que 
mais pessoas quisessem participar”.

Durante os primeiros anos os jogos 
eram disputados em um campo que exis-
tia dentro da empresa de Bertolini, a Inco-
man, que era localizada às margens da BR 
376 na saída para Maringá.

“Pelo clube já passaram muitos joga-
dores ao longo desses 40 anos. Alguns fo-
ram embora da cidade e infelizmente ou-
tros já faleceram”, lembra José Trintinalha, 
o “Zé Cuca”, um dos fundadores.

Futebol e amizade
Clube que reúne atletas amadores completa 40 anos

E é claro nessas quatro décadas de 
existência o que não falta são histórias para 
ser contadas, que com o passar dos anos 
se tornaram folclóricas dentro clube. Uma 
delas é que certa vez fazia muito frio e que 
o pessoal que foi jogar resolveu tomar uns 
goles de pinga para espantar o frio. Depois 
de algumas doses, um dos jogadores disse 
que estava vendo fantasma no campo. A 
história é bem conhecida dentro do clube 
até os dias de hoje, e quando está frio al-
guém pergunta “será que tem fantasma no 
campo?”. 

Como toda associação o Clube dos 
Amigos tem uma diretoria constituída, 
e que para um bom relacionamento tem 
normas e regras que devem sem seguidas 
por seus membros ou por quem almeja 
fazer parte do quadro de associados, que 
desde a sua fundação mantém o número 
fixo de 30 jogadores.

Questionados sobre quem tem a pre-
tensão de fazer parte do clube, os atuais 
associados revelaram que geralmente tem 
uma fila para novos membros, e a espera 
pode chegar até um ano. “A pessoa que 
pretende entrar tem de ser aprovada por 
todos os membros. Se alguém falar que 
não quer a pessoa no clube, de imediato 
a entrada é recusada”, conta Célio Rodri-
gues, um dos conselheiros. 

Para fazer parte e frequentar os jogos, 
que são disputados sempre as quartas-fei-
ras, o atleta tem que ter mais de 35 anos, 
esse é principal requisito. Fora das quatro 
linhas, uma vez por mês os associados se 
encontram para comemorar o aniversário 
dos integrantes, onde os aniversariantes se 
reúnem e dão uma caixa de cerveja. O res-
tante da comemoração é feito no que eles 
chamam de “rachide”.

Duas vezes ao ano é realizada uma 
comemoração com os familiares dos fre-
quentadores. “É uma festa no meio do ano 
e outra no final. Deste ano a de dezembro 
vai marcar o aniversário de 40 anos do clu-
be. Já locamos um espaço onde vai ter o 
tradicional jogo e a festa com os familia-

res”, revela Célio.
A divisão dos times é feita entre os 18 

primeiros jogadores a chegarem, “Nunca 
vai ser o mesmo time duas semanas segui-
das”, conta Nilson. Antes de cada partida 
é feita uma reunião no centro do campo, 
onde é passado os informes do clube, em 
seguida é feita uma oração e depois os atle-
tas fazem um breve alongamento.

Nilson conta que os sócios pagam 
uma mensalidade. Desse dinheiro é pago 
sai o aluguel do campo da Associação dos 
Funcionários Públicos de Mandaguari, 
onde o Clube dos Amigos já está há pelo 
menos 15 anos, a compra de bolas, custeio 
de parte dos uniformes e das festas com os 
familiares.
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Há cinco anos surgia o Clube de Xa-
drez de Mandaguari. O projeto foi criado 
pela professora de educação física Daniela 
Botion, que viu no esporte uma oportu-
nidade de trazer algo novo para a cidade. 
“Em 2017 eu passei no concurso da pre-
feitura e decidi fazer um projeto diferente 
e que ainda não tinha na cidade, o clube 
de xadrez. Começou com um aluno e ele 
foi recomendando para outras pessoas e 
assim foi crescendo e aumentando a ade-
são. Começamos do zero, fui nas escolas e 
falei do projeto, divulguei na cidade toda e 
o Portal Agora também, e isso ajudou bas-
tante para que as pessoas conhecessem e 
se interessassem em participar do projeto”, 
conta ela. 

“É mais difícil as pessoas se interessa-
rem pelo xadrez porque é um esporte di-
ferente, não é igual o futebol e eu trabalho 
de uma forma diferente para tentar cativá
-los, fazer com que eles realmente se inte-
ressem por isso. De lá pra cá a procura e a 
demanda foi aumentando muito, a aceita-
ção foi maior e muitos alunos das nossas 
escolas entraram no projeto”, conta Dani.

“Eu conheci o xadrez na quinta série e 
comecei a jogar sério faz quatro anos e eu 
conheci o Clube de Xadrez de Mandagua-
ri através da minha escola, desde pequeno 
era meu sonho jogar e competir, sempre 
gostei desse esporte, antes já participei de 
alguns grupos e só depois conheci o clube. 

Do tabuleiro ao sucesso
Clube de Xadrez de Mandaguari completa cinco anos, conquistando adeptos e títulos

ARIANE BRAVO
do Jornal Agora

O xadrez melhorou a parte de pensar, o ra-
ciocínio e a criatividade, ajudou na escola 
na matéria de matemática além de eu ter 
feito amizades novas”, relata o atleta Kauã 
Eduardo Labbado, de 14 anos de idade. 
Kauã é aluno do projeto e já participou de 
diversos campeonatos competindo na ca-
tegoria sub-14 masculino.

Sara Oliveira Xavier, de 6 anos de ida-
de, é uma das alunas mais novas do projeto 
e diz que já está animada para participar do 
seu primeiro campeonato de xadrez, que 
será sediado na cidade. “Eu participo há 
três meses do clube, conheci o xadrez aqui 
mesmo e estou gostando muito. Ainda não 
competi nenhuma vez, mas irei em novem-
bro na cidade e estou bem feliz com isso, 
será um dia muito especial. Eu venho aqui 

jogar toda terça e quinta-feira, mas meus 
pais também gostam de jogar comigo”. 

Atualmente o Clube de Xadrez de 
Mandaguari conta com 135 alunos e todos 
eles são ensinados e treinados pela pro-
fessora Daniela Botion e está aberto para 
o público em geral. A sede do clube é na 
Casa da Cultura, no Parque da Pedreira. 

“Sou somente eu que dou as aulas, 
mas eu tenho uma parceria com o Wan-
derlei Lukachewski Junior que dá aulas no 
sábado e treina os adolescentes. Nós pre-
paramos os alunos para os campeonatos 
através de nível. Temos as crianças que es-
tão começando agora, que nós ensinamos 
desde o começo, e temos os avançados, 
que já sabem jogar e eles treinam táticas, 
aberturas e finais. Separamos por catego-

ria. Os menores e os iniciantes vêm no pri-
meiro horário, e os avançados no segundo 
horário. Através dos resultados e das vitó-
rias nós já podemos colocar a criança para 
participar das competições”.

“Gostaria de convidar a todos para co-
nhecer o xadrez, as vezes a pessoa diz que 
não gosta do esporte, mas não sabe jogar. 
Xadrez é incrível e acrescenta muita coisa 
boa na vida de quem pratica, quem estiver 
interessado pode fazer parte do clube”, fi-
naliza. 

Às segundas e quartas, as aulas do 
clube ocorrem no Colégio Estadual José 
Luiz Gori – Rua Juscelino Kubitscheck, 
S/N, Centro. Das 8h30 às 10h30, 13h30 às 
14h30, 14h30 às 15h30

Às terças e quintas, as aulas são na 
Casa da Cultura no Parque da Pedreira – 
Rua Aroldo Ferreira, S/N, Jardim Bela Vis-
ta - das 8h30 às 10h30, 13h30 às 14h30 e 
14h às 16h, e aos sábados (quinzenalmen-
te), das 13h30 às 17h. 

Mandaguari vai 
sediar torneio

O 4° Torneio de Xadrez de Manda-
guari acontecerá no dia 19 de novembro 
a partir das 13h no Ginásio de Esportes 
Xanduzão e as inscrições podem ser feitas 
até o dia 15. Terá premiação de medalhas 
para todos os participantes e valerá IRT 
(Rating Fide e CBX). A maioria dos alunos 
do Clube de Xadrez irão participar e estão 
se preparando para o torneio.

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 especificamente os sócios ERIVALDO APARECIDO DA SILVA  e 
EUNICE GOMES DA SILVA, para a realização de reunião extraordinária dos 
sócios da sociedade empresarial a fim 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 ex-
trajudicialmente, quer judicialmente, neste caso com autorização da maioria 
dos sócios a fim 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, figurando como 
Secretária a colaboradora Lilian Simone da Silva Lima Magalhães. 

A deliberação social, notadamente quanto à autorização dos sócios para 
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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
REUNIÃO DOS SÓCIOS

Esta semana foi realizada mais uma 
reunião técnica sobre a obtenção do Selo 
de Indicação Geográfica (IG) junto ao Ins-
tituto Nacional de Propriedade Industrial 
(INPI) por parte do município de Manda-
guari. O selo é uma garantia para o con-
sumidor, pois comprova que o produto é 
genuíno e possui qualidades particulares, 
ligadas à sua origem. O encontro foi reali-
zado na sede da Cafeeira Bela Esperança. 

A administração municipal esteve re-
presentada pela prefeita Ivonéia Furtado, o 
vice João Jorge Marques, o secretário De-
senvolvimento Econômico, Meio Ambien-
te e Turismo, Eduardo Abílio e o diretor 
de turismo, Ricardo Benedetti. A reunião 
contou ainda com a presença de inte-
grantes do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e 
representantes da empresa Viva Soluções.

A prefeita Ivonéia destacou a impor-
tância da parceria com o SEBRAE e des-
se trabalho da Indicação Geográfica – IG 
para Mandaguari e região e se colocou à 
disposição do projeto.

Durante o encontro também foi co-
locada em discussão quais as regiões que 
possuem semelhança com o solo de Man-
daguari, para que fosse delimitada uma 
região para a realização de um estudo 
técnico. Com, isso, além de Mandaguari, 

Mandaguari dá mais um passo para conquista 
do selo de Indicação geográfica do café

foram incluídos os municípios de Arapon-
gas, Apucarana, Marialva, Jandaia do Sul, 
Cambira.

Os participantes debateram ainda a 
respeito do nome da IG que, a princípio, 
seria “Café Mandaguari”, mas abriu-se a 
possibilidade de, no futuro, ser acrescen-
tado o termo “da região”.

 Outro item importante discutido foi 
a composição da diretoria de uma associa-
ção a ser formada, um dos requisitos ne-
cessários para a futura implantação da IG 
de Mandaguari. Depois de batido o assun-
to e sugeridos alguns nomes para presidir 
a entidade, os participantes chegaram a 
um consenso em torno do cafeicultor Fer-
nando Rosseto.

PRÓXIMO – A próxima reunião foi 
agenda para o dia 25 de novembro próxi-
mo, às 17 horas, em local a ser definido em 
breve.
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A pavimentação da Estrada Terra 
Roxa, entre Mandaguari e Marialva, está 
cada vez mais próxima de virar realida-
de. A informação foi confirmada ao Jor-
nal Agora pelo secretário de agricultura, 
Yohann Paulo Andrade Furtado. O inves-
timento será de R$ 1,5 milhão, com recur-
sos próprios. 

“A Terra Roxa está partindo para a 
licitação, e vão ser pavimentados cinco 
quilômetros dela de pedras irregulares. O 
recurso do deputado foi cancelado mes-
mo, e como a gente tinha assumido um 
compromisso, tentamos realizar”, contou o 
secretário em entrevista.

No entanto, ainda não há previsão 
para o início das obras.

Balanço
Yohann aproveitou a entrevista que 

concedeu à reportagem para apresentar um 
balanço das atividades desenvolvidas pela 
secretaria de Agricultura, principalmente 
em relação a recuperação de estradas ru-
rais. Serviço bastante acionado nas últimas 
semanas, devido às chuvas de outubro. 

“Além das chuvas, a gente tem um 
maquinário que vem depredado há muito 
tempo. Mas estamos fazendo o máximo 

Agricultura confirma pavimentação 
da Terra Roxa

Investimento será de R$ 1,5 milhão, com recursos próprios
DA REDAÇÃO
do Jornal Agora

possível. Posso dizer que em 95% das es-
tradas a secretaria fez alguma coisa, nem 
que fosse com patrola e rolo compactador”, 
pontua. 

“É difícil de falar num total de qui-
lômetros recuperados, porque algumas 
estradas a gente atende duas, três, quatro 
vezes”, complementa. 

A Agricultura ainda tem projetos nas 
estradas Alegre, Vitória do Alegre, São 
Carlos, Ângelo Manholer e Perobinha.

“Outro ponto é a aquisição de veícu-
los, como um caminhão prancha, uma pá 
carregadeira que já está licitada e traba-
lhando, um rolo compactador também já 
licitado, uma retroescavadeira licitada e 

que está pra chegar. Temos ainda um ca-
minhão basculante na licitação e um uti-
litário. A secretaria está finalizando o pro-
cesso para firmar convênio e providenciar 
as barracas das feiras a produtores rurais. 
E para o ano que vem queremos ainda 
uma colhedora de café e trator agrícola, 
para atender os produtores beneficiados 
pelo nosso programa de distribuição de 
mudas de café”, acrescenta Yohann. 

Mais Rural
Para 2023, a Agricultura tem nos pla-

nos ainda ampliar o programa Mandagua-
ri Mais Rural, que leva mensalmente os 
atendimentos de secretarias municipais 

a moradores da área rural. Em janeiro o 
programa irá até a estrada Terra Roxa, em 
fevereiro à Vitorinha do Meio, e em março 
na Caitu/Dourados. As datas serão anun-
ciadas em breve. 

“Em uma edição recente, atendemos 
um senhor que tinha uma renda semanal 
de R$ 70, estava passando dificuldades e 
não sabia que podia ter acesso ao nosso 
programa de distribuição de cestas bási-
cas ou ao Auxílio Brasil. Ele recebeu to-
das as orientações, e na semana seguinte 
estava completamente amparado. Pra nós, 
esses atendimentos são essenciais e fazem 
a diferença na vida dos mandaguarienses”, 
conclui o secretário de Agricultura. 





ISOCIALI@portalagora (44) 9 9715-0101

JORNAL AGORA - 12 de novembro de 2022  l Ano Xl  l Nº 389
www. portalagora.com 11

Conteúdo que se vivencia nunca se esquece".
Viagem de encerramento dos alunos do 5° Ano da Escola Primeiro Passo

O nosso querido ouvinte 
Alissom de Oliveira do 

Jd Esplanada, fez aniversário 
ontem (11) e recebe os 

parabéns da mãe Matilde e do 
pai Antônio

Vanilde Fortunato, assopra as 
velinhas no próximo dia 19, e recebe 
a homenagem de suas discípulas da 

célula em que ela ministra.

Matheus completou 2 aninhos mês passado, seu pais 
Rogério e Kátia o parabenizam nessa data tão especial 

para toda família.

CLICK DO JHONES
Flávia e André comemorando o primeiro ano 

de João André

CLICK DO JHONES
o casamento de Lorena e Danilo




