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Escrever a abertura deste Jornal Agora de Natal é, a cada ano, um desafio 
maior. 2022 foi tão único, de emoções tão fortes, que é quase impossível resu-
mir em poucas palavras. Quase.

Nos despedimos da pandemia, mas surgiram novas variantes do Covid. 
Veio ainda a guerra entre Rússia e Ucrânia. Passamos por eleições e ainda por 
uma Copa do Mundo atípica, disputada no final do ano. E aí começamos a 
pensar em 2023. 

Para esta edição, nossa equipe convidou autoridades e profissionais de 
destaque em suas respectivas áreas a escreverem sobre as perspectivas para o 

Singular
próximo ano. Paralelo a isso, trazemos também a tradicional retrospectiva. Já 
a partir desta página 2, começamos levantando alguns temas que estarão em 
pauta nos próximos meses – PIB, trânsito, número de habitantes. 

Neste ato final, poderia classificar 2022 em uma única palavra: singular. 
Agora, seguimos em frente para descobrir o que nos reserva 2023.

Boa leitura!

Roberto Junior 
 editor do Jornal Agora

E  agora?
Trânsito 

Números do Departamento de Trânsito do Paraná 
mostram que Mandaguari chegou a uma frota de 
28.067 veículos em novembro de 2022. Na outra pon-
ta, o Corpo de Bombeiros registrou 48 acidentes no 
município este ano – um aumento de 26% em relação 
aos 38 acidentes ocorridos no ano passado.

Fiscalização
Nesse sentido, foi publicada a lei 3.820/2022, que cria 
o Departamento de Trânsito e Transporte e a Junta 
Administrativa de Recursos de Infração (JARI) em 
Mandaguari. Na prática, o município poderá implan-
tar sua própria estrutura para organizar e fiscalizar o 
trânsito. 

Mudanças
Segundo a prefeita Ivoneia Furtado, a implantação 
deve ocorrer “em breve”. Ela destaca que a gestão deve 
continuar promovendo mudanças em sentidos de 
ruas, onde algumas passarão a ser via de mão única. 
“Tudo estudado com muito cuidado pela nossa equi-
pe”, ressalta.

Censo 
A resposta virá diretamente do Censo do IBGE, que 
segue com a coleta de dados até janeiro de 2023. Entre 
os motivos para o atraso estão falta de recenseadores e 
também o receio de parte dos moradores em respon-
der a pesquisa. 

População
Temos estatísticas de economia, estatísticas de trân-
sito, mas faltam os números populacionais. Há uma 
grande expectativa em relação à quantidade de habi-
tantes que Mandaguari tem. A pergunta é: já passamos 
dos 40 mil moradores?

Aceman
Em entrevista a este Jornal Agora, o presidente da 
Associação Comercial e Empresarial de Mandaguari 
(Aceman), Fabio Sukekava, confirmou que 2023 será 
repleto de novidades. A começar pela mudança de 
endereço da entidade, que irá para a Rua João Ernes-
to Ferreira, próximo da Praça Independência.

Cursos
Para o próximo ano, a Aceman deve promover mais 
cursos. Sukekava conta que a associação já mapeou 
quais as necessidades mais urgentes nesse sentido. 
Além de capacitações em vendas e atendimentos, a 
entidade deve trabalhar ainda temas como marke-
ting digital. 

Nacional
No ranking nacional, Mandaguari ocupa a 597ª posição. 
Ou seja, está entre as 600 cidades que mais geram riqueza 
no Brasil.

Comparativo estadual
Comparando com cidades da região, Mandaguari fica à 
frente de Jandaia do Sul, que aparece na 94ª colocação 
no ranking estadual, mas atrás de Maringá (quarta maior 
economia do Paraná), Arapongas (17ª), Marialva (35ª) e 
Sarandi (37ª).

PIB
O IBGE divulgou na última semana os dados Produto 
Interno Bruto (PIB) de 2020. No ranking estadual, Man-
daguari figura na 42ª colocação, com um PIB de R$ 1,6 
bilhão. 

Por setor
O maior impacto na economia local vem da indústria, 
com R$ 553 milhões. Em seguida o setor de serviços e co-
mércio, com R$ 513 milhões. A agropecuária figura em 
terceiro lugar, com um PIB de R$ 250 milhões
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O ano de 2022 foi repleto de desafios e conquistas 
para nossa amada Mandaguari. Após muito trabalho e 
transparência, fico feliz de ouvir, seja na fila do pão, 
numa conversa na calçada da Avenida Amazonas ou 
nas nossas belas praças, os generosos elogios à nossa 
gestão. 

Nós, de fato, fizemos muito pela cidade. Somos a 
2ª cidade da região que mais gerou empregos em 2022, 
atrás apenas de Maringá. Com o Capacita Mandaguari, 
maior programa de qualificação profissional da histó-
ria da cidade, fizemos com que muitos moradores pu-
dessem aprender novas profissões, alguns se reinven-
taram e outros aprofundaram seus conhecimentos, e 
garantiram uma vaga no mercado de trabalho.

Agilizamos os atendimentos em Saúde, em Manda-
guari, investindo R$ 1,9 milhão para consultas médicas 
e exames. Convocamos, desde o início da nossa gestão, 
mais de 150 servidores para reforçar a equipe da Saúde. 
Fizemos o projeto do novo Pronto Atendimento Muni-
cipal, que garantirá condições mais dignas para servi-
dores e para a população.

Fizemos melhorias em 550 km de estradas rurais, 
melhorando a vida de quem reside no campo. Levamos 
os serviços da Prefeitura até os moradores das áreas 
rurais, por meio do programa Mandaguari Mais Rural.

Garantindo a dignidade de moradores vulneráveis, 
aumentamos em 79% a quantidade de alimentos das 
cestas básicas distribuídas pela Prefeitura.

Adquirimos 16 ônibus para melhorar o transpor-
te dos nossos alunos. Investindo em Educação, com 
muito trabalho, conseguimos nos destacar na região e 
alcançamos a 4ª melhor nota no Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Ideb).

Fizemos o programa Moradia Legal, para ajudar 

"Coragem, sempre"
quem não tem matrícula e escritura pública de terre-
nos, concedendo mais dignidade para os moradores.

Com recursos próprios, investimos quase R$ 1 
milhão na reforma e ampliação do nosso Corpo de 
Bombeiros. Pavimentamos e recapeamos 10 km de vias 
públicas. Fizemos o novo Meu Campinho, facilitando 
o acesso aos esportes e revigorando o Centro Social 
Urbano.

Nossa excelência em gestão foi reconhecida pelo 
Prêmio Gestor Público Paraná, do Sindicato dos Audi-
tores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, em 2021 
e 2022. Faturamos, ainda, o Prêmio Cidades Excelentes 
do Paraná, do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Fizemos muito, e faremos ainda mais. Tenho o pri-
vilégio de poder contar com servidores, colegas de tra-
balho competentes, que atuam com planejamento, ho-
nestidade e trabalho. E quando essa fórmula é colocada 
em prática, estabelece-se o progresso.

Atravessamos, recentemente, um período de dores. 
Ainda estamos enlutados pelos nossos familiares e ami-
gos que partiram em decorrência da Covid-19. Num 
período de superação, 2022 foi o ano em que, vacinados 
com a 4ª dose anticovid, após uma intensa campanha 
de imunização em Mandaguari, voltamos a caminhar 
pelas ruas sem máscaras, sentido o vento da liberdade 
em nosso rosto.

Que sigamos com transparência, garra e fé, engaja-
dos por uma Mandaguari mais próspera e mais digna. 
E que possamos, junto com nossas famílias e com fé 
em Deus, renovar as energias para 2023, cultivando, 
dentro de cada um de nós, a coragem. Afinal, como já 
dizia o grande político britânico, Winston Churchill, “a 
coragem é a primeira das qualidades humanas porque 
garante todas as outras”.

Ivonéia de Andrade Aparecido Furtado  
prefeita de Mandaguari.
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O ano de 2022 ficou marcado com muitos aprendizados 
e alívios, como a diminuição dos impactos diretos da pande-
mia. Nesse período, pudemos parar um pouco para refletir 
sobre muitas atitudes e alinhar os planos para o futuro. Foi 
momento de rever conceitos, pensamentos, realizar reflexões 
e deixar de lado o individualismo exagerado para pensar no 
próximo.

Um jovem advogado, com apenas 27 anos de idade, mas 
dotado de vontade e energia para trabalhar e colaborar com 
seu município que não é possível se mensurar. Mas a ver-
dadeira importância consiste em deixar por onde passa um 
pouco de si, e aprender a cada dia aquilo que o ensinam. E em 
2022 foi sua vez de aprender e crescer na ACEMAN.

Tratando-se de empreendedorismo, estes planos são ain-
da mais importantes e determinantes para a manutenção e 
crescimento dos negócios. Através de boas estratégias e pla-
nos de crescimento, não somente a classe empresarial, mas 
também a classe usuária destes produtos e serviços é bene-
ficiada.

E assim nós seguimos com muito planejamento, fé em 
Deus e perseverança para o ano vindouro, com o pensamen-
to altruísta, alegre e determinado em trazer melhorias para o 
nosso município.

Pensar em 2023 é trazer em mente um ano muito espe-
rado por boas e viáveis oportunidades, ascensão profissional 
e pessoal de todas as pessoas envolvidas ao nosso redor. É 
olhar para dias mais claros e uma esperança certeira de que a 
prosperidade será efetiva! Mas como colocar em prática tudo 
isso?

A Associação Comercial está se reestruturando para o 
próximo ano. Teremos sede nova, em novo endereço para 
propiciar maior conforto aos nossos associados e população 
atendida.

Além disso, cursos de capacitação e aperfeiçoamento es-
tão na pauta das reuniões de diretoria para que possam ser 
deliberados e colocados em prática, contemplando não só os 

Um ano muito esperado
empresários e industriários, mas também todos os seus co-
laboradores.

Como complemento, fomentaremos a realização de pa-
lestras motivacionais, shows e eventos educativos/informati-
vos, para cumprir o papel social que a ACEMAN exerce na 
sociedade.

Abriremos as portas de nossa futura sala de palestras e 
treinamentos para os conselhos municipais e associados uti-
lizarem, oportunizando que a maior quantidade possível de 
pessoas passem pela nossa associação e conheçam o seu tra-
balho e estrutura, pois o que nós temos é para ser utilizado 
pela nossa comunidade.

É sabido que a pandemia trouxe novos horizontes para 
todas as pessoas, e a indústria e comércio não seria diferente. 
Todos os envolvidos desenvolveram novas habilidades e tam-
bém necessidades, e é nosso papel identificar o que precisa 
ser aprimorado, colocando em prática as políticas do associa-
tivismo, elaborando ações em prol da coletividade comercial.

Os desafios em liderar uma tão importante classe da so-
ciedade são imensos, pois as demandas são diárias, constan-
tes e sempre pertinentes de discussão, merecendo toda aten-
ção e apreço em cada parecer, deliberação e orientação dados.

O que nos move é a vontade de fazer diferente com as no-
vidades, de melhorar o que vem sendo aplicado atualmente, e 
pensar no futuro próximo, com olhar otimista e determinado 
para desenvolvermos projetos que sejam efetivos na melhoria 
da classe empresarial e industrial do nosso município.

Que seja um ano próspero, cheio de alegrias e vitórias, 
com muitas atividades realizadas e projetos sendo elaborados 
e colocados em prática. Possamos, nós, refletir sob a ótica de 
que ano queremos para 2023, e que coloquemos em prática 
um plano estratégico para torna-lo real e possível em nossas 
vidas.

Receba um caloroso abraço e votos de muita luz e bên-
çãos de Deus em sua vida no ano vindouro!!! Feliz Natal e um 
2023 de realizações.

Fabio Sukekava Junior, 27 anos, 
advogado, professor universitário, 

rotariano, presidente da Associação 
Comercial - ACEMAN e presidente do 

Conselho da Criança e do Adolescente.
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Vamos relembrar a história do nascimento de Jesus. 
Maria se encontrava grávida pelo Espírito Santo e prestes 
a dar à luz ao seu filho primogênito. O nome já estava es-
colhido, deveria se chamar Jesus, pois Ele tinha a missão 
de salvar o mundo. Seu pai José precisava sair da Galileia 
e ir para a Judeia para participar do censo. Quando José 
e Maria chegam em Belém não havia lugar para eles se 
hospedarem, estava tudo lotado. Não havia lugar para 
Jesus nascer, o casal não teve outra opção senão ir para 
uma estrebaria, local onde eram recolhidos os animais 
do frio da noite, esse foi o lugar onde nasceu Jesus. O 
seu berço foi uma manjedoura (coxo) onde os animais 
se alimentavam. O Filho de Deus, não encontrou lugar 
para nascer entre os homens e foi nascer entre os ani-
mais. O Cordeiro de Deus nasceu numa estrebaria, foi 
enfaixado em panos e colocado numa manjedoura. O 
Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o Salvador do 
mundo não nasceu num berço de ouro, mas no mais hu-
milde dos berços. Mesmo sendo rico se fez pobre, sendo 
eterno (kairós) entrou em nosso tempo (chronos), sendo 
glorioso foi enfaixado em panos, sendo o Rei da glória, 
se fez servo. Então me pergunto: que amor é esse? Esse é 
o amor de Deus, eterno e incondicional em nosso favor!

Já se passaram dois mil anos e ainda hoje, várias ci-
dades, casas, e homens estão cheios demais, ocupados 
demais para receberem Jesus. Infelizmente não há lugar 
para Jesus em muitos corações. Os homens estão atare-
fados demais, suas agendas lotadas, correndo demais, 
preocupados com suas vidas. Eles não têm tempo para 
Jesus. O Natal chegou mais uma vez. As ruas estão en-
feitadas de luzes. As lojas preparadas para receberem 
seus clientes. As músicas natalinas tocando em todos os 
lugares. Mas não há lugar para Jesus. Uns correm para 
presentear; outros buscam ser presenteados. Mas não há 

Não havia lugar para Jesus

Edmilson Pereira Marques 
é pastor da Igreja Metodista.

lugar para Jesus. O papai Noel está tomando o lugar de 
Jesus. O Natal deveria nos levar ao aniversariante, Jesus. 
O clima é de festa, porém muitas vezes Jesus fica fora 
destas festas. As músicas enchem as ruas. Há uma agita-
ção nas famílias na busca intensa para gastar o décimo 
terceiro salário em presentes. Existe uma busca para se 
colocar à mesa os alimentos mais deliciosos. Amigos e 
parentes se reúnem, comem, bebem, festejam, no en-
tanto muitos não se lembram de Jesus, seu nome não é 
exaltado. Aquele que é o dono da festa nem sequer foi 
convidado. É triste constatar que ainda não há lugar para 
Jesus em muitas casas, em muitos corações.

Percebemos como somos criativos em fazer uma 
festa ao nosso gosto, uma festa que nos remete a nós 
mesmos e assim nos tornamos o protagonista deste dia.  
Nesse tipo de festa não há lugar para Jesus.

Entendemos que precisamos devolver o Natal ao seu 
verdadeiro dono. Precisamos nos alegrar em conhecer o 
Filho de Deus, com grande e intenso júbilo. Precisamos 
adorar a Jesus como os magos do Oriente fizeram, re-
conhecendo que ele é o Rei dos reis, que se fez servo; o 
grande Sumo Sacerdote, que ofereceu a si mesmo como 
sacrifício; o maior de todos os profetas, que se tornou o 
conteúdo da própria mensagem da salvação. O verdadei-
ro Natal traz glória a Deus no céu e paz na terra entre os 
homens. Traz comunhão com Deus na história e bem-a-
venturança plena na eternidade.

Há dois mil anos atrás não havia lugar para Jesus 
nascer, mas nós podemos atualizar esta história de uma 
maneira diferente, convidando Jesus para nascer e viver 
em nossa vida e família. Faça isso e seu Natal, e os dias 
de sua vida serão de muita paz e alegria.

Feliz Natal!
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O campeonato de futebol suíço do 
Clube dos 200 sabe, assim como a Argen-
tina que levou a copa, que futebol se faz do 
povo para o povo e usa essa receita com 
maestria em uma cidade onde o Leão do 
Norte “MEC” ressoava e hoje vê no clube, 
rugidos tímidos recomeçando.  É comum 
terem inúmeros grupos de amigos e fami-
liares acompanhando os jogos que acon-
tecem sempre as sextas à noite, sábado à 
tarde e domingo, no famoso jogo da ma-
drugada, que nem é tão cedo, mas é cedo 
suficiente para um domingo. Desses torce-
dores assíduos, o destaque desse foi sem 
dúvida nenhuma, o canino Thobias.  Tho-
bias acompanhou sua equipe, Paraná Ban-
co, durante todo o campeonato, ao lado da 
sua tutora Amanda Moraes. A presença 
dos dois em campo, demonstra o respeito 
dos patrocinadores e apoiadores com os 
atletas. E esse apoio foi compartilhado por 
todas as equipes. 

Diferente do mundial em que a festa 
só acontece de 4 em 4 anos, a festa aqui é 
de 6 em 6 meses, com direito a família toda 
reunida. As finais são aguardadas não ape-
nas pelos atletas, mas por toda uma comu-
nidade sedenta de lazer e diversão.

A festança começa com a bola rolando 
e as vendas de um delicioso almoço que 

Borná das Emoções
Enquanto a Copa do Mundo de Futebol, no Catar se desenrolava, em campos mais modestos, um enorme evento com 

as mesmas ansiedades e emoções se desenrolava no nosso quintal. 
TÁLITA TONOLLI

Especial para o Jornal Agora

inclui uma costelada famosa e inúmeros 
acompanhamentos produzidos por uma 
equipe de dar inveja a qualquer chef inter-
nacional. A equipe dos comes chega cedo, 
coloca suas panelonas para refogar quilos 
de arroz, farofas e uma salada com frutas, 
que até quem não gosta de misturar doce 
com salgado vai se esbanjar. Quem coman-

da a equipe é a Vilma do Serginho, aliás 
ele também está na equipe, junto com a Si-
mone e um batalhão de gente bonita e ani-
mada.  A comida tem sabor de domingo, 
família reunida, uma verdadeira “comfort 
food”, diriam os críticos gastronômicos. 
E uma informação importante, o almoço 
que é servido no clube, não tem disponi-

bilidade de pratos e talheres, guardem esse 
aviso, porque ele abrilhanta ainda mais a 
festa. Todo campeonato é acompanhado 
de perto por avós, filhos, netos... e se de-
senrola na expectativa da grande final. 

A grande final
Em um domingo onde o sol teimava 

em ficar entre as nuvens e ainda amargá-
vamos a despedida do Brasil do mundial, 
uma legião de pessoas madrugou para 
deixar o espaço aconchegante. As mesas 
foram dispostas com toalhas e quem che-
gasse primeiro, conseguiria a mesa maior, 
sim, o lema é mesa grande, pois as famílias 
vão em 3 gerações ver seus ídolos de per-
to, no caso, o pai, o tio e o avô. As equipes 
de organização, segurança e alimentação, 
corriam em frenesi para deixar tudo pron-
to para os convidados especiais. Era quase 
impossível conversar tranquilamente entre 
os equipamentos de comunicação, mas o 
assunto principal era como estava tudo 
maravilhoso. 

O clube não conta oficialmente com 
jogos femininos, digo que não oficialmen-
te porque o time feminino é tão grande 
e tão importante quanto os dos homens. 
Elas, torcem, vibram, patrocinam e são 
tão apaixonadas pela bola quando o sexo 
oposto. E por causa delas, aquela informa-
ção da ausência de talheres é tão impor-
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tante. Elas, digo todas, criaram uma forma 
bonita e criativa de dar um charme e se 
fazer presente na final.

Borná de Emoções
Sacola de Talheres, porta talheres, 

porta pratos...Foram inúmeros nomes que 
descobri durante o evento, mas pra mim 
poderia se chamar borná de emoções. É 
tanto carinho, empolgação, torcida envol-
vida que  não encontrei na literatura uma 
palavra que conseguisse abranger tudo em 
um só “pacotinho”.

Alguns são produzidos de tecido, ou-
tros de crochê, tricô; coloridos, em tons 
terrosos, neutros... o que vale é a criativi-
dade e a praticidade.  Conversando com a 
Dona Beatriz Rodrigues, esposa do atleta 
duzentino Vicente Balbino, que joga na 
equipe da Prorelax, conta que gosta de ver 
os jogos e principalmente participar da fi-
nal, onde pode conversar e interagir com 
outras famílias. Dona Beatriz, conta que 
seu borná foi produzido por uma amiga 
há muitos anos atrás, mas que cuida para 
sempre trazê-lo no evento. Outra família 
que se reunia para saborear os quitutes da 
final, foi a família do Marcelo Vieira, atle-
ta da equipe do Posto do Boi. Marcelo foi 
com as filhas Rafaela e Emili, a mãe Dona 
Vanda e a estreante Aliandra, sua namo-
rada que também aprovou a tradição do 
Borná de Emoções, pela praticidade em 
levar os itens. E nessa família quem prepa-
rou o borná foi o próprio atleta, supervi-
sionado pelos olhos atentos da experiente 
Dona Vanda.

Outro atleta veterano que também re-

solveu preparar seu borná foi o Marcelino, 
o Carneiro, que joga na equipe Truck Forte 
Transportes e Ferragens Bredariol, marido 
da simpática Sandra Carneiro. Marceli-
no bem que tentou, mas bateu na trave, 
o borná da sua família é todo trabalhado 
no crochê com flores maravilhosas, mas 
Marcelino, ainda pouco entrosado com o 

ornamento, vestiu seus talheres do avesso, 
causando inúmeras gargalhadas a quem 
estava na mesa. 

Katia Tavares, esposa do atleta e pre-
sidente do Clube Maguila, estava acompa-
nhando toda movimentação de perto, com 
seus netos e também trouxe seu Borná. Se-
gundo ela que acompanha eventualmente 

os jogos, a festa da final é um momento de 
união entre as famílias, onde podem brin-
dar o ano com amigos e familiares. 

E esse campo amador foi palco de 
grandes partidas, momentos de alegria, es-
paço de integração e quem sabe, até celeiro 
de grandes atletas. Essa forma mais popu-
lar de lazer está aqui nos 200, um aconteci-
mento comunitário movimentando cam-
peonatos independentes, sendo mantidos 
com amor e tradição, assim como o almo-
ço que começou a ser servido ao meio dia, 
com as mesas cheias igual casa de vó, e que 
sempre cabe mais um. 
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A "revisão da vida toda" foi recentemente aprovada 
pelo Supremo Tribunal Federal, o que trouxe uma grande 
conquista para os aposentados.

Mas afinal, o que é a revisão da vida toda?
É a possibilidade de o aposentado incluir os salários de 

contribuição anteriores a julho de 1994 no cálculo de sua 
aposentadoria e com isso aumentar sua renda mensal.

Tal inclusão é vantajosa para quem teve maiores salá-
rios anteriores a essa data e, por isso, foi prejudicado pela 
regra de transição trazida com a Lei nº 9.876/1999, que 
criou o fator previdenciário e alterou a forma de apuração 
dos salários de contribuição para efeitos do cálculo de be-
nefício.

Os benefícios do INSS que podem ser contemplados 
com a revisão da vida toda são: aposentadoria por idade/
tempo de contribuição/especial, da pessoa por deficiência, 
por invalidez, pensão por morte e auxílio-doença.

Revisão da Vida Toda 
- Quem tem direito?

Jefferson Cazon e 
Cláudia Bortolotti de Sena 

Sebold & Cazon Advogados

O primeiro passo da revisão é realizar um cálculo pré-
vio, ele é imprescindível para análise do direito e uma futu-
ra ação de revisão de aposentadoria. 

Com o cálculo pronto e o valor sendo considerável, o 
segurado poderá pedir judicialmente a sua revisão.

A Revisão da Vida Toda somente é cabível para quem 
se aposentou entre 29/11/1999 e 13/11/2019.

Importante ficar atento com o prazo decadencial, afi-
nal quem recebeu o primeiro pagamento do INSS há mais 
dez anos, não tem direito a ação.

A “Revisão da vida toda” garantiu a justiça aos aposen-
tados, buscando ajudar a proteger o direto do segurado de 
optar pela regra definitiva ao invés da de transição.

Lembrando que é preciso avaliar e fazer o cálculo certo, 
isso porque ela não é válida para todos e há o risco de redu-
ção do valor do benefício, sendo por isso essencial contar 
com o especialista nessa área.
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Deixar para fazer depois, adiar o desconforto em 
busca de prazer imediato, tudo que você poderia estar fa-
zendo agora e não está, é procrastinação. Que pode cau-
sar um desconforto psicológico, interferindo nas emo-
ções e sentimentos negativos, sendo a culpa, vergonha e 
insatisfação, que traz prejuízos na qualidade de vida da 
pessoa, além do desconforto de não estar sendo produ-
tivo.

A procrastinação não é um transtorno, é um sinto-
ma, ela está relacionada também com a lei do mínimo 
esforço e a busca do perfeccionismo, querer algo sempre 
bom e perfeito muitas vezes gera uma grande ansiedade, 
aparece o medo de fazer uma tarefa que não fique perfei-
ta, faz com que você se trave antes mesmo de começar. 
Existem também outras causas, mas minha intenção aqui 
não é aumentar sua culpa.

Toda decisão faz a diferença, pequenas escolhas são 
relevantes porque estabelecem uma referência para o res-
to de nossas vidas. Quando adiamos tarefas importantes 
é possível notar uma ideia que nos leva a pensar que ha-
verá mais tempo e melhores condições de execução no 
dia seguinte.

Mas será mesmo que o dia seguinte terá essas condi-
ções? Ou será que é apenas você procrastinando para ter 
o prazer imediato? 

Estamos vivendo um momento que o prazer mo-
mentâneo é muito atrativo, ainda mais por conta da 
tecnologia, da distração em nossas mãos, mesmo saben-
do que essa escolha não é o melhor para nós, mas nos 
mesmos nos sabotamos, quando negociamos algo para a 
procrastinação.

Para você conseguir vencer a procrastinação, você 
precisa dar pequenos passos para o que deseja, não espe-

Procrastinação está 
atrapalhando a sua vida?

Natália Aparecida Labbado da Silva 
(@psi.natalialabbado) 

 psicóloga clínica CRP 08/28940.

re o momento certo, o dia certo, a hora certa. O momen-
to certo é hoje e agora! Lembre-se que o que está fazendo 
hoje você vai colher. "Insanidade é continuar fazendo 
sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes." 
- Albert Einstein.

Você já deve ter percebido que a procrastinação está 
atrapalhando a sua vida, dessa forma vou te sugerir al-
guns pequenos passos para colocar em prática hoje mes-
mo. Você tem o controle das suas atitudes, por isso pode-
mos dividir a nossa ação em algumas etapas sendo elas:

- Ter uma lista de tarefas, fazer esse planejamento de 
o que é importante e urgente para ser feito;

- Dividir a tarefa em microtarefas, por exemplo, você 
quer arrumar o guarda roupa, por qual é a microtarefa 
que você pode começar? Arrumando uma gaveta, depois 
a outra e assim sucessivamente. Inicie pelo o que for mais 
fácil e vá aumentando;

- Se possível tenha um ambiente adequado e elimine 
as distrações;

- Defina quais são suas metas e prazos.
Uma sugestão extra procure pela técnica pomodo-

ro, eu particularmente gosto de usar, ajuda a me man-
ter focada e depois sei que terei minha recompensa, essa 
técnica fracciona o tempo em blocos para restaurar sua 
atenção.

Repita este processo em todos os dias, porque você 
não precisa de mais força de vontade, você precisa cons-
truir hábitos e tornar eles inegociáveis.

Já dizia Isaac Newton “um corpo parado tende a con-
tinuar parado, um corpo em movimento tende a conti-
nuar em movimento.”

E não se esqueça de comemorar as vitórias. Mesmo 
que para você seja pequenas, são suas!
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palestrante de sucesso, escritor com 
3 milhões de livros vendidos.

Gilclér Regina

Um dia Ele veio ao mundo para mudar a nossa histó-
ria. Aprendemos que aqui é contrato de aluguel. Ele res-
taurou tudo! Feliz Natal! Tenhamos a esperança e o desejo 
intenso como ponto de partida para as todas as nossas rea-
lizações na família e no trabalho

Chegamos mais uma vez ao Natal. Época linda, colo-
rida, cheia de presentes e famílias se reunindo e muitos es-
perando o bom velhinho Papai Noel (essa figura querida e 
idealizada em nossos corações) com os presentes. 

Como cristãos, sabemos que o NATAL é muito mais 
que isso, é o nascimento de JESUS CRISTO como homem, 
como aquele que veio para salvar a humanidade.

O Natal verdadeiro para muitos é esquecido. O Natal 
do perdão para outros tantos também é esquecido. JESUS 
CRISTO, no momento em que foi crucificado disse ao mal-
feitor: “Ainda hoje estarás comigo no paraíso”. É o nasci-
mento Dele que comemoramos no NATAL.

Uma época para reflexão e renovação de nossos votos 
de fidelidade ao nosso sentimento e a nossa fé. Veja que, 
uma semana após e estamos no início de mais um ano. 
O sentimento é de agradecimento por tudo que tivemos 
durante um ano, apesar de todas as dificuldades, teremos 
SEMPRE QUE AGRADECER e agora estamos sintoniza-
dos com as perspectivas do novo ano e que ele seja aben-
çoado.

Um desejo intenso é o ponto de partida para qualquer 
realização. Assim, um fogo pequeno não pode gerar mui-
to calor, um desejo fraco não é capaz de produzir grandes 
resultados.

Mas a verdade é que precisamos inspirar pessoas, vive-
mos num mundo onde anda faltando propósitos, desafios 
diários, ter uma causa pela qual lutar, e sair cada qual de 
seu mundinho.

Que a sua chama para este ano e sua vida presente e 
futura seja intensa e que você comece agora, não com pro-
messas e sim com atitudes e ação. Afinal, a vida não é de 
quem sabe... a vida é de quem faz! 

Então, vamos trazer um pedacinho deste Céu, deste 
Natal para nossas vidas, sabendo que dificilmente se é o 
melhor sem antes ter sido o pior. Isso é, ter humildade no 
coração e empurrar a arrogância ladeira abaixo.

Uma mensagem de NATAL
Outro dia li em numa coluna sobre o Natal, que dizia: 

"Vem aí mais um Natal. Lembre-se: se você não estourar o 
cheque especial, voltar para casa com o bolso cheio de car-
nês, atolado em dívidas futuras, você não conseguirá provar 
que é um bom cristão”. Sabe o que vai acontecer? Vai acabar 
cantando o jingobel no Serasa... 

A verdade é que no Brasil, tudo ainda surpreende. As 
pessoas seguram suas finanças, suas economias, mas quan-
do chega nos últimos dias, o seu emocional fala mais forte. 
E o que acaba ocorrendo é que o lojista também entra nes-
sa e, pensando com o freio no cérebro, não abastece a loja 
como talvez deveria, e acaba perdendo vendas por falta de 
produtos.  

Muitas vezes, ouvi por esse Brasil afora, de que seria 
o pior Natal da década. Depois, as vendas surpreenderam.  
A mesma previsão foi feita para o dia das crianças, dia das 
mães, dia dos pais... seria o pior do século! Não foi. As 
vendas novamente surpreenderam. Os clientes surpreen-
deram. Quem apenas não surpreendeu foram alguns, que 
teimam em oferecer momentos trágicos ao invés de mo-
mentos mágicos. 

E voltando ao principal do tema, MOMENTOS MÁ-
GICOS é ter o sentimento do Natal em sua expressão ver-
dadeira e saber que um novo ano começa cheio de esperan-
ça é o verdadeiro espírito de Natal. A reflexão deste Natal é 
que sempre é tempo de mudar... se alguém errou, machu-
cou alguém, feriu alguém que ama, fez sofrer... AINDA AS-
SIM MERECE O PERDÃO. 

Não se importar neste momento quem está errado é 
ser feliz perdoando. E ser feliz com aquilo que Deus espe-
ra de seus filhos. Como pode alguém perdoar e não dar a 
chance da outra pessoa poder mostrar que mudou? Como 
você pode abençoar o seu filho e odiar o seu próximo?

Eu já errei muitas vezes. Sou aqui um réu confesso de 
muitos erros, dos banais e menores até alguns bem maiores. 
E por quê? Porque sou ser humano, cheio de vaidades, de 
falhas... todos nós somos.

Muitas vezes nós somos induzidos ao erro. Somos mo-
tivados por uma situação e acabamos equivocadamente 
indo parar no erro. Mas isso jamais justifica o erro. Erro 
não se justifica, se assume. Aí entra o ESPÍRITO DE NA-

TAL. Pois erro é erro... Perdão é perdão!
Natal é tempo de paz e tempo de amor. O amor ainda 

é o que mantêm esse planeta vivo. Natal é perdão! Pois per-
dão é AMOR!

Desejo a todos vocês um Feliz e Abençoado Natal, e 
que este perdão ilumine as vossas vidas, pois o mundo não 
existe se não houver AMOR.

Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

Natal é momento de beleza singela e indescritível. É 
ponto de união entre o Céu e a Terra, verdadeiro cenário 
representativo do amor de Deus pelos homens. 

Natal é Vida que renasce pela Luz e pela Fé, todos os 
anos, em nossos corações, semeando o Amor e trazendo a 
esperança para a humanidade através da árvore denomi-
nada Vida, que se cerca de bençãos e alcança realizações 
plenas. 

Natal traz em seu ventre o bendizer o Menino Deus, 
que se traduz pela poesia que encanta, pela rima que se 
estabelece, pela harmonia que surge e permanece, pela 
construção de espaço onde o Bem Coletivo é envolvido 
pelo amor cristão. 

Natal insere muita magia no ar. A alegria surge e se 
estampa no humano que há presente no Divino. Inúmeros 
sonhos brotam deste universo que faz o coração sorrir.

Para viver este encantamento que o Natal congraça, 
e a maravilhosa história que traduz, é preciso ter a feli-
cidade presente na alma e a fé a brotar em profusão no 
coração.

Para aplaudir o nascimento do Deus Menino é pre-
ciso ter os olhos voltados para o Alto, a ação solidária e 
fraterna sendo praticada e o amor estar consignado em 

Maria Inês Botelho
É presidente do Elos de Mandaguari, membro titular, 

bem como correspondente em oito Academias de 
Letras, em quatorze instituições análogas e em duas 
instituições de prestação de serviços sociais volun-
tários, localizadas no Brasil, Portugal, Suiça e Itália 
Tem um livro publicado sobre o “Cinquentenário 
do Elos Internacional” e está presente em vinte e 
quatro coletâneas e três antologias publicadas no 

Brasil e na Suiça. Possui 6 coletâneas e 1 antologia no 
prelo. Atua como revisora de livros, textos, projetos 

diversos a serem publicados e aplicados. É apresenta-
dora do programa “As crianças e o universo literário 
infantil contadas na rádio Agora – FM” onde escolas 
municipais do Ensino Fundamental - séries iniciais e 
Centros Municipais de Educação Infantil se apresen-

tam, contando histórias infantis, semanalmente. 

Natal, Vida que renasce 
pela Luz e pela 

Fé e semeia o Amor!
cada ato com o irmão.

Viver o Natal, portanto, é:
• sentir o Deus Menino ser o Senhor do Natal e os 

homens se encontrarem como irmãos;
• enxergar a verdadeira essência que há nessa cele-

bração e valorizar o acontecimento que marcou a nossa 
salvação para a eternidade;

• alegrar-se pela concretização de Deus feito Homem 
e que apresentou ao Mundo o Evangelho e as Boas Novas 
a todas as criaturas;

• bendizer o Deus Menino que traz vida plantada na 
felicidade e no amor;

• estender a teia da vida a vidas que estendem as suas 
mãos; 

• oportunizar mais Luz à vida de pessoas próximas 
ou distantes.

   Vivamos intensamente esse momento cristão. Re-
gistremos, com bastante singeleza, a história de nossas 
vidas e a perenidade que o Natal reflete. 

   Seja nele feliz e abençoado (a). Seja partícipe da co-
munhão e do congraçamento cristãos. Seja Fé viva e regis-
tro do Bem temporal. Seja Vida que produz essências em 
outras Vidas.
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Na noite de segunda-feira um adoles-
cente de apenas 16 anos foi alvejado por 
ao menos 15 disparos de arma de fogo na 
Estrada Caitu, no Jardim Social em Manda-
guari.

2/1
Jovem é executado a tiros no quintal de casa

Por volta de 21h30, Mandaguari re-
gistrou seu primeiro homicídio do ano 
de 2022. A vítima foi Daniel da Silva Ra-
mos, 26 anos, conhecido como Daniel-
zinho. O crime ocorreu na área de uma 
residência localizada na Rua Gomercin-
do Bortolanza, próximo da saída para 
Jandaia do Sul.

Ramos estava no fundo do quintal 
quando o imóvel foi invadido por um 
homem armado. O criminoso se apro-

ximou da vítima e efetuou os disparos. 
Após cometer o crime, o suspeito fugiu, 
tomando rumo ignorado. Vizinhos en-
traram em contato com a Polícia Militar 
e também acionaram o socorro.

Quando o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) chegou ao 
local, Ramos já estava em óbito. Poli-
ciais militares isolaram a cena do crime 
até a chegada do Instituto Médico Legal 
(IML), que fez a remoção do corpo.

3/1
Mandaguari continua 

vacinando a população 
2022 iniciou com uma boa notícia em 

relação ao combate da Covid-19. O sistema 
de saúde retomou o agendamento da 1ª dose 
contra a doença para adolescentes de 12 a 17 
anos e da 3ª dose para 18 anos ou mais. 

14/1
Mandaguari registra número recorde 

de casos de Covid-19

Três residências foram incendiadas na 
madrugada do dia 3 de janeiro em Man-
daguari. 

A primeira ocorrência foi em um bar-
raco de madeira na Rua Raimundo Cardo-
so no Jardim Boa Vista onde o Corpo de 
Bombeiros conseguiu controlar o fogo. De 
acordo com moradores da região, a casa 
não era habitada.

Corpo de Bombeiros registra três 
incêndios em uma única madrugada

A segunda ocorrência aconteceu qua-
se ao mesmo tempo na Rua Benedito Car-
doso, também localizada no Jardim de Boa 
Vista. A casa também não era habitada.

E por último, a terceira ocorrência foi 
uma hora depois, na Rua José Guarido na 
região do Cinco Conjuntos. O imóvel era 
habitado por um casal e seus quatro filhos, 
mas ninguém se feriu com o acidente. 

O primeiro boletim do ano registrou 11 casos de Covid-19, sendo eles seis mulhe-
res de 28 à 67 anos e cinco homens de 7 à 38 anos.

Mandaguari começa o ano 
confirmando 11 casos de Covid-19

Na sexta-feira Mandaguari confirmou cerca de 100 novos casos de Covid-19, 62 
mulheres e 38 homens, resultando no maior número registrado da doença em um 
único dia até então.

31/1
Polícia Militar apreende grande quantidade 

de drogas e munições em Mandaguari 
Na noite de segunda-feira, a Polícia Militar de 

Mandaguari apreendeu uma grande quantidade 
de drogas e munições em um Volkswagen Gol de 
cor azul, este que por sua vez tinha placa do mu-
nicípio de Dois Vizinhos. 

Após uma perseguição, os dois indivíduos 
que estavam no carro o abandonaram e entraram 
em um matagal, não sendo localizados pela PM.

201 quilos de maconha e 339 munições de fu-
zil calibre 7.62 foram confiscados. 

Adolescente é baleado no Jardim Social
O jovem Gabriel Perazza em primeiro 

momento foi estabilizado pelos socorristas 
do Serviço de Atendimento Móvel de Ur-
gência (SAMU), mas infelizmente acabou 
não resistindo e veio a óbito.
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Um jovem de 25 anos foi socorrido 
pelo Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) em estado grave no 
Jardim Primavera em Mandaguari. Julia-
no da Silva foi espancado por três homens 
em uma suposta briga de trânsito.

Silva conduzia uma bicicleta quando 

1/2
Rede Municipal recebe mais de 3,5 mil 

alunos na volta às aulas
Na primeira segunda-feira de fevereiro, 

3.564 alunos da rede municipal de ensino 
de Mandaguari retornaram para suas roti-
nas de aulas. O principal desafio do período 
estava relacionado a seguir os protocolos 
anticovid à risca e diminuir a defasagem na 

educação causada pela pandemia.
O avanço da vacinação no público 

infantil contribuiu para o retorno seguro 
das aulas mesmo com o município não 
exigindo a imunização nessa faixa etária 
de ensino.

3/2
PM cumpre mandado de prisão 

nos Cinco Conjuntos
A Polícia Militar de Mandaguari cumpriu um mandado de prisão durante a noite de 

quarta-feira na região dos Cinco Conjuntos. 
A ocorrência foi registrada na Rua Isabel Peres Fernandes e o nome do homem de 

32 anos não foi divulgado.

4/2

Comunidade do Doutor Osvaldo retoma 
as atividades em 2022 

A Comunidade Social Cristã Be-
neficente (CSCB), também conheci-
da como Comunidade do Doutor 
Osvaldo, retomou as atividades para 
o ano de 2022 e realizou matrículas 
e rematrículas para as atividades re-
creativas oferecidas pela entidade.

Algumas das atividades são au-
las de canto, literatura, que conta 
com uma vasta biblioteca, entre ou-
tras.

11/2
Homem é encontrado morto em sua 

residência no Jardim Esplanada
Um homem foi encontrado morto em 

sua residência na Rua Octavio Eugênio 
Vinholi no Jardim Esplanada. O homem 
foi identificado como Sidnei Luquetti.

Os vizinhos disseram que ele estava 
há dois dias sem sair de casa e quando 

O recurso, destinado pelo 
deputado Arilson Chiorato (PT), 
atende uma solicitação do verea-
dor Sidney da Silva (PSD). 

A emenda deve ser desti-
nada pela Prefeitura de Manda-
guari para melhorias na área de 
segurança pública e na realiza-
ção de projetos em parceria o 
Conseg Pioneiros e com a Polícia 
Militar. 

foram procurar o encontraram sem vida 
dentro de sua casa, este que morava so-
zinho.

A princípio ele havia falecido por 
causas naturais e seu corpo já estava em 
processo de decomposição. 

R$ 50 mil para câmeras de segurança 
foram repassados para a Prefeitura de Mandaguari 

27/2
Homem é socorrido em estado grave após 

sofrer agressão
supostamente esbarrou em um GM Corsa 
de cor preta. Os ocupantes do veículo des-
ceram do carro e agrediram o ciclista com 
um taco de baseball.

A vítima estava consciente quando 
chegou ao hospital e foi levada para a UTI 
em estado grave, mas estável.
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A Prefeitura de Mandaguari anunciou na ter-
ça-feira que o Governo do Paraná autorizou o con-
vênio de R$ 13 milhões para a construção de uma 
trincheira e dois viadutos na PR-444.

A verba faz parte de um pacote de R$7,5 mi-
lhões anunciados pelo governo estadual para inves-
timento em infraestrutura em todo o Paraná.

2/3

Um homem de 30 anos foi denuncia-
do à Polícia Militar por violência domésti-
ca no Jardim Cristina. 

A ocorrência teve início por volta de 
21h20 de terça-feira, na Rua Ábramo de 
Rocco. Uma jovem de 23 anos acionou a 
PM informando que teve uma discussão 

Homem é denunciado 
por violência 

doméstica no Jardim Cristina
com seu amásio e que estaria agressivo no 
local.

O homem cometeu dois atos violentos 
na mesma noite, retornando a casa da víti-
ma mesmo após ter sido abordado pela PM. 

O suspeito não foi localizado após a 
segunda ocorrência.

3/3
Após onda de furtos no cemitério, 

Mandaguari avalia instalação de câmeras 
para evitar novos crimes

A onda de furtos de placas de 
bronze e outros itens no cemitério de 
Mandaguari resultou no município 
avaliando a instalação de câmeras e até 
mesmo na contratação de um vigia no-

7/3
Mulher é executada no 

Jardim Boa Vista
Na manhã de segunda-feira uma mulher foi executada a tiros na casa onde morava, 

na Rua Argenta Milani Nanci, Jardim Boa Vista.
Por volta de 6h30, quatro indivíduos invadiram a casa, matando um cachorro Pitbull 

e Jeniffer Silva com mais de 20 tiros.
A vítima tinha 23 anos.

10/3
Atletas mandaguarienses tem ótimo 

desempenho nos Jogos Escolares Brasileiros

Atletas mandaguarienses se destacaram nos Jogos Escolares Brasileiros em Aracaju, 
Sergipe. 

No atletismo, Sabrina Gabrieli Pena e Leonardo Gabriel Pires dos Santos represen-
taram Mandaguari e o Paraná na competição, onde conquistaram medalha de prata (Sa-
brina) e o oitavo lugar na seletiva (Leonardo) Gymnasiade de Atletismo 2022.

A Prefeitura de Mandaguari publicou na quinta-feira o decreto 154/2022, que flexi-
biliza o uso de máscaras em decorrência do Covid – 19.

Com a mudança, o equipamento de proteção em locais abertos deixou de ser obri-
gatório, sendo apenas necessário em ambientes fechados. A mudança seguiu o decreto 
do Governo do Paraná. 

24/3
Mandaguari flexibiliza o uso de máscaras

29/3
Governo autoriza R$ 13 milhões para construção 

de trincheira e viadutos na PR-444 em Mandaguari 

turno para o local.
A Polícia Civil chegou a abrir um 

inquérito para investigar a onda de 
furtos, mas nenhum suspeito foi deti-
do.
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Moradores de Mandaguari se mobilizaram para arrecadar doações para um idoso 
que teve sua residência queimada após um incêndio. O idoso mora na Vila Vitória e é 
acamado.

Após uma queda de energia na residência, uma televisão acabou pegando fogo, in-
cendiando todo o seu quarto.

1/4
Mandaguari libera circulação sem 

máscaras em locais fechados
O Diário Oficial de Mandaguari trouxe na sexta-feira o decreto 168/2022, dando fim 

à obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados.
O documento estabelece que o uso de máscara segue obrigatório em lugares des-

tinados a espaços de saúde e transporte público, além de também ser necessária para 
pacientes com sintomas gripais, em ambientes fechados e abertos.

4/4
Caminhada de conscientização sobre autismo 
reúne mais de 200 pessoas em Mandaguari
A caminha de conscientização 

sobre o autismo organizado pela As-
sociação de Familiares e Autistas de 
Mandaguari reunir mais de 200 pes-
soas. 

Durante a caminhada foram en-
tregues materiais com orientações so-
bre o assunto para mostrar que o au-
tismo não é uma doença, para ajudar 
as pessoas a identificarem o problema 
e também para chamar a atenção sobre 
a importância do diagnóstico e do tra-

tamento precoce. 
O evento também teve o apoio de várias 

instituições.
9 e 12/4

Comerciante agredido na PR-444 morre 
após ficar 16 dias internado

O comerciante Edilson Campos, 55 anos, faleceu neste sábado (9) após ficar 16 dias 
internado na UTI de um hospital da região. Proprietário do Motel Álibi, na PR-444, 
Campos deu entrada no hospital no dia 24 de março, quando foi brutalmente agredido 
por dois indivíduos na entrada do estabelecimento.

A dupla que cometeu o crime foi presa dias após o falecimento do comerciante. Os 
criminosos são pai e filho, moradores de Cambé. 

13/4
Sargento Andrade é homenageado em 

solenidade no 4° Batalhão da Polícia Militar 
Na tarde de terça-feira, às 14h, foi rea-

lizada na sede do 4° Batalhão da Polícia 
Militar, em Maringá, a solenidade de Des-
taque do Mês de Março. 

Como destaque do mês de março, o 
homenageado foi o 3° Sargento Nilton An-
drade da Silva, que conta com 21 anos de 
serviço, nas fileiras da Polícia Militar do 
Paraná e atualmente trabalha no Pelotão de 
Mandaguari, pertencente à 3ª Companhia. 

O Sargento Andrade possui um rela-
cionamento de confiança exemplar com 
diversas autoridades de Mandaguari pelo 
ótimo desempenho de seu trabalho, con-

seguindo inúmeras vezes excelentes resul-
tados para a Segurança Pública. 

Só em Mandaguari, que está há quase 
16 anos, o sargento conclui 1204 prisões. 

16/4
Mulher é esfaqueada na frente do filho 

em Mandaguari
Uma mulher de 34 anos foi esfaquea-

da em Mandaguari na madrugada de sá-
bado. Segundo a Polícia Militar, o filho da 
vítima, que tem 10 anos, presenciou tudo. 
A autora da facada é companheira da ví-
tima.

A mulher que ficou ferida chegou a 
sair da cidade para buscar socorro e foi 
até Apucarana, em uma Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA). A vítima alegou 
que fez isso por medo de ser perseguida 
pela companheira.

29/4
Moradores se mobilizaram para arrecadar 

doações para idoso que teve sua casa queimada
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A Secretaria Municipal de Saúde 
de Mandaguari declarou na sexta-feira 
(20/05) situação de epidemia de dengue 
devido ao aumento no número de casos na 
cidade.

A SMS realizou mutirões de limpeza 
em bairros com maior incidência de ca-
sos, inclusivo com aplicação de inseticida. 
Agora, a Secretaria de Saúde aposta na 
conscientização da população para evitar 
novos criadouros do mosquito da dengue. 

4/5
Dupla armada assalta posto de combustível 

em Mandaguari
Dois criminosos armados assaltaram um posto de combustíveis em Mandaguari du-

rante a noite de terça-feira. Na saída, a dupla ainda efetuou um disparo de arma de fogo 
em uma das paredes do local. A dupla fugiu a pé, mas não foi localizada pela Polícia 
Militar. 

6/5
Polícia Civil prende três acusados de 

homicídio em Mandaguari 
Na manhã de sexta-feira (6/5) a Po-

lícia Civil de Mandaguari prendeu três 
acusados do homicídio de Carlos Eduardo 
Anhaia, encontrado morto na Estrada Kel-
ler no dia 24 de abril.

Os agentes da PC prenderam duas 
mulheres e um homem. Os nome dos deti-
dos não foram divulgados. 

Os envolvidos foram encaminhados 
até a 55ª Delegacia de Polícia Civil de 
Mandaguari, para ficarem à disposição da 
justiça.

10/5
Mandaguari realizou mutirão de 

preventivo neste mês
A Secretaria de Saúde de Mandaguari realizou no mês de maio um mutirão de coleta 

para o exame preventivo. As coletas ocorreram na Unidade Básica de Saúde (UBS) do 
centro. 

O objetivo é chamar a atenção para o câncer de colo de útero, terceiro tumor maligno 
mais frequente na população feminina, atrás apenas do câncer de mama e o colorretal.

O exame preventivo contribui para que a doença seja diagnosticada em seus estados 
iniciais, facilitando no tratamento.

11/5
Veículo da Saúde capota em Tibagi

Um carro usado para transportar pa-
cientes capotou na noite de terça-feira, 
por volta das 22h, no KM 451 na BR-376, 
em Tibagi. O trecho da rodovia é conhe-
cido por diversos registros de acidentes.

O veículo da marca Voyage, de 2018, 
é da Prefeitura de Mandaguari e estava 
levando uma criança de 2 anos, acompa-

nhada pela mãe, de 34, para uma consulta 
médica em Curitiba, no Hospital de Clí-
nicas.

Segundo funcionário público que 
atua como motorista da prefeitura, estava 
chovendo na hora do acidente. Ele afirma 
não se recordar dos detalhes do acidente.

Todos os passageiros estão bem.

19/5
Mulher é agredida pelo companheiro 

no Conjunto Ipacaray
Uma mulher de 34 anos acionou a Polícia Militar durante a tarde de quarta-feira 

após ser agredida pelo companheiro. A ocorrência foi registrada na Rua José Alves Bar-
bosa, no Conjunto Ipacaray.

Conforme relatório divulgado pela PM, a vítima contou que é amasiada com um 
homem, e que ele a agrediu com socos e chutes.

Os policiais que registraram a ocorrência realizaram buscas, mas não encontraram 
o suspeito de cometer o crime. 

20/5
Mandaguari declara epidemia de dengue
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Uma criança de quatro anos deu entrada no Pronto Atendimento Municipal (PAM) 
com queimaduras no corpo. Vitor Hugo de Freitas Peres teria se queimado com leite 
quente. 
Com 40% do corpo queimado, o menino morador do Jardim Esplanada foi transfe-
rido para o Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário (HU) de 
Londrina. 
O menino ficou mais de um mês internado, e só teve alta do hospital no dia 27 de julho.

1/6
Envolvido em homicídio em Mandaguari 

é preso em São Paulo 
O quarto envolvido no 

homicídio de Carlos Eduar-
do Anhaia, encontrado mor-
to na Estrada Keller em abril 
deste ano, foi preso pela Po-
lícia Civil em Praia Grande 
(SP).

O indivíduo, de 21 anos, 
estava foragido desde que o 
crime aconteceu. 

Com o apoio da Delega-
cia de Investigações Gerais 
da Polícia Civil de São Paulo, 
policiais mandaguarienses 
conseguiram rastrear o acu-

sado, que estava escondido na casa de um amigo e 
se preparando para fugir novamente.

9/6
Mídia internacional repercute matéria 

sobre produtores de café que buscam o IG 
“Made in Mandaguari”

Um site português repercutiu uma 
reportagem produzida pela RICMais so-
bre os produtores de café de Mandaguari.

A matéria intitulada “Made in Man-
daguari: produtores de café buscam selo 
de procedência” conta sobre 30 produ-
tores de café de Mandaguari que, com 
o apoio da prefeitura e do Instituto Na-
cional de Propriedade Industrial (INPI), 
buscam o selo de Indicação Geográfica 
(IG) e organizar uma associação local 

para o setor. 
O selo de Indicação Geográfica sig-

nifica que um produto traz características 
únicas por conta de onde ele é feito, in-
cluindo fatores naturais e humanos. 

O texto, veiculado em mídia regional 
e em Portugal, lembra que “Mandaguari 
possui café característico devido a atribu-
tos como lavouras familiares, prevalente 
entre produtores, além de solo e localiza-
ção”

13/6
Criminosos invadem residência e 

executam morador com quase 20 tiros
Durante a noite de domingo, criminosos invadiram uma casa localizada na Rua Pas-

coal Maio, no Jardim Brasília em Mandaguari, e executaram um morador do imóvel.
A vítima era Anderson Assis Rodrigues, 30 anos, que tem passagens na polícia.
Os criminosos executaram Anderson no banheiro com 19 tiros e fugiram do local 

logo em seguida, sendo flagrados por câmeras de segurança do local.

17/6
Secretário admite que município notificou 

empresa coletora de lixo 
O Secretário de Desenvolvimento Eco-

nômico, Meio Ambiente e Turismo Eduardo 
Abílio Elias Rifan Nunes, entrou em contato 
com a redação do Portal Agora para infor-
mar que, diferente do que foi informado pela 
assessoria de imprensa da prefeitura, o muni-
cípio teria sim notificado a empresa respon-
sável pela coleta em Mandaguari.

O amontoamento de sacos em via públi-
ca não ficou proibido, mas a prefeitura teria 
indicado que, caso as embalagens sofressem 
danos, os coletadores fizessem a limpeza para 
evitar que resíduos ficassem para trás.

24/6
Criança tem 40% do corpo queimado 

em acidente doméstico
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A Prefeitura de Mandaguari recebeu 
R$ 200 mil em recursos que serão desti-
nados a entidades que atuam no municí-
pio. A verba veio através de uma emenda 
da deputada federal Gleisi Hoffman e 
do deputado estadual Arilson Chiorato, 
ambos membros do Partido dos Traba-
lhadores.

Com o dinheiro na conta, o muni-
cípio trabalha junto das entidades para 
elaboração de convênios e repasse dos re-
cursos. Os projetos foram encaminhados 
para apreciação da Câmara de Vereado-
res.

2/7
Sicredi realiza “Dia C na Praça” e celebra 

o marco de 6 milhões de associados
No sábado do dia 2 de julho, come-

mora-se o Dia Internacional do Coopera-
tivismo e a Sicredi Agroempresarial PR/SP, 
numa parceria com a Aurora Coop, Cocari 
e Rodocoop realizou o “Dia C na Praça”, 
uma ação já tradicional na cidade de Man-
daguari.

Diversas atividades ficaram disponí-
veis para a população, dentre elas, cortes 

de cabelo com Embelleze, adoção de pets 
com a APAD, dicas de maquiagem com 
a Mary Kay, além de aferição de pressão, 
espaço recreativo para crianças, atividades 
culturais, zumba, doação de mudas medi-
cinais e sorteio de prêmios. 

A iniciativa busca demonstrar a força 
do cooperativismo em prol das transfor-
mações sociais.

Conseg Pioneiros entrega duas salas de 
atendimento humanizado para a Polícia Civil

Os números de violência doméstica 
no Brasil dispararam durante a pandemia 
de Covid-19. Os dados mais recentes, di-
vulgados em 2021 pelo Instituto Datafolha 
e Fórum Brasileiro de Segurança Pública 
(FBSP) mostram que uma em cada quatro 
mulheres acima de 16 anos afirma ter so-
frido algum tipo de violência no período.

A estatística significa que cerca de 17 
milhões de mulheres sofreram violência 
física, psicológica ou sexual. Em relação 
ao levantamento anterior, divulgado em 
2019, houve um aumento no número de 

agressões dentro de casa, que passaram de 
42% para 48,8%.

Em Mandaguari, a situação infeliz-
mente não é diferente da realidade de 
todo o país. Enquanto em uma ponta do 
problema as autoridades investem em 
campanhas de conscientização, em outra 
há de ser feito um trabalho de acompa-
nhamento e amparo às vítimas. Com isso 
em mente, o Conseg Pioneiros entregou à 
Polícia Civil duas salas para atendimento 
de mulheres, crianças e adolescentes víti-
mas de violência.

3/7
Município anuncia ampliação do sistema 

de coleta de esgoto
A Prefeitura de Mandaguari e a Sanepar vão ampliar o sistema de coleta de esgoto na 

cidade com a implantação de 19 quilômetros de rede coletora que vão interligar ao sis-
tema de imóveis de várias regiões do município, beneficiando certa de 4 mil moradores. 

Mandaguari tem cerca de 70% da população com acesso ao sistema de coleta e trata-
mento de esgoto, caminhando para chegar aos 80% após a ampliação. 

13/7
Mandaguari é a 3ª cidade da região em 

desenvolvimento sustentável
Mandaguari alcan-

çou a 3ª colocação entre 
as cidades da região da 
Associação dos Muni-
cípios do Setentrião Pa-
ranaense (Amusep) no 
ranking que mede o de-
senvolvimento sustentá-
vel dos 5.570 municípios 
do Brasil.

O ranking é elabo-
rado pelo Instituto Ci-
dades Sustentáveis (ICS), 
com base na avaliação de 
metas e Objetivos de De-
senvolvimento Susten-

tável (ODS) para a agenda 2030 da Organização das Nações 
Unidas (ONU). No ranking nacional, Mandaguari se encontra 
na 469ª posição.

29/7
Mandaguari recebe R$ 200 mil em 

recursos para entidades 
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Apesar de um saldo positivo na geração de empregos até aqui, a Agência do Traba-
lhador e agências de recrutamento particulares relatam um apagão de profissionais em 
Mandaguari. Empresas encontram dificuldades para preencher vagas, que ficam abertas 
por meses.

Na outra ponta, com a alta demanda, profissionais qualificados escolhem a dedo quais 
empregos querem, com base em salário, benefícios e outros fatores. 

Para tentar amenizar o problema, o município mantém o programa Capacita Manda-
guari, com cursos profissionalizantes para rápida colocação de moradores no mercado de 
trabalho. 

2/8
Criminosos furtam cinco carros de 

revendedor em Mandaguari 
Na madrugada de uma terça-feira, cri-

minosos furtaram cinco automóveis de um 
revendedor em Mandaguari. O crime acon-
teceu no estabelecimento chamado Verme-
lho Veículos, localizado na Rua Renê Tácco-
la, próximo ao Jardim Novo Horizonte. 

A ação foi flagrada por câmeras e é pos-
sível perceber pelo menos cinco criminosos 
participando da ação.

Dois carros foram recuperados e ne-
nhum suspeito foi detido.

3/8
Em Mandaguari, passageiro de ônibus é 
preso com haxixe enrolado nas pernas 

O passageiro de um ônibus foi preso em Man-
daguari após ser flagrado com haxixe enrolado nas 
pernas. A ocorrência registrada na BR-376 entor-
no do município aconteceu após uma fiscalização 
com cães que envolveu as equipes do Choque, Po-
lícia Militar e da Divisão Estadual de Narcóticos.

Além do fato da droga estar enrolada com 
plástico filme nas pernas do abordado, chama 
atenção a quantidade do entorpecente, que somou 
seis quilos. 

9/8
Creas de Mandaguari registrou aumento de 87,5% nos casos de violência contra mulher em 2022

O número de mulheres vítimas de 
violência doméstica atendidas pelo Cen-
tro de Referência Especializado de As-
sistência Social (Creas) de Mandaguari 
aumento cerca de 87,5% neste ano. Ao 

todo, 15 atendimentos foram registrados 
entre janeiro e julho de 2022.

Os casos registrados neste ano são 
de mulheres que têm 20 a 50 anos e apro-
ximadamente 70% dos casos chegam ao 

19 a 21/8
Jogos da Juventude movimentaram final 

de semana em Mandaguari
Mandaguari sediou a fase macrorregional dos 34º Jogos da Juventude do 

Paraná (Jojups), de sexta até domingo. A realização foi feita pela Secretaria de 
Educação e do Esporte do Paraná juntamente com a prefeitura através da Se-
cretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

A competição contou com a participação de 23 municípios que disputa-
ram as modalidades de basquetebol, futsal, handebol, vôlei de praia e voleibol, 
todos no masculino e feminino. Aproximadamente 500 pessoas, entre atletas, 
dirigentes e comissões técnicas, além dos organizadores e arbitragem estiverem 
presentes.

A entrada do público foi gratuita em todas as partidas do evento. 

30/8
Apagão de profissionais

Creas passaram pela Vara Criminal ou 
pela delegacia de polícia são relativos à 
violência física. 

Para melhorar os atendimentos a 
mulheres vítimas de violência, o municí-

pio inaugurou em agosto do ano passado 
a sala chamada “Direito Delas”. O espa-
ço, que garante privacidade às vítimas, 
possibilita o acolhimento adequado das 
mulheres
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Visando desenvolver as atividades comerciais na cidade, a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, em parceria com o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), lançou no dia 22 de setem-
bro o Ecossistema de Inovação de Mandaguari.

O projeto prevê que o Sebrae convide uma série de empresas locais de pequeno, 
médio e grande porte, a partir de uma análise que será realizada pelo órgão, e desenvolva 
um plano de ação para desenvolver o Ecossistema de Inovação de Mandaguari, estimu-
lando inovadores e gerando empregos.

Conforme o projeto, serão realizados quatro workshops para as empresas seleciona-
das pelo Sebrae.

5/9
Mandaguari vacinou 93,3% de toda a população 

com ao menos uma dose contra o Covid-19 
A Secretaria Municipal da Saúde de 

Mandaguari vacinou, até setembro, 32.321 
pessoas com a primeira dose ou dose única 
(Janssen) da vacina anticovid, o que cor-
responde a 93,3% de toda a população da 
cidade.

Em relação à população completa-
mente imunizada, a cobertura chega a 
84,8%.

Ao todo, em setembro, Mandaguari 
aplicou 85.099 unidades do imunizante, 
sendo 29.792 primeiras doses e 26.843 se-

gundas doses; 2.529 doses únicas; 25.935 
doses de reforço. 

7 a 9/9
Nadadora mandaguariense participa de 

Paraolimpíadas Escolares
A nadadora mandaguariense Emanuelle Victória Sá de Araújo participou das Parao-

limpíadas Escolares 2022 da Região 3.
Os jogos foram disputados na cidade de São Paulo entre os dias 7 a 9 de setembro 

com a presença de atletas de sete estados.

10/9
“Jardim das Artes” é sucesso de público
A primeira edição da feira “Jardim das 

Artes” foi realizada no dia 10 de setembro 
em Mandaguari.

A feira colaborativa de mulheres em-
preendedoras foi um verdadeiro sucesso, 
com uma variedade de serviços e produtos 
de qualidade, valorizando o trabalho regio-
nal das mulheres mandaguarienses e tra-
zendo visibilidade para as mesmas. 

Uma próxima edição do evento está em 
fase de planejamento pela organização.

Projeto União faz a Vida promove coleta 
de lixo eletrônico em Mandaguari

O projeto União faz a Vida promoveu a coleta de lixo eletrônico em frente à esco-
la municipal Dr. Ary da Cunha Pereira. Objetos como aparelhos de TV, rádio, DVD, 
chuveiro, secador de cabelo, micro-ondas, modem, computador, teclado, celular, bateria 
de celular, impressora, aquecedor, ventilador, entre outros itens foram recolhidos pelo 
movimento.

O projeto é promovido pela cooperativa de crédito Sicredi com o apoio da Secretaria 
Municipal de Educação.

12/9
Fabio Sukekava é eleito presidente da Aceman

A Associação Comercial e Empresarial de Mandaguari (Aceman) elegeu o advoga-
do Fabio Sukekava Junior como novo presidente da entidade, para a gestão 2022/2024. 
A nova diretoria é composta ainda por Alvino Bernini Junior, Thiago José Barbosa da 
Silva, Elson Marcos de Oliveira, Maria Luiza Deffaccio Schincariol, Higor Raphael, Gus-
tavo Caixeta de Mello, Emerson A. de Oliveira, Paulo Sérgio Fusco do Egipto, Luciana 
da Silva Araújo, Aguinaldo Campigotto, Luiz Aparecido Ribeiro, André Scariot, Carlos 
Augusto Ribeiro de Oliveira, Altair Marciano Ferreira, Evanir Stadler, James Robaina, 
Antônio Sertório Filho, Luciana Martins Zucoli, Aparecida de Almeida Scoassabia e 
Marcos Donizete Fávaro. 

22/9

Em parceria com Sebrae, Mandaguari 
lança projeto para desenvolver o comércio
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O Observatório Social do Brasil de Mandaguari, com apoio da prefeitura através da 
Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social, desen-
volveu o Programa “Observador Social Mirim”.

O programa foi criado pelo Observatório Social de Brusque, Santa Catarina, que 
disponibiliza a metodologia, as orientações sobre os materiais didáticos e realiza a capa-
citação para todos os multiplicadores das atividades.

Em Mandaguari tiveram as aulas de Educação Fiscal e Cidadania todos os alunos 
dos 5° anos das Escolas Municipais, um total de oito turmas e 210 alunos. Para cada tur-
ma foram ministradas seis horas de aulas distribuídas em três dias. 

O programa tem principal objetivo ser um complemento e ferramenta de apoio pe-
dagógico da grade curricular, levando-se em consideração o valor da educação fiscal e 
cidadã para o desenvolvimento. 

1/10
Homem é morto a tiros na Vila Verde 

Um homicídio foi registrado no pri-
meiro dia de outubro em Mandaguari. O 
crime ocorreu na Rua Alice da Silva Fal-
cão, no Conjunto Vila Verde, por volta de 
15h. A vítima tratava-se de Patrick Eduar-
do Rodrigues.

Os autores do crime estavam em um 
Chevrolet Astra de cor prata, se aproxima-
ram e atiraram mais de 20 vezes contra Ro-
drigues, que foi atingido por dois disparos.

A vítima não resistiu aos ferimentos e 
nenhum suspeito foi preso.

2/10
Primeiro turno tem filas em locais de votação

Mandaguari registrou filas nas pri-
meiras horas da eleição em alguns locais 
de votação no domingo.

Na escola Francisco Romagnole Jú-
nior, no Jardim Progresso, e na escola Wal-
ter Antunes Pereira, no Cinco Conjuntos, 
a votação começou com filas, que segui-
ram durante o dia todo.

8/10
Noite do telescópio reúne centenas de pessoas 

Aconteceu na noite de sábado a 1ª 
Noite do Telescópio, um evento realizado 
pelo Grupo de Astronomia de Mandaguari 
(GAMA).

O evento aconteceu na Praça Inde-
pendência onde foram disponibilizados 
telescópios para que o público tivesse a 
oportunidade de observarem alguns pla-
netas e principalmente a Lua. 

A noite colaborou com um céu lim-
po e centenas de pessoas fizeram fila para 

participar do evento. No local também foi 
organizado uma miniexposição de fotos. 

11/10
Mandaguari é a 2ª cidade da região que mais 
gerou empregos com carteira assinada no ano

Mandaguari é a 2ª cidade da região da Associação dos Municípios do Setentrião Para-
naense (Amusep) que mais gerou empregos de janeiro a agosto neste ano, de acordo com as 
Estatísticas Mensais do Emprego Formal, o novo Caged, divulgado em 29/09 pelo Ministério 
do Trabalho e Previdência.

Foram 4.126 admissões e 3.509 demissões, gerando um saldo positivo de 617 vagas.
O setor que contribuiu neste ano para o saldo positivo foi o de Indústria com 347 vagas, 

seguido pelo Comércio com 121 vagas. Em terceiro aparece o setor de Serviços, com 109 
vagas. O setor de Construção contabilizou saldo de 38 vagas e o de Agropecuária 2 vagas. 

18/10
Feira de exposições de antiguidades

Aconteceu em Mandaguari uma feira de exposições de antiguidades no Centro de 
Convenções Dr. Décio Bacelar. 

O projeto foi criado pela professora de educação física, Queury Marques da Silva, e o 
que motivou a criar o projeto foi a visita à um museu da região. Os objetos que estavam em 
exposição foram trazidos pelos seus alunos da 3° idade, estes que por sua vez são presentes, 
heranças ou objetos antigos que herdaram.

A feira foi aberta para o público em geral e Queury pensa em expandir e realizar uma 
segunda edição.

19/10
Observatório Social do Brasil desenvolve 
o programa “Observador Social Mirim”
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David Nascimento de 
Melo, 55 anos, e Matilde do Es-
pírito Santo de Melo, 52, mor-
reram em um grave acidente 
na PR-444, no cruzamento da 
Estrada Alegre. 

O casal estava em uma 
moto Honda 150 Bros com 
placa de Mandaguari que foi 
atingida na traseira por uma 
caminhonete Amarok com 
placas de Guarujá (SP). A 
moto foi arrastada por cerca de 
100 metros. 

David e Matilde eram mo-
radores do Jardim Cristina e 
estavam a caminho de um ser-
viço quando foram atingidos. 
Em um primeiro momento, 
o motorista da caminhonete 
deixou o local após o acidente. 

4/11
Mandaguari recebe prêmio de Gestor 

Público Paraná pelo projeto de robótica 
A Prefeitura de Mandaguari, por meio 

da Secretaria Municipal de Educação, 
teve um projeto selecionado para a edi-
ção deste ano do Projeto Gestor Público 
Paraná (PGP-PR), iniciativa do Sindicato 
dos Auditores Fiscais da Receita do Estado 
do Paraná (SINDAFEP) que visa valorizar 
ações da administração pública que sejam 
inovadoras, criativas e que tragam desen-
volvimento para a sociedade.

O projeto “Robótica Sustentável” – 
um dos sete inscritos neste ano pela Ad-
ministração Municipal – torna acessível o 
conteúdo de robótica, estimulando a im-
portância da sustentabilidade e a reutiliza-

ção do lixo eletrônico.
O projeto é idealizado por Ana Flores-

ta, professora regente da sala Multifuncio-
nal de Altas Habilidades/Superdotação e 
apoiado pela equipe pedagógica da Escola 
Municipal Dr. Ary da Cunha Pereira. 

17/11
Agricultura confirma pavimentação 

da Terra Roxa 
A pavimentação da Estrada 

Terra Roxa, entre Mandaguari e 
Marialva, está cada vez mais pró-
xima de virar realidade. A infor-
mação foi confirmada ao Jornal 
Agora pelo secretário de agri-
cultura, Yohann Paulo Andrade 
Furtado. O investimento será de 
R$1,5 milhão, com recursos pró-
prios.

A Terra Roxa está partindo 
para a licitação, e vão ser pavi-
mentados cinco quilômetros dela 

de pedras irregulares, no entanto, ainda não há 
previsão para o início das obras.

26/11
Mandaguari promove palestras sobre 

consciência negra
A Prefeitura de Mandaguari, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social 

realizou no dia 26 de novembro no auditório do Módulo Cultural duas palestras sobre 
consciência negra.

As palestras foram ministradas pelo vice-presidente do Conselho Estadual da Pro-
moção da Igualdade Racial, Alexandre César, e pela orientadora social e membro do 
Instituto de Mulheres Negras de Maringá, Aline de Souza.

O evento teve entrada gratuita, foi aberto para todo público e, além das palestras, 
apresentações culturais também ocorreram. 

29/11
Casal morre em grave acidente na PR-444

Ele se apresentou à delegacia horas depois e alegou que 
“não viu a moto”.
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5/12
Ivonéia assina ordem de serviço para 

ampliação da UBS do Jardim Progresso
A prefeita de Mandaguari, Ivonéia Fur-

tado, assinou na manhã do dia 5 de dezem-
bro a Ordem de Serviço para as obras de 
ampliação e melhoria na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do Jardim Progresso, que terá 
um investimento de R$ 267.958,06, sendo 
R$ 200 mil de emenda parlamentar do de-

putado estadual Soldado Adriano, junto à 
Secretaria de Saúde do Estado e o restante a 
contrapartida do município. 

A UBS, que hoje tem uma área cons-
truída de 190 m² será ampliada em 27,6 m², 
totalizando, quando concluída, uma unidade 
de 217,6 m². 

8/12
Inaugurado novo prédio do Corpo de 

Bombeiros de Mandaguari
Inaugurado novo prédio do Corpo de 

Bombeiros de Mandaguari – Foto 1
Inaugurou na manhã de quinta-feira o novo 

prédio do Corpo de Bombeiros de Mandaguari. 
A sede da corporação recebeu móveis planeja-
dos e melhorias na acessibilidade, iluminação, 
segurança, sistema elétrico e nova pintura.

Além das melhorias, o local foi ampliado em 
220 m², totalizando 500 m² de área construída. 

10/12
Jovem morre em grave acidente na PR-444

Um grave acidente na madrugada de 
sábado na PR-444, no Paredão de Pedra de 
Mandaguari, acabou deixando uma vítima 
fatal.

A vítima foi identificada como Murilo de 
Sá Marin, de 26 anos de idade. Ele estava em 
um Hyundai Veloster quando colidiu no pa-
redão. Ele sofreu um traumatismo craniano e 
foi socorrido com vida, mas infelizmente não 
resistiu aos ferimentos.

Murilo é filho do Carlinhos da Oficina e 
namorado da advogada Camila Casteleira.

Um trágico acidente registrado por 
volta das 23h de quarta-feira resultou na 
morte de um jovem mandaguariense. A 
batida ocorreu próximo ao trecho que dá 
acesso ao distrito de Pirapó, BR-376, em 
Apucarana.

Murilo Augusto Gouveia Imbergue, 
21 anos, conduzia uma moto Kawasaki 
pela pista quando bateu em uma Honda 
CB 300 com placa de Apucarana, ocupa-
da por um casal, que acessava a rodovia. O 
jovem teria tentado desviar, mas não con-
seguiu, acertando a lateral da moto e vindo 
a óbito. Murilo é filho de Janaína Gouveia 
e do conhecido "Foguete" e neto do empre-
sário Toninho Imbergue.

12/12
Alécio é reeleito presidente da Câmara
A Câmara de Vereadores de Mandaguari escolheu e deu posse aos novos membros 

da Mesa Diretora na sessão de segunda-feira. Os vereadores definiram os novos mem-
bros da Mesa, que vai dirigir o Legislativo Municipal em 2023-2024, por meio de eleição 
direta. Apenas a chapa formada por Alécio Bento da Silva Filho (PSD), candidato à pre-
sidência; Sidney da Silva – Chiquinho (PSD), concorrendo à vice-presidência; Claudete 
Velasco (PSC), postulante à primeira secretaria; e Márcio Cledson (Cidadania), buscan-
do à segunda secretaria, concorreu no pleito.

14/12
Mandaguariense morre em acidente na região 

22/12
Pedreiro é morto a tiros

Por volta de 11h15 desta quinta-feira Mandaguari registrou seu 15º assassinato. O 
crime aconteceu na Rua Olívio Valério, Jardim Sumaré - região próxima dos Cinco Con-
juntos. A vítima trata-se de Rodrigo Santos, conhecido como "Diguinho". Ele trabalhava 
em uma obra, e quando estava indo para o almoço foi surpreendido pelo atirador, que 
saiu de um matagal próximo e disparou cerca de 15 vezes contra o carro da vítima. Di-
guinho tentou fugir e chegou a derrubar o muro e o portão de uma casa.
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          Bem começou mais uma Copa para que Adrian 
tentasse exercitar com os pequenos filhos, um deles na sua 
primeira competição, o "clima de Copa". Aquele ano não 
tinha sido fácil, pois nosso personagem havia vivido vá-
rios momentos marcantes, talvez até traumáticos. Foram 
descobertas impactantes na sua vida.            
Enfrentou um reencontro com um antepassado que mes-
mo sabendo de sua existência, não existia proximidade até 
então. Perdeu um amigo que havia vindo de muito longe, 
de uma terra muito distante, mas que ajudou-lhe a moldar 
a forma de encarar a vida. E mais recentemente, amarga-
mente, não pode dar um suporte a um estranho que pade-
cia numa situação de risco de morte. Marcou-lhe muito. 
Enxergou o moribundo como um irmão.
           Em casa, tratava com carinho os filhinhos e a esposa 
dum jeito que o dinheiro não pagaria. Dinheiro que aliás 
lhe era escasso, já que trabalhava em vários serviços infor-
mais, pois àquela altura dos últimos anos, se tornara um 
desalentado na busca de uma vaga de contratação.
            Estes, no entanto, eram os eventos que circundavam 
sua vida. Mas Adrian era daqueles sujeitos para além e 
tinha clareza dos dilemas que seu país vivia e não ficava 
às margens dele. 
         Num dia qualquer, Dona Zelândia, uma senhorinha 
dessas que organizam esses trabalhos voluntários e soli-
dários de igreja, lhe abordou sobre ir buscar uma cesta de 
alimentação que o movimento Josué de Castro ia distri-
buir lá na comunidade Santa Irmã Dulce do Pobres.
Não pensou duas vezes, ele foi, ganhou a cesta que tinha 
de arroz e feijão à batata doce e mandioca. Uma riqueza. 
Combinou por cima com a esposa e levou na casa do Seu 
Austral, um senhor de uns quarenta e poucos anos. Tinha 
uma mulher com problemas de saúde e quatro filhas mo-
cinhas. Duas já adolescentes. Vivia da cata de recicláveis 
e vendia camisetas de segunda linha de times e seleções 
nesses varais à beiras de estradas e avenidas. Adrian sa-

A Copa nossa de cada dia nos dai hoje
bia que Austral e família precisavam mais daquela cesta 
do que eles. E nem na lista de recebimento eles estavam 
incluídos.
           Os dias seguiram e o nosso personagem acompa-
nhou atento a chegada das eleições. Viu alguma confusão 
de rua por aí. Dizia consigo que briga que não vale a pena 
ele não entrava. Um dia passou uma passeata simpática 
e colorida do candidato da sua preferência. Mergulhou 
nela. Tinha bastante gente. Saiu até naqueles vídeos que 
circulam em redes sociais. Teve três vizinhos da sua qua-
dra que deixaram de conversar com ele (dois já nem con-
versava mesmo, só pararam de olhar-lhe aos olhos). Mas 
teve outros que se animaram. Se sintonizavam. Criaram 
até código para se saudarem. Pessoalmente se encontra-
vam e riam. 
           E a vida seguiu. E a eleição passou como muitas 
outras. Adrian sabia que o país não estava unido. Mas era 
ele que não ia aumentar o racha, dizia. Não guardou ran-
cores, não deixou de olhar pra ninguém nos olhos e só 
esperava que a Copa chegasse e que o Natal viesse e que a 
mistura desses climas impactasse geral.
             Certo dia no portão de casa apareceu ali uma das 
filhas do seu Austral. Uma sacolinha com duas camise-
tinhas da seleção brasileira. Disse ela que seu pai havia 
pedido para trazer de presente para ele dar aos filhos. Os 
tamanhos quase deram. Ficaram um pouquinho frouxi-
nhos, mas isso era o que menos importava, pois as crianças 
estavam a crescer. O nosso personagem ainda aproveitou 
e comprou um álbum desses baratinhos e um pouquinho 
de figurinhas só para criar expectativas nas crianças. E 
criou mesmo. Aprenderam nome de países, e desenhavam 
as suas bandeiras. A Copa começou e queriam ver todos 
os jogos. Pareciam adultos (ou às vezes esse tipo de paixão 
não se mede por geração). Gostaram de Senegal. Torciam 
muito pelo Brasil e gritavam nos gols. Queriam pintar os 
rostinhos. Nem ligaram quando perdeu para Camarões. 

E a Copa seguia. Adotaram Portugal, Argentina e França 
pra torcer também. Brincavam de bola e queriam repe-
tir os placares dos duelos da TV. A copa do coração e da 
mente das crianças é a mais espetacular que existe.
          O time que o Adrian torcia saiu da Copa. Sem lamú-
rias. O que viesse a vencer pouco importava, pensava, pois 
em algum grau seus atletas, seus seguidores em toda parte 
ou seus orgulhosos cidadãos daquele determinado país 
tinham seu merecimento. Olhou pra traz no ano que já 
quase ia se esvaindo. Lembrou dos dramas, das angústias, 
das conquistas, da forma como tratou e conduziu tudo. 
Se sentia bem. Esperançoso como sempre foi, olhava ao 
futuro, mirando pra frente. Pois é daqueles que sabe que 
não existem derrotas definitivas nem tampouco vitórias 
que perdurem para sempre.

João Flávio Borba. 
De Mandaguari. Vive por Marialva. 
Pai da Laura e do Hugo, pequenos

 entusiastas com a Copa 2022.
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BAR DOS AMIGOS CAFÉ BELA ESPERANÇA TELECONT

SERALLÊ CALÇADOSÓTICA  E RELOJOARIA CYMA ORAL LINE  CREDNEWS
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FAFIMAN FARMÁCIA NISSEI LABORATÓRIO BRIANEZ

LIMÃO ROSADIMIS METAIS   VERONA SUPERMERCADOS

LOJAS COLOMBO  

DELICATA ENXOVAIS  

ODONTOCOMPANY
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 FARMÁCIA SÃO PAULO  COMERCIAL IVAIPORÃ

MERCADO COMPRE BEM  

 LABORATÓRIO SÃO MARCOS  LOJAS MM  

 ESCOLA PRIMEIRO PASSO

REI DA LIMPEZA
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LOJAS CEM  

FARMÁCIA SÃO JOÃO  

AUTO CENTER BOTTURA  MERCADO SANTO ANTÔNIO  

SHOPPING  RURAL COCARI   

 MÓVESIS SÃO BENTO  

LIVRARIA DO VALDECIR  

BICICLETARIA IDEAL  

KIKOXINHA
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Donizeti Donha
 professor da Rede Estadual de Ensino

Dezembro, a partir do dia 15, Salvador e Bandei-
de tiravam férias do bico de pintar portões das casas 
da Vila. Atividade com a qual ganhavam a marmita e 
uma latinha de cerveja LoKal. Diariamente. 

É que eles confiavam na mocinha moradora do 
Sobrado. Sempre, na Ceia de Natal, ela arrastava os 
dois para dentro. Para cearem. Mesmo sob os olhares 
atravessados de tios e tias resmungonas. 

E foi assim que aconteceu. A partir das 3 da tar-
de, visando garantir a ceia, os dois começaram a dar 
um migué nas imediações da pracinha. Defronte ao 
sobrado. Dois João-sem-braço, diria alguém que pas-
sasse por ali. 

A mocinha do sobrado, neste ano, foi mais ra-
dical. Buscou os dois, antes mesmo que os parentes 
chegassem. E providenciou porções de calabresa, 
torresminho e cerveja Lokal. Latinha após latinha. O 
calor de dezembro dá uma baita sede, dizia Bandei-
de, a cada latinha aberta. Fizeram uma fila. 

Pelo efeito da cervejinha, os dois não souberam 
relatar, com certeza, todos os fatos que viram e en-
xergaram durante a ceia. 

Segundo Salvador, tudo começou com o não 
comparecimento da Tia Alza. Uma parte da família 
riu. Souberam que ela estava faltando à Ceia para pe-
dir ajuda aos Extraterrestres.  

Bandeide e Salvador na 
Ceia de Natal

No depoimento, Bandeide disse que a outra parte 
da família levantou a voz. Um tio começou a mar-
char. Mas pisou num rodinho e levou um golpe do 
cabo. 

E o Bandeide conta muitas coisas. Nada confiá-
veis. Que Tia Simplícia exigiu que retirassem o Papai 
Noel vermelho da edícula. Diante da negativa dos 
jovens, os tios que gritavam no jogo do truco, ime-
diatamente, em batalhão retiraram o bom velhinho 
alvirrubro e trouxeram outro. Todo azul. 

Nisso a família se dividiu. Duas mesas. Um gru-
po de lá, provocando. Um grupo de cá, retrucando. 

Conta Salvador que para enxergarem melhor o 
que estava acontecendo, eles aceleraram o consumo 
das latinhas de Lokal. Por isso, garantem, não soube-
ram relatar, com riquezas de detalhes, à Rádio Patru-
lha a guerra de maionese e farofa que deixou vários 
familiares fora de combate. Ternos e vestidos aluga-
dos manchados de ovos e vinho para sempre. 

O saldo positivo foi que, pela primeira vez, Ban-
deide e Salvador levaram um frango assado para 
casa. Fruto de um salto espetacular do Bandeide que 
interceptou o galináceo, em pleno voo, antes que ex-
plodisse nas ventas de Tia Elcíades. 

O tenente que atendeu o caso orientou a todos a 
retornarem para suas residências.
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O Natal representa o nascimento do nosso Salvador, que é o rei dos reis, senhor dos senhores, advogado fiel, cordeiro de Deus, a ressurreição e 
a vida, pastor e o bispo das nossas almas, a cabeça da igreja, mestre, testemunha fiel e verdadeira, água viva, pão da vida, alfa e ômega, videira 
verdadeira, Messias, Santo, luz do mundo, servo, autor e consumador da nossa fé, é o todo poderoso, pai eterno, o leão da tribo de Judá, príncipe 

da paz, brilhante estrela da manhã, Ele é o caminho, Ele é Jesus, o Rei que em breve vem!
Somos gratos pela família que nos deste!

Trecho da música "Ele é" da banda Morada

Ademir, Elaine, Isadora, Maria Clara e Lívia William, Larissa, Emanuelly e Enzo Miguel

Weliton, Thaty e Alice

Ricardo, Adriana e Lorenzo Gabriel

Gracieli, Josimar, Arthur e MiguelGustavo, Jennifer, Maria Rafaela e Melissa Rafael, Carla, Arthur e Ana Júlia Adriano, Thannys, 
Nicolas e Murilo

Cleide, parabeniza seu filho 
Marcos Vinícius pelo aniversário
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Odair, Elisangela e Stephany

Jennyfer, Maitê e Ezequiel

Ademir Diogo, Emily Maria, Sofia e Isabel Laura, Matheus e Heloá

Ana Júlia, Carla, Rafael, Maria, Edson, Arthur, Cristiane, 
Matheus, Renata, Laura, Beatriz, Gabriel e Letícia Demir, Eliana e Davi Lucca

Bruna, Fernando, Wagner Miguel, Maria 
Luiza e José Felipe ainda no forninho

Fátima, Pascásio Jr. e Miguel Verônica, Anthony e Kelvin Pamela, Maicon, Manuelly e Sophia

Lorena, Maria Aparecida, Max e Verena

Alipio, Barbara, Beatriz e Bianca






