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OpiniãO
Júlio César Raspinha

Como estão os projetos de Ano 
Novo? Sabe aquela listinha que é adia-
da ano após ano? Então: janeiro já 
ficou para fevereiro, e com Carnaval, 
vamos adiar tudo para março. Assim, 
começamos certinho no terceiro mês 
do ano. E dessa maneira o ciclo se re-
troalimenta.

Esses fatores comportamentais são 
fabulosos e sedutores, ao mesmo tem-
po. Entender os caprichos do cérebro 
humano é um desafio. A psicologia 
tem muitas respostas. 

Crescer dá trabalho, evoluir tam-
bém, e se tornar adulto é chato, mas 
necessário. E quando se queima eta-
pas na vida, o desafio se torna ainda 
maior. Estão aí os vastos exemplos de 

Projetos
adolescência tardia, senhoras e senho-
res de meia idade tentando ser joven-
zinhos, vovós querendo ser mocinhas. 
As redes sociais contribuem para isso.

É a eterna busca pela juventude, 
como se somente a juventude valesse a 
pena na vida. Não é somente isto. Acei-
tar a idade, as etapas, faz parte de um 
ciclo de amadurecimento. Essa não é 
uma coluna de auto ajuda, nem de coa-
ching, mas de alguém que se interessa 
muito pelo comportamento humano.

Durante o ano, pretendo me de-
bruçar mais sobre o tema, buscando 
inclusive os mais diversos profissio-
nais para discorrer sobre a questão. O 
assunto estará cada dia mais presente 
no nosso cotidiano.

Uma cena esta semana chamou a 
atenção do mundo. Lebron James se 
tornou o maior cestinha da história da 
NBA, a liga de basquete profissional 
dos Estados Unidos, o país do basque-
te.

No arremesso que lhe valeu o re-
corde, James foi filmado por milhares 
de celulares. Poucas pessoas desfruta-
ram, no ginásio, do momento. Preferi-
ram ligar seus aparelhos para registrar 
o momento.

Onde isso vai parar? Vai piorar, ou 
em algum momento haverá regressão 
do cenário absurdamente ridículo que 
presenciamos atualmente em todo o 
qualquer evento? Temos apenas per-
guntas, e vamos atrás das respostas.

Azedou
Desandou de vez a relação entre a prefeita Ivonéia Fur-
tado (CIDADANIA) e o vice prefeito de Mandaguari, 
Jorge do Alambique (PDT). Tudo porque o vereador 
Danilo Camilo (PDT), ligado ao vice, assinou uma de-
núncia contra a gestão, entregue ao Ministério Público.

Discussão
Ivonéia inclusive confrontou o vereador, pessoalmen-
te, durante a semana em Maringá, por o mesmo não 
ter consultado a gestão para se inteirar a respeito do 
tema. Na sua visão, Jorge utiliza o vereador para atacar 
a gestão. 

Incômodo
“Não vou fazer com ele o que fizeram comigo, mas não 
aceitarei traições de maneira pacífica”, comentou a pre-
feita com uma fonte, esta semana.

Mapeamento
Ainda que não admitido por ninguém da gestão, to-
dos os cargos de pessoas ligadas ao vereador e ao vice 
foram mapeados pela gestão. Não se descarta exonera-
ções caso a postura rebelde se mantenha. A aguardar.

Chegada
O pastor Emanuel Altomani assumiu suas funções 
na Igreja Metodista de Mandaguari, esta semana. Sua 
atuação é como segundo pastor, diretamente ligado 
ao pastor Edmilson Marques.

Saída
Altomani assume no lugar do pastor Robson da Silva, 
que se transferiu para Ivaiporã, justamente a cidade 
de onde veio o novo pastor. Uma comitiva de Man-
daguari foi ao Vale do Ivaí prestigiar o primeiro culto 
de Robson na sua nova casa.

Retorno
Jurandir Nicacio, veterano da comunicação em Man-
daguari, volta ao rádio no próximo mês. O locutor vai 
assumir um programa sertanejo nos finais de tarde da 
Agora FM 87,7. A estreia vai ocorrer no dia 6 de março.

Ave Maria
Outro programa tradicional do rádio local que volta ao 
ar é A Hora da Ave Maria. A transmissão, também na 
Rádio Agora FM, será nos finais de tarde, sempre entre 
18h e 18h15, com rodízio de locutores.

E  agora?

G. L. L. DA SILVA LTDA:  26.146.231/0001-00 
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Na quarta-feira (8), 60 agricultores 
do município de Mandaguari visitaram 
a 35° edição do Show Rural, realizado 
em Cascavel, no oeste do Estado. O se-
cretário de Agricultura do município, 
Yohann Paulo Furtado e o vereador 
Luiz Carlos Garcia acompanharam a 

A Prefeitura de Mandaguari retoma, 
na segunda (13), os atendimentos presen-
ciais que interrompidos desde quarta (8) 
para reforma do Paço Municipal. A maio-
ria dos serviços será disponibilizada no 
bloco 2 da Fundação Faculdade Filosofia 
Ciências e Letras de Mandaguari (Fa-
fiman) – Rua Renê Táccola, 152, Centro.

A mudança provisória de todos os 
setores do Paço Municipal é necessária 
para as melhorias da sede do Governo 
Municipal, que apresenta problemas nas 
instalações elétricas, entrada de energia 
e cobertura, provocando diversos trans-
tornos a servidores, como alagamentos 
e “apagões” de eletricidade em dias de 
chuva, entre outros. 

Com a mudança, o bloco 2 da Fa-
fiman vai abrigar as secretarias muni-
cipais de Agricultura, Desenvolvimento 
Econômico, Meio Ambiente e Turis-
mo, Governo, Planejamento Finanças e 
Gestão e Departamento Jurídico. Dessa 
forma, a instituição de ensino passa a 
disponibilizar, no local, os seguintes se-
tores e serviços: Protocolo, Expediente, 
Imprensa, Controle Interno, Patrimônio, 
Tecnologia da Informação, Departa-
mento Jurídico, Tributação, Engenharia, 
Contabilidade, Recursos Humanos, Te-

Com prédio em reforma, Prefeitura de 
Mandaguari retoma atendimentos 

presenciais na Fafiman 

souraria, Compras, Licitação e Gabinete, 
entre outros.

Os serviços da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, que eram oferta-
dos no prédio da Prefeitura de Manda-
guari, serão disponibilizados, tempora-
riamente, no Espaço Conviver - Rua Dr. 
Rufino Maciel, 14 - Centro. 

Os atendimentos na Fafiman e no 
Espaço Conviver serão realizados de se-
gunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 
13h às 17h - com exceção do setor Pro-
tocolos, que abrirá às 8h30.

A Administração Municipal deve 
investir R$ 868 mil de recursos próprios 
do município para as obras. A previsão é 
de que as obras durem cerca de 90 dias.

Causou muita comoção o falecimen-
to de Cléria Maria Rodrigues, 48 anos. Ela 
veio a óbito na quinta-feira (9) no Hospital 
Santa Casa de Maringá, onde estava inter-
nada. Pessoas próximas relataram que na 
última semana ela começou a reclamar 
de dores abdominais, tendo procurado o 
hospital no sábado (4) e sido internada no 
mesmo dia, com rápido agravamento em 
seu quadro de saúde. 

Cléria era muito querida em Manda-
guari, e trabalhava no grupo Romagnole 
há aproximadamente 30 anos.

Morte de colaboradora da 
Romagnole causa comoção

REDAÇÃO 
do Jornal Agora

REDAÇÃO 
do Jornal Agora

Durante a madrugada de sexta-feira 
(10), um homem de 48 anos que traba-
lha como vigia noturno na rodoviária de 
Mandaguari viveu momentos de terror.  
Por volta de 1h, ele foi rendido por dois 
indivíduos. Um deles deu voz de assalto, 
o agrediu e levou pertences pessoais. Após 
cometer o crime, o assaltante ainda tran-
cou a vítima em uma sala. 

Vigia noturno é agredido e assaltado 
na rodoviária

Ao Jornal Agora, o morador, que pre-
feriu ter sua imagem preservada, relatou 
que o criminoso foi extremamente, e ele 
não teve reação, por medo de ser morto. 
A ação foi toda filmada por câmeras de 
monitoramento, e as imagens devem ser 
usadas no inquérito. O vigia conseguiu 
entrar em contato com a Polícia Militar, 
que em pronta resposta obteve êxito em 
localizar o assaltante e deu voz de prisão 
ao meliante.

Agricultores de Mandaguari visitam o 
Show Rural em Cascavel

comitiva.
Realizado numa área de 720 mil 

m², com espaço para mais de 600 expo-
sitores de diversas áreas, o Show Rural 
Coopavel é um evento de difusão de 
tecnologia agropecuária que acontece 
anualmente, com o objetivo aumentar 
a produtividade de pequenas, médias e 
grandes propriedades rurais.

A Prefeitura de Mandaguari apresen-
tou, na noite de quinta-feira (9), os projetos 
de dois viadutos e uma trincheira, que serão 
construídos na PR-444. O valor total do in-
vestimento é de R$ 23.298.103,84. Deste 
montante, a parte do Estado, por meio de 
recursos da Secretaria de Infraestrutura e 
Logística, é R$ 22.133.198,65. Já a contra-
partida da prefeitura é de R$ 1.164.905,19. 
A trincheira será construída no km 38, na al-

Apresentados projetos de obras da PR-444
tura da Estrada Alegre. Já os dois viadutos fi-
carão entre os km 34 e km 36. O projeto tam-
bém prevê alças de acesso, vias marginais, 
dispositivos de drenagem, nova sinalização 
horizontal e vertical. O prazo de execução 
previsto é de 550 dias, a serem contados após 
todo o trâmite da licitação e emissão da or-
dem de serviço. A abertura das propostas de 
empresas participantes da licitação está pre-
vista para março.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

RECICLAGEM DE PNEUS PARANÁ LTDA torna público que irá requerer ao Instituto Água 
e Terra, a Renovação da Licença de Operação - RLO para FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS 
DE BORRACHA E RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS a ser implantada na AVENIDA DAS 
INDUSTRIAS, 200, PARQUE INDUSTRIAL I - MANDAGUARI/PR.
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ROBERTO JUNIOR 
da redação do Jornal Agora

A noite de 6 de fevereiro de 2023 vai 
ficar marcada na memória das 27 pessoas 
que trabalham na Associação de Catado-
res de Materiais Recicláveis de Manda-
guari (Acaman), após um incêndio que 
afetou aproximadamente 70% da estrutu-
ra do local onde a entidade funciona, na 
região do Parque Industrial. O Corpo de 
Bombeiros precisou de apoio de equipes 
da região para controlar as chamas, em 
ação que teve início por volta de 20h30 
e foi acabar durante a madrugada do dia 
7. Sobre apuração das causas do incêndio, 
deve ficar a cargo da Polícia Científica. No 
entanto, a redação procurou a polícia na 
quinta-feira, 9 de fevereiro, e a informa-
ção é de que nenhum inquérito foi aberto 
até aquele momento.

O prédio onde a Acaman está insta-
lada é alugado. A reportagem do Jornal 
Agora visitou o local após o ocorrido. 
Constatamos uma série de danos. As por-
tas do barracão foram severamente dani-
ficadas, as paredes na região dos fundos 
também sofreram muitos danos, além das 
telhas, bem como alguns equipamentos. 
“Nós perdemos a esteira, principal má-
quina que usamos na reciclagem, além de 
uma prensa. Outras duas prensas que te-
mos aqui tiveram a fiação danificada, mas 
já providenciamos essa fiação pra voltar a 

Juntando os pedaços
Acaman enfrenta desafio da reconstrução após incêndio

operar”, detalha Angélica Amanda Bento, 
gestora da associação. 

Duas associadas toparam conversar 
com a reportagem, porém não autoriza-
ram o registro de fotos. Rosalina dos San-
tos, moradora do Jardim Progresso, tra-
balhou na Acaman por cerca de 11 anos 
seguidos. Durante alguns anos, separava 
o material reciclável no chão. Teve um 
problema na coluna, e precisou se afastar. 
“Fiquei doente e saí. Fui embora pra Mi-
nas Gerais, fiquei oito meses e acabei vol-
tando. Faz um mês que me procuraram 
pra trabalhar de novo aqui”, relata. Sem 

a esteira, a separação de materiais volta 
a ocorrer no chão, e Rosalina não sabe 
quanto tempo a coluna vai aguentar. 

Maria de Souza, moradora do Con-
junto Ipacaray, é associada há quase nove 
anos. Segundo ela, fazer a separação dos 
produtos no chão torna o trabalho qua-
se inviável. “Não rende. Antigamente a 
gente fazia isso, recebia os bags, separava 
tudo no chão. Esse mês vai ser complica-
do pra gente”, ressalta. 

O prejuízo total não foi calculado até 
o fechamento desta reportagem. Sabe-se 
que uma esteira nova, para substituir a 

queimada, custa entre R$ 30 mil e R$ 40 
mil no mercado. A associação também 
terá que arcar com os custos da reforma 
do prédio. 

De um lado, a Prefeitura de Manda-
guari, que tem um convênio com a Aca-
man, estuda formas de ajudar a entidade. 
Do outro, a associação distribuiu ofícios 
a empresas parceiras solicitando a doação 
de qualquer quantia em dinheiro para au-
xiliar na retomada. Pede ainda a doação 
de qualquer valor de moradores que quei-
ram contribuir pela chave Pix (CNPJ) 
08.834.554/0001-04.
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SEMIÓTIKA COMUNICAÇÃO 
Especial par o Jornal Agora

Animação, boa comida, música, mui-
ta conversa e troca de experiências sobre a 
bebida que motivou a realização do even-
to: cervejas artesanais. Esse foi o tom do 
“3º Encontro de Cervejeiros de Manda-
guari e Região” realizado no último dia 
28. A confraternização reuniu mais de 30 
pessoas, entre produtores caseiros de cer-
veja de Mandaguari, Marialva e Maringá, 
e convidados que são apreciadores da be-
bida.

Nos copos, cerca de dez estilos dife-
rentes de cervejas fabricadas pelos parti-
cipantes. A cada garrafa aberta ou barril 
engatado nas chopeiras, observavam-se 
cenas que se repetem exaustivamente em 
eventos dessa natureza: por todos os lados 
pessoas com os copos cheios conversan-
do sobre a coloração, aroma, formação de 
espuma e sabor apresentados pela cerveja 
da vez. Em seguida, troca de informações 
para melhorar, algum aspecto, corrigir 
uma falha ou atingir algum outro resulta-
do na próxima leva que será produzida.

Um dos participantes do encontro foi 
o engenheiro agrônomo Arthur de Canini 
Cezar, de 34 anos e que há cerca de dez pro-
duz cerveja caseira. Ele foi um dos precur-
sores da “cena cervejeira” mandaguariense 
e conta que conheceu as cervejas especiais 
por meio de amigos e do cunhado que já 
apreciavam esses estilos. “A partir daí co-
mecei a me aprofundar no mundo cerve-
jeiro. Na época conheci pessoas atuantes 
na cena cervejeira de Maringá e da região 
que me incentivaram e auxiliaram a iniciar 
produção própria”, lembra.

Arthur fez as primeiras brasagens, que 
é o nome dado uma das etapas do processo 
de fabricação da cerveja, com os irmãos e 
alguns primos com os quais se juntou para 
montar os equipamentos básicos. Entre os 
desafios enfrentados estavam a dificulda-
de de acesso aos insumos e informações a 
respeito do assunto. A situação para quem 
inicia hoje neste universo já é bem dife-
rente. Além de haverem lojas físicas na re-
gião, existem muitos sites que vendem as 
matérias primas usadas na fabricação da 
cerveja. Além disso, na internet há uma 
oferta enorme de conteúdos especializa-
dos. Soma-se a isso o fato de que a arte 
de fazer cerveja vem ganhando cada vez 
mais adeptos na região, possibilitando fa-
cilmente o contato com cervejeiros profis-
sionais e amadores muito experientes e até 
mesmo premiados em concursos promo-
vidos por associações regionais, estaduais 
e nacionais.

Desde que ingressou no mundo cerve-
jeiro, Arthur já fez uma peregrinação com 
seus equipamentos. Começou fazendo a 
cerveja num espaço em uma empresa da 
família, depois passou para a casa de sua 
mãe e hoje pratica o hobby em sua própria 
casa, no sítio em que mora e onde reservou 
um espaço próprio para a atividade. “Uso 
a água da nascente, a cervejaria fica den-

Encontro em Mandaguari reuniu produtores 
e apreciadores de cervejas artesanais

Evento reuniu mais de 30 pessoas da cidade e região e reflete o aumento na procura por esse tipo de bebida

tro da minha casa e temos equipamentos 
automatizados, que garantem um processo 
bem mais padronizado”, explica.

Assim como os equipamentos, o co-
nhecimento do agrônomo sobre o assunto 
também evoluiu. “Nesses mais de 10 anos 
pude participar de cursos e eventos, além 
de trocar muitas experiências com par-
ticipantes do movimento cervejeiro, que 
é muito forte em Maringá e região. Com 
certeza o conhecimento aumentou muito 
com todas essas oportunidades”, afirma.

O desenvolvedor de sistemas de T.I., 
João Francisco Perassoli Lopes, foi um dos 
cervejeiros mais jovens (em todos os senti-
dos) a participar do evento no dia 28. Com 
apenas 20 anos, ele começou a produzir 
cerveja há poucos meses e levou exempla-
res da sua segunda produção para os cole-
gas provarem.

Embora já consumisse as cervejas 
especiais há algum tempo, a iniciativa de 
fazer a própria bebida veio depois que pro-
vou uma cerveja feita pelo pai de um ami-
go. “Percebi que era diferente, muito boa, e 
ele me disse era produção própria. Na hora 
já quis saber mais sobre esse processo e vi 
que não era um bicho de sete cabeças, que 
era algo possível de fazer. Está sendo uma 
experiência muito interessante. Cerveja é 
muito mais do que ir ao mercado, escolher 
uma marca e levar para casa pra tomar. Há 
toda uma cultura envolvida, muita técnica 
e isso anima a gente a estudar e aprender 
cada vez mais”, ressalta.

João conta que se surpreendeu com a 
quantidade de cervejeiros participando do 
evento e confessa que não imaginava haver 
tantas pessoas se dedicando a este hobby 
em Mandaguari e cidades próximas. “Foi 
meu primeiro contato com vários cervejei-
ros e eu gostei muito de conhecer as pes-
soas e compartilhar experiências. Espero 

que haja outros encontros como esse por-
que foi muito interessante mesmo”.

Associação regional reúne 
mais de cem cervejeiros
O grupo “oficial” dos cervejeiros man-

daguarienses e de cidades vizinhas tem 
pouco mais de 30 participantes, dos quais 
cerca de 20 fabricam ou já fabricaram a 
própria cerveja. Os demais são amigos 
e apreciadores da bebida. O número, no 
entanto, representa uma parcela muito pe-
quena dos cervejeiros caseiros em ativida-
de, tanto aqui, quanto na região. Só uma 
associação maringaense, a Concerva, que 
agrega cervejeiros de diversas cidades do 
Noroeste paranaense, entre elas Manda-
guari, tem mais de cem filiados ativos, mas 
existem centenas de não associados que 
também são muito atuantes na cena cer-
vejeira regional.

Um caminho sem volta
Quem aprecia e começa a conhecer 

o mundo das cervejas especiais quase 
sempre entra em um caminho sem vol-
ta. São centenas de estilos que podem 
ter inúmeras variações a depender dos 
insumos e da forma como o processo de 
fabricação é conduzido pelo cervejeiro. É 
cada vez mais comum encontrar cervejas 
que levam ingredientes inusitados como 
frutas cítricas, especiarias, aveia, centeio, 
cacau e café, por exemplo. Neste leque 
de possibilidades, o céu é o limite para 
a criatividade, fazendo com que o uni-
verso cervejeiro proporcione incontáveis 
combinações de cores, aromas e sabores. 
Dessa forma, quem produz sempre pode 
tentar algo novo em suas receitas e quem 
consome sempre tem novidades para ex-
perimentar.

João, à esquerda, 
com amigo e parceiro de 
brasagem, Cesar, durante 

a produção de uma das 
cerveja que foram 

degustadas no evento

Arthur, à esquerda, e 
o cervejeiro Matheus 

Mello, que foi um 
dos organizadores do 

evento

O evento reuniu cervejeiros de Mandaguari e região, 
além de apreciadores da bebida
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Nesta semana, o prefeito de Jan-
daia do Sul, Lauro Junior, recebeu a 
reportagem do Jornal Agora para uma 
entrevista exclusiva, onde apresentou 
um balanço do mandato até o começo 
deste 2023 e perspectivas para os pró-
ximos meses. 

Confira a seguir os principais tre-
chos do bate-papo.

Jornal Agora: Prefeito, no começo 
do ano você fez mudanças na equipe 
e uma reforma administrativa. Como 
foi esse processo?

Lauro Junior: Na verdade, essa re-
forma foi encaminhada à Câmara de 
Vereadores. Eles estão apreciando essa 
reforma tão necessária, porque Jandaia 
vem trabalhando com a mesma estrutura 
organizacional desde a década de 1990. 

No começo do mandato, você lan-
çou um projeto para tornar Jandaia 
do Sul um polo de geração de empre-
gos. Qual balanço você faz até aqui 
dessa iniciativa?

Nós investimos em capacitações, for-
mação em parceria com o Sistema S [Se-
nai, Senac, Sesc e Sebrae fazem parte do 
sistema]. Apresentamos vários cursos e o 
balanço é positivo. Estamos agora indo 
também pra segunda audiência do Plano 
Diretor, pra finalizar e a gente licitar vá-
rios lotes que vem lá desde o começo da 
gestão, pra fomentar a geração de empre-
go e renda, pra que as empresas possam 
entrar na formalidade, possam sair de 
um fundo de quintal e ir pra um barra-
cão maior, pra um espaço maior. 

Em 2021, a gestão apresentou um 
banco de projetos, com o objetivo de 
captar recursos junto aos governos es-
tadual e federal. Quais frutos rendeu 
ao município?

Vem aí
Prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior confirma 

pacote de obras em parceria com governo estadual

ROBERTO JUNIOR
do Jornal Agora

Nós fizemos vários projetos. Al-
guns já estão protocolados no governo 
do estado. Temos aí uma clínica de es-
pecialidades, que finalizamos o projeto 
recentemente, na casa de R$ 3,5 milhões 
aproximadamente. Está com a Secreta-
ria de Estado de Saúde, fazendo as cor-
reções e todas as análises pra gente logo 
poder anunciar essa importante obra, 
que deve contar com um andar somente 
de fisioterapia, com piscina pra traba-
lhar a motricidade das pessoas. Estamos 
estruturando toda essa parte da saúde 
e com vários outros projetos em anda-
mento. Em breve nós vamos anunciar 
um pacote de mais de R$ 20 milhões em 
obras, tudo em parceria com o governo 
estadual. 

O que você pode adiantar desse 
pacote de obras?

Nós temos a parceria com a Apae, 
que é um projeto já antigo, da gestão 
anterior, e que conseguimos tirar do pa-
pel. A obra ficou num valor muito ele-
vado, o governo havia liberado R$ 1,8 
milhão, e hoje a obra passou de R$ 4 mi-
lhões, já liberado pra licitação. Temos 
dois barracões industriais liberados pra 
licitar, encaminhando a parte burocrá-
tica. Temos também o asfalto de aces-
so à Universidade Federal do Paraná 
(UFPR)... Agora começam a aparecer as 
conquistas e as obras dos projetos que 
realizamos. 

Ao longo do ano passado, o muni-
cípio entregou algumas reformas em 
unidades de saúde. O que está pro-
gramado pra 2023?

Vamos finalizar em breve a reforma 
da Unidade Básica de Saúde (UBS) Da-
másio Brito. Uma empresa de qualidade 
pegou a obra, e está chegando na reta fi-
nal, então devemos entregar em março. 
Temos a reforma do Pronto Atendimen-
to, que tivemos problema que vem da 
gestão anterior, de onde veio a licitação. 

Nós tivemos que quebrar o contrato com 
a empresa. Agora, com a atualização 
de preço, mudanças no projeto, a obra 
saltou de R$ 490 mil pra mais de R$ 1 
milhão. Estamos aguardando a Secreta-
ria de Estado da Saúde corrigir o pro-
jeto pra logo licitar. Queremos entregar 
a reforma do PAM no nosso mandato 
ainda.

 
Falando de segurança pública, em 

que pé está o programa Jandaia + Se-
gura?

É um projeto extraordinário e que 
foi compromisso nosso de campanha, 
está no nosso plano de governo. Implan-
tamos mais de 148 câmeras na cidade, 
muitas delas com leituras de placas de 
veículo. Em frente às instituições de en-
sino municipais há totens com leitura 
de placa, pra dar segurança às crianças. 
Em todas as entradas do município nós 
colocamos também monitoramento com 
leitura de placa de veículo, tudo ligado 
à Polícia Rodoviária Federal, Receita 
Federal, Judiciário, Polícia Militar e Po-

lícia Civil. A nossa intenção é implantar 
mais câmeras, além dessas que estão em 
funcionamento. Em breve também va-
mos contar com a central de monitora-
mento, que estamos finalizando. 

Para concluir, recentemente você 
foi eleito presidente da Associa-
ção dos Municípios do Vale do Ivaí 
(Amuvi). De que forma Jandaia pode 
colher frutos dessa experiência?

O objetivo é uma união de forças 
para buscar o desenvolvimento da re-
gião, fazer com que os secretários, che-
fes de departamento de cada um dos 
26 municípios, conversem entre si para 
debater sobre os problemas de cada ci-
dade, que também são os problemas da 
região. Estamos bem sintonizados tam-
bém com a Amusep (Associação de Mu-
nicípios do Setentrião Paranaense), da 
qual Mandaguari faz parte. Queremos 
buscar esse diálogo com outras associa-
ções, porque o fortalecimento de toda 
uma região é importante para o desen-
volvimento.
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com assessoria de imprensa

Segundo dados do Novo Caged, 
levantamento do Ministério do Traba-
lho e Emprego que acompanha mensal-
mente a evolução do emprego formal 
em todo o Brasil, Mandaguari gerou 
793 novos postos de trabalho ao longo 
de 2022. O número é 30% menor que 
o resultado de 2021, quando a cidade 
contabilizou 1134 novos empregos com 
carteira assinada. 

Empresários ouvidos pela repor-
tagem relataram que o resultado é um 
reflexo direto da pandemia. Em 2020, 
quando a Covid-19 se alastrou pelo 
mundo, houve momentos de lockdown, 
acompanhados da incerteza de recupe-
ração econômica. Mesmo assim, a cida-
de teve mais contratações que demissões, 
encerrando aquele ano com 597 novos 
empregos formais no balanço do Caged.

Já em 2021, com a vacinação em an-
damento, diversos setores passaram por 
um aquecimento e voltaram a contra-
tar, até para que pudessem dar conta de 
uma demanda reprimida. O esperado 
para 2022 era um nível de contratação 
igual ou superior, mas a alta demanda 

Em 2022, Mandaguari gerou 30% menos 
empregos que no ano anterior

Dados são do Caged, divulgado pelo 
Ministério do Trabalho

ROBERTO JUNIOR
do Jornal Agora

por profissionais criou algumas distor-
ções. Uma delas foi tema de reportagem 
deste Jornal Agora ainda no ano passa-
do, o apagão de trabalhadores qualifica-
dos. Muitos deles, por conta da alta pro-
cura das empresas, passaram a escolher 
a dedo as vagas que queriam, levando 
em conta fatores como distância, salário 
e benefícios para a escolha. 

Em um segundo momento, as em-
presas começaram a priorizar profissio-
nais já prontos, um fenômeno que ocor-
re em Mandaguari e também em outras 
cidades da região. “Às vezes por não ter 
ninguém pra ensinar, pra treinar um 
funcionário novo, as empresas exigem 
um pouco mais, procuram pessoas que 
tenham experiência”, revela a recruta-
dora Simone Figueiredo.

Nos próximos dias, o Ministério do 
Trabalho deve divulgar os primeiros 
números da geração de empregos em 
2023, referentes a janeiro. A partir de-
les, será possível também estabelecer as 
expectativas para este ano. 

PARANÁ - O Paraná fechou o ano 
passado com 118.149 novas vagas, o 
quinto Estado no País em números ab-
solutos e o primeiro na região Sul a gerar 
mais empregos com carteira assinada. 

O setor de serviços, que envolve restau-
rantes, lanchonetes, hotéis, imobiliárias, 
transporte, entre outras áreas, liderou o 
número de vagas geradas, concentrando 
76.999 novos postos de trabalho no pe-
ríodo, o equivalente a 65,17% do total. 

Três em cada quatro municípios pa-
ranaenses tiveram saldo positivo na ge-
ração de empregos em 2022. Das 399 ci-
dades, 299 tiveram mais contratações do 
que demissões no ano. Nas outras 100, 

o saldo foi negativo, com mais desliga-
mentos do que admissões.

Curitiba liderou a geração de empre-
gos entre janeiro e dezembro, com a cria-
ção de 31.195 novas vagas. Na sequên-
cia estão Londrina (7.232), São José dos 
Pinhais (6.666), Maringá (4.479), Ponta 
Grossa (3.696), Toledo (3.044), Foz do 
Iguaçu (2.782), Pinhais (2.560), Francis-
co Beltrão (1.605) e Fazenda Rio Grande 
(1.450).

A Cooperativa Agropecuária e Agroin-
dustrial-Cocari comemorou, no dia 7 de 
fevereiro, seus 61 anos de fundação. Criada 
em 1962 através de um pequeno grupo de 
cafeicultores em Mandaguari, a cooperativa 
hoje tem mais de 75 unidades em atividade, 
abrangendo municípios do Paraná, Goiás e 
Minas Gerais, e com mais de 10.300 coope-
rados. 

Não é apenas um aniversário de mais 
um ano, é a celebração de uma jornada in-
cansável e cheia de desafios superados. É a 
celebração da união e do comprometimen-
to de todos que fazem parte desta grande 
família, formada por cooperados, colabora-

Cocari completa 61 anos 
de fundação

dores e parceiros.
“Pra nós é uma satisfação relembrar 

essa data de inauguração, de início do tra-
balho, e falar da nossa gratidão aos coope-
rados, por estar sempre junto. Em nome do 
Conselho de Administração, eu quero mui-
to agradecer e que a gente possa comemorar 
com muita alegria. Não é qualquer empresa 
que atinge os 61 anos de existência”, afirma 
o presidente Marcos Trintinalha. 

“Estamos orgulhosos do trabalho que 
realizamos juntos e estamos animados com 
o futuro que nos espera. Juntos, continua-
remos a construir uma cooperativa forte e 
sustentável, baseada na cooperação, con-
fiança, ética e respeito ao meio ambiente”, 
complementa. 
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A coluna social desta edição 
homenageia os aniversariantes do mês de fevereiro. 

Leandro Púpio ao lado de 
sua esposa Gisele

Samara Simokado Thays Fernanda 

Ana Beatriz De Freitas Cláudia Carvalho Elisangela Leal Raimundini Simone Figueiredo Favaro

Genir Lazarin, junto com a família




