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Gilclér Regina
Escritor, palestrante 

de sucesso e filho de 
Mandaguari.

Essa frase popular, no Brasil, 
é falsa, 

preconceituosa e irreal. Aque-
les que a utilizam é que não que-
rem 

mudar o próprio jeito de ser
Na verdade, você é muito 

mais do que pensa que é. Lem-
bro-me sempre da imagem de um 
gatinho se olhando no espelho e 
aparecendo um leão.

O psiquiatra americano Tho-
mas Szasz (1920) disse: Você não 
descobre a si mesmo. O “eu” não 
é algo que uma pessoa encontre. É 
algo que ela cria.

Aí vem o ditado popular no 
Brasil que diz que “pau que nasce 
torto, não tem jeito, morre torto”. 
Grande engano, frase falsa, pre-
conceituosa e irreal. Aqueles que 
a utilizam é que não querem mu-
dar o próprio jeito de ser e se es-
condem na concha de uma ilusão 
confortável, disfarçada de princí-
pio natural.

Não à toa, tenho colocado a 
zona de conforto como um ape-
lido bonitinho para acomodação. 
Quem usa essa frase, teme que 
aquela pessoa diante do espelho, 
todos os dias, cobre mudanças e 
aí tenta acreditar que não é pos-

Pau que nasce torto morre torto
sível mudar e se enquadra na tal 
síndrome de Gabriela, que diz “eu  
sou assim, eu nasci assim e morre-
rei assim”.

Na verdade isso só se aplica 
para aqueles que acreditam nisso, 
como uma Profecia autorrealiza-
da. Mas creia, VOCÊ É MUITO 
MAIS.

Não se preocupe em “des-
cobrir” quem você é. ESCOLHA 
QUEM VOCÊ É. Analisar seu in-
terior pode ajudar muito sua vida 
profissional, pessoal e emocional, 
desde que você encontre forças in-
ternas criadas em seu passado.

Entretanto, sua história de 
vida pode ser tão confusa, doloro-
sa e cheia de problemas, que você 
pode cair nos chamados “contos 
do vigário” já inventados por nos-
sa civilização. O conto do “eu sou 
assim e não tem jeito”. Pessoas, 
empresas e até governos costu-
mam cair nesse conto.

VOCÊ NÃO É SEU PASSA-
DO, por pior que seja sua história. 
Tragédias de todo tipo podem ter 
marcado seu corpo, sua mente e 
seu coração. Ainda assim, VOCÊ 
NÃO É SEU PASSADO.

Da mesma forma, por me-
lhor que tenha sido sua vida, por 

mais SUCESSO que você tenha 
tido, por mais “SORTE” que tenha 
vivido, VOCÊ NÃO É SEU PAS-
SADO e faz bem se lembrar disso, 
vez ou outra, para não cometer o 
erro da arrogância.

Você é o que ESCOLHE SER 
AGORA, independente do passa-
do que tenha tido. Por isso, é mui-
to importante, NUNCA MAIS 
REPETIR QUE VOCÊ É ASSIM, 
ao usar essa frase como “descul-
pa” para um comportamento que 
você julgue inadequado.

Cada vez que você diz “eu sou 
assim”, está desistindo de seu po-
der de escolha. Está deixando que 
seus pontos fracos ganhem uma 
força que não têm. Se . desejar, 
diga “EU SOU ASSIM” somen-
te para comentar sues PONTOS 
também seja falso, vai provocar 
FORTES, embora REFORÇO 
POSITIVO para aquilo que torna 
você um profissional mais compe-
tente e um ser humano melhor. É 
onde sai o medo e entra a fé.

Pois é, você não nasceu com o 
mesmo peso de um pacote de ar-
roz, do tamanho de uma saladeira 
e nem sabia falar. Então, como é 
que pode aceitar uma ficção tão 
irracional como o tal conto do “eu 

sou assim”?
Infelizmente, por razões di-

versas, certos profissionais e ins-
tituições, modernas e milenares, 
tentam fazer acreditar que você é 
assim, que nasceu assim ou que 
nada pode fazer para mudar quem 
você é. TUDO ISSO É FICÇÃO.  

Você, eu e todos os seres do 
universo mudamos todo santo 
dia. Somos o que fazemos hoje, 
agora. Por isso, quando você en-
frentar uma situação na qual sinta 
a tentação de dizer “eu sou assim 
mesmo”, PARE TUDO mental-
mente, fique dois ou três segun-
dos refletindo com  você mesmo 
e repita. Eu sou o que escolho ser. 
E agora, escolho um caminho di-
ferente. Você não precisa “desco-
brir” quem você é, mas pode esco-
lher QUEM você é. Hoje, amanhã 
e enquanto viver.

Afinal, você foi feito na OFI-
CINA CELESTE. Todos os que já 
viveram no Planeta Terra, os oito 
bilhões que atualmente vivem e 
todos que irão nascer, NÃO TEM 
UM IGUAL VOCÊ. Deus fez você 
e jogou o molde fora. Aceite esse 
gigantismo que é a sua vida.

Pense nisso, um forte abraço e 
esteja com Deus!

As fotos históricas desta semana vêm direto do grupo Mandaguari Antiga. As imagens 
retratam as transformações da Praça Independência nas últimas décadas.
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Júlio César Raspinha
Email: juliocesar@portalagora.comE  agora?

Projeto
Empresários capitaneados pelo presidente da Associa-
ção Comercial, Aguinaldo Campigoto, bancaram os 
custos iniciais, estimados em quase R$ 500 mil. A exe-
cução será realizada pelo Governo do Paraná. Os recur-
sos estão estimados no orçamento do Estado.

Procissão
As agendas de deputados, estaduais e federais, se torna 
cada dia mais constante em Mandaguari. A aproxima-
ção das eleições faz com que alguns acabem até se en-
contrando em solenidades, como foi o caso de Adriano 
José (Progressistas) e Delegado Jacovós (PL).

Emendas
Ambos se encontraram em entrega de viatura para a Po-
lícia Militar. No mesmo dia, outros três deputados esti-
veram no município: Tercílio Turini (PSD), Ênio Verri 
(PT) e Arilson Chiorato (PT).

Superávit
Em balanço quadrimestral apresentado na semana pas-
sada, Mandaguari anunciou um superávit fiuscal de R$ 
52 milhões, ou seja, dinheiro na conta. Desse total, R$ 
27 milhões são recursos livres, no caso, disponíveis para 
uso em qualquer finalidade, em qualquer obra que ache 
conveniente.

Poupança
A gestão passada, do ex-prefeito Romualdo Batista, já 
tinha deixado uma poupança de R$ 32 milhões (R$ 14 
milhões livres). Com a atual economia, Mandaguari vê 
sobrar mais de R$ 1 milhão por mês nos seus cofres.

Trincheiras 
Em entrevista concedida a Agora FM na semana passa-
da, a prefeita Ivoneia Furtado (Cidadania) estimou que 
as trincheiras e viadutos da PR 444 tenham suas obras 
em 2024, dentro de dois anos.

Números
Esses números mostram o potencial econômico da ci-
dade. Independente de posição política, ou gestão, a 
cidade está no rol das pouquíssimas cidades do Paraná 
onde sobra dinheiro para investimento com recursos 
próprios.

Viagem
A prefeita Ivonéia Furtado participará no final do mês 
de uma viagem a Genebra, na Suiça. O pedido de au-
torização para deixar o país chegou esta semana na 
Câmara Municipal.

Comitiva
A prefeita justifica em seu pedido que fará parte de 
uma comitiva do Governo do Paraná, juntamente com 
o governador Ratinho Júnior (PSD). Estará no grupo, 
também, Lauro Júnior, prefeito de Jandaia do Sul.

Natal
A Associação Comercial e Empresarial de Mandagua-
ri promove no dia 14 de junho um "Happy Hour" para 
oficializar a campanha de Natal da entidade. Em 2022 
serão R$ 50 mil em prêmios.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL
Arlete Sinquini Valerio, CPF: 679.230.389-53, torna público que irá requerer ao IAT, a Autorização Florestal para 
corte de 28 m³ de árvores exóticas e nativas fora da APP, no Sítio São José Lt 46 A 1, Estrada Rural Vitória do São 
Pedro, Gleba Vitória, S/N, Zona Rural, Mandaguari, PR.

AVISO DO EDITAL Nº 1/2022 – DP
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS

EMPREGO DE ADVOGADO

A Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguari – FAFIMAN, no uso de suas atribuições 
legais, com base na Lei nº 3.159/2018, RESOLVE, tornar público o presente Edital que estabelece instruções desti-
nadas à realização de Processo Seletivo Simplificado – PSS, visando à contratação temporária para o emprego de 
advogado, mediante as condições estabelecidas no Edital nº 1/2022 – DP.
1. Da divulgação: a divulgação oficial deste PSS dar-se-á através da publicação no Diário Oficial do Município de 
Mandaguari, AMP – Associação dos Municípios do Paraná, no endereço eletrônico http://www.diariounicipal.
com.br/amp/. Acessível também, através do site da FAFIMAN, no endereço eletrônico “www.fafima.br”, no ícone 
“concursos/concurso em aberto/Edital nº 1/2022 – PSS – Advogado”.

2. O telefone para esclarecimentos é o (44) 3233-1356, das 13h às 17h, no Setor de Recuros Humanos da FA-
FIMAN.

Mandaguari, 01 de junho de 2022.
Ivan Carlos de Moraes
Diretor da FAFIMAN

Ação
A Igreja Metodista em Mandaguari promove uma doa-
ção de roupas no dia 18 de junho. A ação ocorrerá das 
14h às 16h.

Excedentes
As roupas disponibilizadas são excedentes arrecadadas 
na campanha do agasalho. São principalmente peças fe-
mininas e infantis.
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O prefeito de Jandaia do Sul, Lauro 
Júnior, anunciou uma reforma administra-
tiva no município. A medida vai resultar 
na criação de sete secretarias municipais e 
redução de 50% dos cargos comissionados. 
O planejamento é feito por uma empresa 
terceirizada de Londrina, e a previsão é de 
conclusão em dois meses. Depois, o projeto 
será votado pela Câmara de Vereadores de 
Jandaia. 

Em coletiva realizada na última segun-
da-feira, dia 30 de maio, o prefeito explicou 
que a reforma é uma exigência do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) 
desde 2015. Sem a reforma, o município 
não conseguiria a certidão liberatória do 
TCE, impossibilitando a captação de recur-
sos. 

Lauro Júnior e sua equipe viram na 
reforma a oportunidade de modernizar a 
gestão. Jandaia do Sul possui estrutura or-
ganizacional criada em 1996 e que nunca 
foi atualizada. A cidade hoje não possui 
secretarias, e sim 13 departamentos, que 
serão transformados nas pastas de Admi-
nistração, Fazenda, Infraestrutura e Saúde. 
Algumas secretarias serão unificadas, como 
Educação e Esporte, Desenvolvimento Eco-
nômico, Social e Cultural e Agricultura e 
Meio Ambiente.

O impacto orçamentário da mudan-
ça ainda será calculado pela empresa res-
ponsável por montar o projeto, mas Lauro 

Lauro Júnior realiza reforma administrativa 
em Jandaia do Sul

Município vai reduzir 50% dos cargos comissionados
Redação do Jornal Agora
com assessoria de imprensa

Agora Comunicação

Júnior acredita que pelo menos 50% dos 
cargos comissionados do município, atual-
mente 40, sejam extintos. 

Outra situação que entra na reforma 
administrativa é a realocação de servido-
res. Serviços como roçagem, jardinagem e 
coleta de lixo, que hoje são prestados pelo 
município, serão terceirizados. Os servido-
res que atuam nestas atividades serão rema-
nejados para serviços gerais. 

IPTU
O prefeito e sua equipe ainda tiraram 

dúvidas sobre o IPTU durante a coletiva. 
O Imposto Predial e Territorial Urbano 
passou por reajustes, cumprindo uma re-
comendação do Tribunal de Contas. Até 
o ano passado, Jandaia do Sul estava entre 
os municípios com defasagem dos valores. 
“Anteriormente, o Tribunal de Contas ve-
rificava apenas as despesas dos municípios, 

mas agora passou a conferir também as re-
ceitas”, esclarece Fábio Tamarozi, diretor do 
Departamento de Tributação.

Além de atender aos preceitos legais, a 
reforma teve como objetivo promover uma 
justiça fiscal que beneficie os jandaienses, 
afinal, a cidade estava com defasagem de 
24 anos até 2021, com relação à atualização 
dos valores.

Com o novo código tributário desen-
volvido pela equipe técnica do município 
com base em estudos que buscaram medi-
das para solucionar as distorções causadas 
pela discrepância de mais de duas décadas, 
Jandaia, hoje, pode considerar que tem uma 
tributação justa, na visão do prefeito. Com 
as mudanças, aproximadamente 50% dos 
contribuintes tiveram redução no imposto, 
cerca de 35% receberam reajuste e para os 
15% restantes o valor foi mantido. Todo o 
valor excedente, no comparativo com a ar-

recadação de 2021, será convertido em me-
lhorias para Jandaia do Sul.

De acordo com o diretor de Finanças, 
José Carlos Mascote, o valor arrecadado no 
último IPTU beneficiou todos os setores do 
município, sendo prioridades a Saúde (que 
recebeu, no mínimo, 15% do montante) e a 
Educação (pelo menos 25%). O restante foi 
investido em demandas variadas de outras 
áreas, como: recapeamento asfáltico, ma-
nutenção de estradas rurais, manutenção e 
conservação da frota de veículos e distribui-
ção de mudas de café para agricultores de 
Jandaia do Sul.

Também houve investimento na cons-
trução e manutenção do Centro de Tra-
tamento da Covid19 (CTC), foram feitos 
pagamentos de médicos especialistas e de 
salários dos funcionários, compra de ma-
terial escolar, instalação de sala de Infor-
mática na Escola Municipal Cesar Lattes, 
aquisição de veículos e maquinários novos, 
subvenção a entidades filantrópicas, entre 
elas: Asilo, Apae, Lar São Francisco e Cre-
che Raio de Luz.

Com o objetivo de reduzir o impacto 
da atualização aos moradores, houve re-
dução das alíquotas de IPTU incidentes 
sobre o valor venal do imóvel de 3% para 
0,5% para os construídos, e redução de 
11,5% para 1,5% para terrenos vazios. Para 
as famílias de baixa renda em situação de 
vulnerabilidade social foi criado o IPTU 
Social, que consiste na isenção do imposto. 
As famílias acometidas por doenças graves 
e pessoas com deficiência também poderão 
se enquadrar na modalidade.
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Na manhã de 27 de maio, mais de 
60 empresas e profissionais de diver-
sas áreas de atuação participaram da 
premiação Top de Marcas em Man-
daguari. A cerimônia foi realizada no 
espaço Requint’s Buffet, no Parque 
da Pedreira, onde os vencedores re-
ceberam certificados e participaram 
de um café da manhã e confraterni-
zação.

O prêmio busca homenagear as 
marcas e os nomes mais lembrados 
pelos moradores em diferentes seg-
mentos da economia. No caso, mar-
cas e profissionais que são referência 
no ramo em que atuam.

Metodologia
O levantamento que chegou aos 

nomes das empresas e dos profissio-
nais mais reconhecidos em suas áreas 
de atuação pelos moradores foi rea-
lizado entre setembro e outubro de 
2021 pelo instituto DataVox, com a 

Top de Marcas premia mais lembrados 
de Mandaguari

Prêmio foi realizado pela Agora Comunicação em parceria com o instituto DataVox

Roberto Junior, 
da Redação do Jornal Agora

Jhones Proenci/
 Agora Comunicação

realização de 400 entrevistas no mu-
nicípio, na área comercial e regiões 
residenciais – metodologia muito 
utilizada para se chegar com confian-
ça aos resultados. As pessoas que fo-
ram abordadas pela equipe da Data-
Vox responderam a um questionário 

em que 145 segmentos foram pesqui-
sados. O resultado foi divulgado em 
novembro do ano passado.

DataVox
Com mais de 20 anos de atuação, 

o instituto Datavox está situado em 
Maringá e tem a prefeitura daquela ci-
dade em seu portfólio de clientes. Em 

Mandaguari, fez pesquisas para a Ago-
ra Comunicação em diversas ocasiões.

Vencedores
Confira nas páginas a seguir quem 

foram os participantes da entrega da 
premiação Top de Marcas em Manda-
guari.
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Café Bela Esperança
Pertencente à família Lopes, que é 

tradicional na cafeicultura do municí-
pio, o Café Bela Esperança tem passado 
por uma crescente nos últimos anos, 
com novas linhas de produto e mais re-
cente investida em outro mercado, com 
a Bela Esperança Agro.

A marca Café Bela Esperança foi 
citada por 85,30% dos entrevistados 
na categoria de torrefação e empacota-
mento de café, e continua bem presente 
na cabeça do consumidor mandagua-
riense. 

Veronezi Barbearia
No mercado local desde 2016, a Ve-

ronezi Barbearia tem um compromisso 
de evolução constante para entregar a 
perfeição aos clientes. 

Todo o empenho da equipe resul-
tou em mais uma conquista, o Top de 
Marcas, com preferência de 25% dos 
entrevistados quando o assunto é Bar-
bearia. 

Bicicletaria Ideal
No mercado há 74 anos, a Bicicle-

taria Ideal é a bicicletaria mais antiga 
do Paraná!

Com uma bela trajetória, a em-
presa tem a preferência de 61,70% do 
público na categoria Peças e Oficina de 
Bicicletas. 

Almeida Lavanderia
Os profissionais da Almeida La-

vanderia comemoraram muito a con-
quista do Top de Marcas.

A marca foi citada por 44,10% dos 
entrevistados na pesquisa em sua cate-
goria.

Autoescola Inovação
No mercado desde 2015, a Autoes-

cola Inovação é Top de Marcas em sua 
área de atuação.

A empresa foi citada por 32,10% 
dos entrevistados na pesquisa. 

Carla Bredariol
Ainda na categoria Nutricionis-

ta, Carla Bredariol também recebeu 
31,60% dos votos e é Top de Marcas. 
Um empate na primeira colocação.

Andressa Castro
Na categoria Nutricionista, An-

dressa Castro é Top de Marcas com a 
preferência de 31,60% dos votos dos 
entrevistados. 

Academia Corpo e Saúde 
e Massa Fit Club Juntos por você

Um exemplo de inovação, resiliên-
cia e persistência. Lideradas por Marisa 
Feijó e Roberto Massahiro, as acade-
mias Corpo e Saúde e Massa Fit Club 
passaram por uma fusão no começo da 
pandemia, impactando até no Conse-
lho Regional de Educação Física. 

As marcas, com o slogan "Juntos 
por você", se tornaram uma e conquis-
taram prêmios em duas categorias. 
Academia, com 38,8%, e Escola de 
Dança, com 75%.
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Entre os dias 17 e 24 de maio, quatro novas insti-
tuições receberam as estruturas cenográficas do “Arma-
rinho, Cantinho da Imaginação”, que fomentam e difun-
dem as artes cênicas para crianças entre 04 e 12 anos. Ao 
todo, cerca de 1.045 crianças da cidade de Mandaguari 
(PR) foram beneficiadas nesta etapa.

Viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, o pro-
jeto “Armarinho, Cantinho da Imaginação” é realizado 
pelo Ministério do Turismo (via Secretaria Especial da 
Cultura) com patrocínio da Romagnole – uma das maio-
res fabricantes de produtos elétricos do Brasil – e produ-
ção da Incentivar.

Além dos armarinhos, os alunos das Escolas Mu-
nicipais Francisco Romagnole Júnior, Angelina Teixeira 
Pinheiro, Walter Antunes Pereira e Dr. Ary da Cunha Pe-
reira participaram também das oficinas de teatro e con-
tação de histórias, que ilustram e exemplificam o uso dos 
armarinhos – que são entregues com jogos educativos e 
brinquedos, livros, figurinos e adereços, caixa de som, 
projetor e DVDs. 

DEPOIMENTOS
“A Escola Francisco Romagnole está muito feliz por re-

ceber o Armarinho, Cantinho da Imaginação. O Material 
é muito bom, divertido e com certeza será muito utilizado 
por nossos alunos. Projetos como este são de fundamental 
importância para o incentivo à leitura, do teatro e da arte. 
Nós da escola só temos a agradecer por termos sido escolhi-

‘Armarinho, Cantinho da Imaginação’ 
realiza ações em Mandaguari

Entrega de estruturas e oficinas do projeto ocorreu entre os dias 17 e 24 de maio, contemplando quatro escolas da região

dos. Nosso muito obrigado”, diz Andréa Moreira Batista, 
Diretora da Escola Francisco Romagnole Junior.

“Espetacular! Imensamente agradecida ao objetivo do 
projeto: Armarinho, Cantinho da Imaginação, trará aos 
nossos alunos criatividade, imaginação e ótimos resulta-
dos”, diz Leandra Aparecida Mazetti, Diretora da Escola 
Municipal Angelina Teixeira Pinheiro. 

“A Escola Municipal Dr. Ary Cunha Pereira, sente-se 
honrada e agradecida por receber esse belíssimo material 
que trará resultados significativos na educação das nossas 
crianças. O dia da entrega foi brilhante. É emocionante 
ver nossas crianças tão felizes de saber que teremos esse 
armarinho com todo acervo em nossa biblioteca. Parabéns 
a todos os envolvidos”, diz Daniele Xavier Alba Costa, 
Coordenadora Pedagógica da Escola Municipal Dr. Ary 
da Cunha Pereira. 

Sobre a Romagnole: Há 60 anos produzindo e comercializando 
soluções para o setor elétrico no Brasil e no exterior, a Romagnole tor-
nou-se uma referência não só pela eficiência e qualidade dos seus pro-
dutos, mas também pelo sua forte atuação na área de responsabilidade 
social e sua contribuição para o desenvolvimento humano e econômico 
das comunidades nas quais está inserida. 

Ao apoiar este projeto e facilitar o acesso à cultura para os alu-
nos da rede pública municipal, a empresa reforça seus vínculos com 
a comunidade local, fortalece os princípios e valores da companhia e 
reafirma seu compromisso com o desenvolvimento social do município.

Sobre o Ministério: Principal ferramenta de fomento à Cultura 
do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares 
de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões 
do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar 
espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias ou-
tras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial 
do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar 
o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são 
obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que 
distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de for-
mação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela 
Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do 
Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que também conta 
com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimen-
to Cultural e Artístico (Ficarts). 

Instituições contempladas com o projeto 
“Armarinho, Cantinho da Imaginação” em 

Mandaguari (PR)
18/05/2022: Escola Municipal Francisco Romagnole 

Júnior e Escola Municipal Angelina Teixeira Pinheiro
19/05/2022: Escola Municipal Walter Antunes Pe-

reira e Escola Municipal Dr. Ary da Cunha Pereira.

Jeange Clay Produções

Celso Despachante
Celso Despachante e tradição são 

sinônimos. Não à toa, a empresa foi ci-
tada por 89,40% dos entrevistados na 
pesquisa do DataVox quando o assun-
to foi despachante. 

Aliás, em abril deste ano o Celso 
Despachante inaugurou novas instala-
ções, na Rua Padre Antônio Lock, 615, 
a poucos metros do antigo endereço. 
Com espaço modernizado, a empre-
sa passou a oferecer mais horários de 
atendimento ao público. 

Airton Augusto de Souza e 
Casa Vitória

A equipe da Casa Vitória con-
quistou prêmios em três categorias no 
Top de Marcas. O fundador, Airton 
Augusto de Souza, é o empresário do 
ano, com a preferência de 11,30% dos 
entrevistados.

Já a loja, que tem ampliado cada 
vez mais, lidera com folga na catego-
ria Loja de Brinquedos e Presentes, 
com 76% dos votos dos entrevistados, 
e ganhou também na categoria Loja de 
Decoração, lembrada por 42,20% do 
público. 

Dr. Gustavo Carvalho
A categoria Dentista/Consultório 

Odontológico foi disputadíssima. 
O profissional mais lembrado pe-

los entrevistados nesta área foi Gus-
tavo Carvalho, com preferência de 
22,60% do público.

Clínica Estética Mandaguari
A clínica de estética mais lembra-

da pelos entrevistados foi a Clínica Es-
tética Mandaguari.

A com a preferência de 30,30% do 
público, a empresa é Top de Marcas em 
sua área de atuação.

Comercial Ivaiporã
Uma das maiores redes de ma-

teriais de construção do Paraná, a 
Comercial Ivaiporã tem seu lugar ga-
rantido no gosto do consumidor man-
daguariense. 

A empresa foi citada por 40,6% 
dos entrevistados. 

Embalebem
A Embalebem é referência em sua 

área de atuação, atendendo os mais va-
riados estabelecimentos de Mandagua-
ri e região.

Na categoria Loja de Embalagens, 
a empresa foi preferência de 52,20% do 
público

Chevolks
Uma das empresas mais tradicio-

nais da cidade, a Chevolks conquistou 
Top de Marcas na categoria Oficina 
Mecânica de Autos.

A Chevolks foi citada por 25,40% 
dos entrevistados. 

Escapamentos Manchini
Tradicional na cidade, a Escapa-

mentos Manchini é preferência do pú-
blico quando o assunto é loja de esca-
pamentos. O percentual da empresa na 
pesquisa foi de 71,40%
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Fafeman
Citada por 29,50% dos entrevista-

dos, a Fafeman Estruturas Metálicas é a 
empresa mais lembrada quando se trata 
de Metalúrgica. 

Fundada em 1978, a Fafeman vem 
adquirindo experiência e se moderni-
zando nos mais diversos tipos de fa-
bricação e montagem em estruturas 
metálicas e pré-moldadas em concreto 
armado. 

Ferrari Engenharia
Já na categoria Engenheiro Civil, 

a Ferrari Engenharia foi a marca mais 
citada, lembrada por 23,60% dos entre-
vistados pelo DataVox. 

Vale lembrar que no começo de 
2022 a empresa apresentou planos am-
biciosos para este ano, entre eles o pro-
jeto da nova sede da marca. 

Farmácia do Povo 
e Tânia Higuti

A Farmácia do Povo é preferência 
de 45% dos entrevistados pelo instituto 
DataVox. Nos últimos anos, a farmá-
cia vem ampliando cada vez mais suas 
linhas de produtos e oferecendo ainda 
mais comodidade aos clientes, prezan-
do também por uma equipe atenciosa.

O resultado é que não só a Farmácia 
do Povo foi a mais lembrada em sua ca-
tegoria, como Tânia Higuti, farmacêu-
tica que atua no estabelecimento, foi a 
profissional mais lembrada em sua área, 
com 37% dos votos dos entrevistados. 

Escola Primeiro Passo
Na categoria Educação Infantil, a 

marca que não sai da cabeça dos man-
daguarienses é a Escola Primeiro Passo, 
lembrada por 34,90% dos entrevistados. 

Vale lembrar que a Escola Primei-
ro Passo hoje também tem atuação no 
ensino superior, como polo parceiro da 
Uninassau. 

Fisio Care Clínica Médica
Com mais de dez anos de atuação 

em Mandaguari e região, a Fisio Care 
Clínica Médica investe cada vez mais 
em profissionais capacitados e uma 
equipe atenciosa. 

O trabalho de excelência da clínica 
rendeu o prêmio na categoria Fisiote-
rapeuta/Clínica de Fisioterapia, com 
31,40%.

Escritório de Contabilidade 
19 de Março

A marca 19 de Março foi lembrada 
por 23,60% dos entrevistados na pes-
quisa.

Com isso, a empresa conquista o 
Top de Marcas na categoria Escritório 
de Contabilidade/Contador, com a cer-
teza de estar muito presente na mente 
do consumidor mandaguariense. 

Fafiman
Agora sob a gestão do professor 

Ivan Carlos de Moraes e com planos 
ambiciosos para o futuro, a Fundação 
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 
de Mandaguari segue como referência. 

Na categoria Faculdade, a institui-
ção foi citada por 86,90% dos entrevis-
tados. 

Fisk
Inglês e espanhol é... Fisk! Foi a 

resposta de 44,30% dos entrevistados 
para a categoria Escola de Idiomas.

Resultado comemoradíssimo pela 
professora Leninha!
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Jhones Proenci
Jhones Proenci atua na fotografia 

desde o ano de 2013, e em 2017 fundou 
sua empresa. Altamente requisitado 
para todos os tipos de eventos, foi lem-
brado por 48,60% dos entrevistados na 
categoria Fotógrafo/Empresa especia-
lizada em fotos. 

“Fiquei imensamente feliz por ser 
lembrado, e creio que todo nosso amor 
e empenho na profissão tenham feito 
grande parte desse prêmio”, comenta 
Jhones. 

Golden Life
A Golden Life aposta no atendi-

mento diferenciado, que com certeza 
rende muitos resultados positivos.

Entre estes resultados, o primeiro 
lugar na categoria Loja de Produtos 
Naturais, com 22,70% dos entrevista-
dos citando a marca. 

Isa Gás
O Top de Marcas foi muito come-

morado pela equipe da Isa Gás, que en-
xerga na vitória o reconhecimento de 
muito esforço e dedicação.

A empresa foi citada por 33% dos 
entrevistados na categoria Distribui-
dora de Água e Gás.

Fugil Tintas
Na categoria Loja de Tintas, a Fu-

gil Tintas foi a marca mais lembrada 
pelos entrevistados.

A empresa foi citada por 58,30% 
do público no Top de Marcas.

Gustavo Moreno
O médico veterinário Gustavo 

Moreno tem um histórico de anos de 
atendimento de excelência em Manda-
guari.

A conquista Top de Marcas em sua 
área de atuação coroa um momento 
histórico, onde o profissional foi citado 
por 31,50% dos entrevistados.

Gela Boca
Gela Boca é a marca mais lembra-

da pelo mandaguariense quando se 
trata de sorveteria. 

A empresa conquistou o prêmio 
Top de Marcas ao ser lembrada por 
35,20% dos entrevistados

Golden Night
Na categoria Empresa de Eventos/

Sonorização e Iluminação de Festas o 
prêmio foi para a Golden Night.

Os 76,40% foram muito comemo-
rados por Marcos Corsine e família!

Laboratório Brianez
Com a preferência de 47% dos 

entrevistados, o Laboratório Brianez é 
Top de Marcas na categoria Laborató-
rio.

A empresa tem firmado cada vez 
mais parcerias para oferecer aos clien-
tes agilidade na entrega de resultados 
de exames de diversas modalidades.
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Lovaine Krauss
Estética é um ramo de mercado 

muito disputado. Significa que a exce-
lência é um diferencial para se desta-
car, e foi o que deu a Lovaine Krauss 
a preferência do público em clínica 
especializada em sobrancelhas. 

Lovaine Krauss foi citada por 
29,20% dos entrevistados na pesquisa.

Larissa Castro
Com a preferência de 18,50% dos 

entrevistados, Larissa Castro foi a pro-
fissional mais lembrada na categoria 
Cabeleireira. 

Proprietária do Salão de Beleza 
Larissa Castro, ela agradece ao público 
pela preferência e pela conquista.

Nutrivale
Na categoria Loja de Suplemento 

para Academia, a Nutrivale foi a ven-
cedora. 

Com uma grande variedade de 
marcas e produtos, a loja foi lembrada 
por 31,20% dos entrevistados. 

Lotérica Las Vegas
Com uma estrutura moderna e 

ampla na Avenida Amazonas, a Loté-
rica Las Vegas foi lembrada por 54% 
dos entrevistados no DataVox. 

Mais do que jogos das Loterias 
Caixa, o estabelecimento oferece uma 
série de serviços que vão desde paga-
mento de contas até saques de bene-
fícios. 

Móveis São Bento
A Móveis São Bento é uma empre-

sa familiar que tem em seu DNA a pai-
xão de trabalhar com móveis e ofertar 
produtos com qualidade. Atuante no 
comércio varejista desde 1971 e com 
profissionais sempre atentos para pro-
porcionar aos clientes as melhores 
opções e as principais novidades da 
indústria moveleira.

A empresa foi citada por 42,70% 
dos entrevistados na categoria Loja de 
Móveis.

MBR Shopping Agropecuário
Uma loja colossal, com mais de 16 mil 

itens e diversos setores. MBR Shopping 
Agropecuário conquistou o prêmio 
Top de Marcas em três categorias.

A empresa tem 36% dos votos em 
Pet Shop, 47,70% em Casa Agropecuá-
ria e 70,20% em Loja de Selas e Artigos 
Country.

NG Telecom
Sempre inovando, a NG Telecom 

conquista cada vez mais espaço de 
mercado. A empresa tem parceria com 
grandes players do mercado de inter-
net, como Netflix e Google.

O esforço é coroado com a prefe-
rência de 56,70% do público na cate-
goria Provedor de Internet. 

MicroWay
Na categoria Curso de Informáti-

ca, a MicroWay foi citada por 35,70% 
dos entrevistados.

Vale lembrar que a instituição 
atua também com cursos profissiona-
lizantes, e no ensino superior é parcei-
ra da Unicesumar. 
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Conheça um pouco da história da melhor 
academia de Mandaguari

Empresários e concorrentes, Marisa Feijó e Roberto 
Massahiro juntaram forças e fizeram uma fusão de suas 
academias, que impactou até no Conselho Regional de 
Educação Física como exemplo de inovação, resiliência e 
persistência.

O pano de fundo foi a pandemia do novo Coronaví-
rus, em março de 2020, onde durante o lockdown foi de-
terminado o fechamento de academias de ginástica e mus-
culação. Com todo esse cenário novo foi criado um grupo 
de whatsapp com todos os proprietários de academias da 
cidade. Estavam lá Massa e Marisa, percebendo uma afini-
dade de pensamentos e gestão. A partir daí, iniciaram uma 
conversa no sentido de juntarem-se, para o próprio bem e 
para o bem dos clientes, surgindo então a academia Massa 
Fit Club e Corpo & Saúde – Juntos por você.

Hoje a academia conta com uma grande variedade 
de métodos e modalidade voltados principalmente para a 
saúde. Na musculação, o aluno juntamente do professor 
avaliador, traçarão metas e prazos. A partir daí, junto da 
avaliação física, é feita a periodização do seu treinamento, 
ou seja, o que, como e quando treinar. Tudo isso de acordo 
com as suas metas e com as características do aluno. São 
3 métodos existentes, o Pulse, pra quem busca resultados 
rápidos, pois serão estímulos diários diferentes, o Balance, 
voltado para a manutenção e equilíbrio psico/biológico e o 
RPE, voltado para alunos do público especial, entre eles pós 
cirúrgicos, terceira idade ou com alguma patologia ou co-
morbidade, por exemplo Diabetes, doenças do coração, en-
tre outros. Utilizam, também, os métodos McGill Exercises 
e o MacKenzie conforme a necessidade do aluno. Tudo isso 
dentro de um App exclusivo, fácil e intuitivo. Seu treino fica 
no sistema e no seu celular. Há também aulas de ginásticas 

fitness, entre eles o Funcional, o Ritmos, o Alongamento e 
o Super Local. Além das modaldiades Premium, como por 
exemplo a dança de salão, o balé, o jazz, o karatê, o Cross 
Hero, entre outras.

Se você precisa de uma aula particular de dança, seja 

de salão, seja para uma formatura, casamento, etc, lá é o 
lugar! 

A dica é: vá até lá e comprove a qualidade das aulas e 
do atendimento. Marisa e Massa, juntos por você, inovando 
e facilitando na qualidade de vida dos Mandaguarienses.

PG Ar Condicionado
Anteriormente RG Ar Condicio-

nado, a PG continua é no mercado de 
vendas e instalação de ar condiciona-
do, com uma equipe altamente com-
petente e atenciosa.

A PG Ar Condicionado foi lem-
brada por 48% dos entrevistados no 
Top de Marcas.

Requint’s Buffet
A equipe do Requint’s Buffet con-

quistou a preferência dos mandagua-
rienses em duas categorias. Buffet, com 
62,70% dos entrevistados, e Buffet In-
fantil, lembrada por 55,80% do público.

“Para cada evento, tudo é feito com 
muito carinho e selecionamos os me-
lhores ingredientes para que proporcio-
ne aos anfitriões e convidados uma ex-
periência inesquecível. Ficamos gratos 
em ver que todo o empenho da nossa 
equipe deu esse resultado”, comenta Ká-
tia, proprietária. 

Requinte Noivas
Atuando no mercado há mais de 

30 anos, a Requinte Noivas foi lembra-
da por 59,70% dos entrevistados no 
Top de Marcas. 

“Para nós é um motivo para agra-
decer. Hoje nosso segmento é muito 
concorrido, e agradecemos a cada uma 
das pessoas que nos ajudaram nessa 
conquista”, comenta Adriana Laras, 
proprietária. 

Restaurante Limão Rosa
Na categoria Restaurante e Chur-

rascaria, o Restaurante Limão Rosa 
conquistou o prêmio ao ser lembrado 
por 46,60% dos entrevistados pelo Da-
taVox.

Além de referência em sua área de 
atuação, o Limão Rosa tem inovado 
cada vez mais com cardápios diferen-
ciados e mais opções para consumi-
dor. Entre as novidades recentes está 
a Quarta da Costela, que ocorre toda 
quarta-feira a partir das 17h.

Prorelax
Atuando com a produção de es-

pumas desde 1992 e de colchões desde 
2007, a Prorelax é sem dúvida uma das 
gigantes do cenário nacional.

No Top de Marcas, a Prorelax foi 
citada por 88,70% dos entrevistados, 
conquistando o prêmio de marca mais 
lembrada na categoria Loja de Col-
chões/Fábrica de Colchões. 

Sapataria Líder
Tradicional em sua área de atua-

ção, a Sapataria Líder foi lembrada por 
67,30% dos entrevistados no Top de 
Marcas.

Sicredi e Paulo Fusco
A Sicredi Agroempresarial PR/SP 

tem sede em Mandaguari e está em 
plena expansão pelo país. A institui-
ção foi a mais lembrada na categoria 
Bancos/Cooperativa de Crédito, com 
a preferência de 51,20% dos entrevis-
tados. 

Já o gerente de banco/instituição 
financeira que foi mais lembrado pelos 
mandaguarienses é Paulo Fusco, ges-
tor da Sicredi, com 30,20% dos votos

Refrigeração Paraná
Na categoria Loja de Equipamen-

tos e Refrigeração, a preferência do 
público foi a Refrigeração Paraná.

A empresa foi lembrada por 
51,90% dos entrevistados.
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Studio Pilates Mova
Composto por profissionais expe-

rientes da Educação Física, o Studio 
Pilates Mova completou um ano em 
2022, que foi coroado com a conquista 
no Top de Marcas.

Quando o assunto é estúdio de 
Pilates, Mova é lembrado por 24,30% 
dos entrevistados na pesquisa.

WP do Brasil
Venda e recarga de cartuchos para 

impressoras é com a WP do Brasil, se-
gundo 61,80% dos entrevistados pelo 
DataVox. 

Recentemente, a empresa tem in-
vestido na modalidade de aluguel de 
impressoras, ampliando a cartela de 
serviços e conquistando cada vez mais 
clientes. 

Tecnograf
Fundada em 1991, a Tecnograf 

incrementa sua capacidade produtiva 
ano a ano. Tanto que em 2009 entrou 
no ranking das cinco maiores gráficas 
do Paraná.

No Top de Marcas, a Tecnograf 
foi lembrada por 53,20% dos entrevis-
tados, conquistando o prêmio em sua 
área de atuação. 

Virtual Informática
Fundada em 1999, a Virtual In-

formática foi premiada em duas cate-
gorias da pesquisa realizada pelo Da-
taVox.

Loja de Aparelho Celular, com 
47,50% dos votos, e Assistência Téc-
nica em Informática, com 62,70% dos 
votos dos entrevistados. 

Vidraçaria Garcia
Tradicional em sua área de atua-

ção, a Vidraçaria Garcia comemora o 
prêmio Top de Marcas.

A empresa é preferência de 44,30% 
dos entrevistados quando o assunto é 
vidraçaria. 

Sidnei Cardoso (Paipum)
Personagem muito querido em 

Mandaguari, Sidnei Cardoso, o Pai-
pum, é Top de Marcas na categoria 
Corretor de Imóveis.

O profissional conquistou a prefe-
rência de 29,20% do público.

Equipe da Agora Comunicação, promotora do evento, pela segunda vez, em 
parceria com a empresa Datavox. A parceria será mantida em 2023 e a pesquisa 

deve ocorrer no primeiro trimestre do ano
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Você conhece ou já ouviu falar sobre 
a alopecia, doença que acomete cerca de 
1% a 2% de toda a população mundial? 
Famosos como Jada Smith, esposa do 
ator Will Smith, Maraísa, da dupla ser-
taneja com Maraísa, e Lucas Penteado, 
ator e ex-BBB, são acometidos por essa 
rara doença. Assim como eles, a peque-
na mandaguariense, Lorena de Carvalho, 
também sofre com isso desde os quatro 
anos de idade.

A alopecia é uma condição em que 
ocorre perda de cabelo ou de pelo em 
qualquer parte do corpo, porém, o tipo 
mais comum é a que se manifesta no cou-
ro cabeludo, a calvície. O distúrbio, que 
pode ser transitório ou definitivo, afeta 
homens e mulheres e existem diferentes 
causas possíveis, tipos e graus. As princi-
pais causas de alopecia são por questões 
de hereditariedade, hormônios masculi-
nos, traumas na região, má alimentação 
que leva à falta de vitaminas, estresse, 
oleosidade em excesso relacionada à der-
matite seborreica, reação adversa a me-
dicamentos ou certos tratamentos como 
a quimioterapia, tratamentos de beleza 
com produtos químicos que agridem o 
couro cabeludo, problemas na tireoide e 
infecções causadas por fungos ou bacté-
rias, inclusive casos de resistência bacte-
riana.

No caso de Lorena a alopecia veio por 
conta do estresse, conta a mãe, Adriana 
Thomé. 

Há seis tipos de alopecia, são eles: 
Alopecia androgenética – de origem 

genética e é o tipo mais comum de queda 
de cabelo. O problema pode se iniciar na 
adolescência, porém, fica mais aparente 
entre os 40 e 50 anos de idade. Os cabelos 
ficam ralos e, progressivamente, o couro 
cabeludo mais aberto. Nas mulheres, a 
região central é mais acometida (calvície 
de padrão feminino), enquanto homens 
apresentam falhas nas entradas e no topo 
da cabeça (calvície de padrão masculino);

Alopecia areata - é considerada uma 
doença autoimune, quando o sistema 
imunológico (mecanismo de defesa na-
tural) ataca o próprio corpo. As células 
ao redor do folículo capilar o atacam e 
impedem a produção de novos fios, isso 
costuma causar falhas em formatos arre-
dondados não apenas no couro cabeludo, 
como na barba, cílios e sobrancelhas. A 
condição é mais comum em pessoas jo-
vens, principalmente abaixo dos 20 anos. 
A alopecia areata pode estar associada 
a fatores genéticos, reações no sistema 
imunológico causadas por microorganis-
mos e estresse, doenças como lúpus e viti-
ligo também podem ter relação;

Alopecia por tração - que acontece 
quando a pessoa faz penteados, como 
tranças e rabos de cavalo apertados, que 
forçam a raiz do cabelo. Nestes casos, 
pode haver dano irreversível quando o 

O que é a alopecia? 
Saiba tudo sobre a doença que afeta a mandaguariense Lorena de Carvalho, além de acometer 

famosos como Jada Smith, Maraísa e Lucas Penteado

Ariane Bravo
da Redação do Jornal Agora

Arquivo pessoal

folículo é danificado;
Eflúvio telógeno - nesse tipo de alo-

pecia, é comum a queda de até 300 a 500 
fios por dia. Isso resulta, sobretudo, na 
perda de volume do cabelo.  Um evento 
ou condição médica, como desequilíbrio 
da tireóide, parto, cirurgia ou febre, ge-
ralmente a desencadeia. Pode ocorrer, 
ainda, como resultado de uma deficiência 
de vitaminas ou minerais, se o evento de-
sencadeante for temporário, por exemplo, 
se você se recuperar da doença que está 
causando a queda de cabelo o cabelo pode 
voltar a crescer depois de seis meses. Em 
alguns casos, a perda de cabelo pode du-
rar anos;

Alopecia cicatricial - é um tipo mais 
raro de queda capilar, em que inflamações 
causam danos aos folículos capilares. No 
lugar, há crescimento de tecido cicatricial 
o que impede a produção de novos fios no 
couro cabeludo, a queda pode começar 
de forma súbita ou progredir lentamente. 
Para algumas pessoas, a alopecia cicatri-
cial pode incluir ainda lesões vermelhas 
ou brancas no couro cabeludo, inchaço e 
coceira;

Alopecia frontal fibrosante - atinge 
principalmente mulheres que estão no 
período pós-menopausa. Ocorre normal-
mente em um padrão de recuo da linha do 
cabelo. As sobrancelhas e axilas também 
podem sofrer perda de pelos. Os sintomas 
podem incluir, ainda, o aparecimento de 
manchas vermelhas e “bolinhas” na face.

Há também três fases da doença, a 
primeira é a fase anágena que é quando 
ocorre o crescimento dos fios, cerca de 
90% dos cabelos estão nesta etapa que 
pode durar de dois a oito anos. A segunda 
fase é a catágena que é a fase de transição 
na qual os folículos capilares encolhem e 
dura de duas a três semanas já a terceira 
fase, a fase telógena, é quando o cabelo 
repousa durante dois a quatro meses, no 
final dessa etapa, o cabelo cai para que o 
ciclo de crescimento recomece.

É normal que uma pessoa perca de 50 

a 100 fios de cabelo todos os dias por cau-
sa desse processo de renovação contínua. 
Entretanto, se esse ciclo for interrompido 
ou se um folículo capilar estiver danifica-
do o cabelo pode começar a cair mais ra-
pidamente do que se regenerar, causando 
sintomas como fios ralos ou áreas total-
mente vazias.

“Ficamos eu e toda nossa família com 
muito medo, muitas falhas apareciam na 
cabeça dela e chegaram a ser mais de 20 
falhas. E a queda era muito grande, ela 
tinha o cabelo na cintura e decidimos ir 
cortando aos poucos pra ela não perce-
ber, mas até chegar neste diagnóstico nos 
falavam muitas coisas, que era doença de 
gato, mau olhado e nunca acreditamos 
nisso. Então antes de ir na médica come-
çamos a passar vinagre no couro cabelu-
do dela durante o banho, mas não surtiu 
efeito nenhum. É uma doença autoimune 
e pode acontecer falhas por toda a vida 
e inclusive ela está com uma e estamos 
passando minoxidil novamente”, conta 
Adriana sobre o desespero quando per-
cebeu a grande queda de cabelo da filha.

No começo houve muita dificuldade 
para descobrir a causa da queda de cabelo 
de Lorena por ser uma doença rara e não 
haver muitos estudos sobre isso, o trata-
mento foi encontrado, porém ela sem-
pre teria que fazer uso de remédios para 
controlar o caso. “A causa somente lendo 
muito que conseguimos descobrir, geral-
mente é algum trauma ou sofrimento que 
a pessoa tem, estresse também. O trata-
mento foi com minoxidil para crescer os 
cabelos nas falhas pela manhã e noite, 
junto com a alopecia veio também alguns 
pontos de psoríase e passamos pomadas e 
creme pelo corpo todo, o creme do corpo 
melhorou muito e descontinuamos ele. 
Depois de muita conversa com médicos a 
própria dermatologista passou um com-
posto chamado de PEC 4000  que ajudava 
a regularizar o intestino, foi muito bom 
porque  seus cabelos pararam de cair e 
onde havia as falhas começaram a nascer 
transparentes e depois cabelos brancos”, 
conta Adriana. 

Apesar de tudo, Lorena sempre foi 
forte e lidou bem com isso. “Na verdade 
foi minha mãe que descobriu primeiro. 
Ela sempre chorava quando ia pentear 
meu cabelo porque os fios caiam muito, 
e escondia isso de mim para eu não ver. 
No começo fiquei muito assustada quan-
do ela me mostrou uma falha no cabelo, 
mas apesar de tudo eu gostei de quando 
meu cabelo começou a nascer de novo e 
ficou branco. Achei bem legal. E também 
não quero que ele fique preto porque gos-
to muito dele assim! Muitas pessoas ficam 
com curiosidade e vem me perguntar so-
bre meu cabelo, mas já me acostumei”, 
conta Lorena.

“A Lorena é muito esperta, desde o 
momento que a levamos ao médico ela 
já foi assimilando tudo. Eu falava que 
estavam crescendo pra ela pois as falhas 
estavam até na testa dela, não tinha mui-
to como disfarçar, mas ela sempre levou 
de boa.  Eu não deixava nunca ela ver os 

cabelos caídos no banheiro muito me-
nos quando eu ia secar o cabelo dela. Era 
muito que caía e se ela visse poderia ficar 
assustada, na época eu já estava pesqui-
sando até sobre peruca, tamanho era meu 
desespero”, relata Adriana.

Adriana conta também sobre a difi-
culdade do dia a dia e o preconceito que 
as pessoas têm quando a vêem. Muitas 
pessoas ainda não conhecem essa doença 
e acabam achando que o cabelo de Lorena 
é luzes ou foi pintado, porém não é nada 
diss. “Não sei bem se é preconceito ou só 
curiosidade, somente sei que olham mui-
to para ela e olham ainda mais para mim 
achando que eu fiz luzes no cabelo dela e 
sem saber a verdade vão embora achan-
do coisas erradas a meu respeito. Não se 
pode fazer luzes em crianças e eu jamais 
faria isso na minha filha. Outro dia uma 
mulher me perguntou se eu estava aten-
dendo e perguntei sobre o que seria e ela 
disse que pensou que eu era cabeleireira 
porque eu havia feito luzes em minha fi-
lha! Fiquei muito triste por isso. Na maio-
ria das vezes só olham mesmo achando 
que eu que fiz luzes nela e mesmo eu ex-
plicando que é natural eles ainda acham 
que fui eu que fiz. Já fiz várias publica-
ções sobre alopecia, mas é nítido que não 
sabem e nem querem saber o que é! Eu 
mesma não saberia se minha filha não ti-
vesse e ainda assim existem várias pessoas 
com alopecia na cidade. Ela já me falou 
inclusive que já a chamaram de velha na 
escola, mas falei para dar uma explicação 
pois as crianças não sabem o que é e agora 
ela tem a resposta na ponta da língua!”, 
desabafa a mãe.

Outra coisa que Adriana sente falta é 
que pode ser a resposta para o fim desse 
preconceito é as pessoas ficarem sabendo 
e estudarem sobre essa doença, “Uma coi-
sa que sinto falta é que em nenhuma es-
cola houve uma fala ou uma palestra para 
falar sobre isso, para que todos saibam 
o que alopecia e não precise vir sempre 
perguntar pra Lorena o que é porque às 
vezes ela fica triste e magoada . Às vezes 
as pessoas são muito intrusivas e além de 
perguntar ficam pegando no cabelo dela 
e puxando para ver se não é peruca, falta 
muita compreensão e respeito. A infor-
mação é a base de tudo e esse tema veio 
a ser conhecido pelo que houve na entre-
ga do Oscar deste ano com a esposa do 
ator Will Smith, Jada Smith. Ela também 
tem alopecia areata e pode vir a crescer os 
cabelos dela, mas no começo não é nada 
fácil, muitas falhas aparentes que às vezes 
não tem como esconder e eu pergunto: 
esconder pra quê? E a resposta já é ób-
via: para evitar perguntas de que você está 
com câncer ou tem outro tipo de doença. 
Ela deve ter escutado muito isso até que 
tomou a decisão de raspar o cabelo e acei-
tar do jeito que é. 

Lorena manda um recado para to-
dos e nos ensina uma grande lição, nem 
tudo é feito de aparências. “Nunca julgue 
a pessoa pela aparência, sempre pergunte 
antes sobre algo, é isso que quero deixar 
para todos”, finaliza. 
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Fábio com seu filho Vinicius, 
um amor para vida inteira.

Parabéns para o gatinho 
Nicolas de Souza Franco, que 

completou 5 anos.

O destaque da coluna dessa sema-
na vai para o príncipe Pedro Hen-
rique G. de Castro, com sua farda 
militar. Os avós Josias, Maria dos 

Anjos e Rosalina Carlota estão 
cheios de orgulho do neto.

Felicidades para Luciana, que fez 
aniversário no último dia 31, na foto 

parece ao lado de seu esposo Romualdo.

Sidneia Reis, 
é profissional em 

procedimentos 
capilares, agende um 
orçamento que ela vai 

te atender com todo 
carinho, o contato é 

pelo telefone 
(44) 9 9971-2204.

Click do 
Jhones

 Retrato profissional 
com Jéssica Mochi

Click do Jhones
Retrato profissional com 
o Dr. Gustavo Estevez – 

Cardiologista

Feliz aniversário Simon Caetano! 
Sua mãe Juliana dos Santos lhe presta a 

homenagem aos seus 7 anos.
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