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NEIVOR CANTON
Especial para o Jornal Agora

O agronegócio vem dando uma extraordinária 
contribuição ao desenvolvimento econômico e à segu-
rança alimentar do Brasil. Esse vasto e multifacetado 
universo é puxado pela agroindústria da carne, um se-
tor de cadeias longas e complexas que ocupa milhões 
de pessoas no campo e na cidade e exporta proteína 
para mais de 160 países.

Apesar do nível de especialização e avanço tecno-
lógico, esse setor sofre poderosas influências de fatores 
extraorganizacionais que afetam sua competitividade.

No campo, onde se localiza a base produtiva de 
toda a matéria-prima, o desafio é garantir a sucessão 
nas propriedades rurais, transformadas em empresas 
rurais, como resultado dos intensos programas de ca-
pacitação técnica e gerencial dos produtores e suas 
famílias. A sucessão é essencial para a perpetuação 
da atividade agropecuária e fixar a população na área 
rural. Duas variáveis atuam nesse processo: a melho-
ria da renda familiar rural, que permite elevar a qua-
lidade de vida, e as condições de vida e trabalho no 
campo. A agroindústria garante a primeira; o Poder 

Desafios do agronegócio
Público precisa contribuir com a segunda. 

Mas os grandes flagelos da agroindústria são as 
deficiências infraestruturais que anulam os ganhos no 
campo e na indústria. A falta de rodovias, ferrovias, 
hidrovias, portos, aeroportos, centros de processa-
mento de exportações, gasodutos, água, comunica-
ções e energia ameaçam a expansão empresarial. É 
notório que a manutenção da máquina pública devora 
praticamente toda a receita tributária, retirando da 
União Federal a capacidade de investimento, aparen-
temente não deixando outra opção a não ser as par-
cerias público-privadas. Entregar ao capital privado 
a construção das obras de infraestrutura, mediante a 
privatização de setores públicos, é uma saída porque, 
evidentemente, é melhor pagar por essas melhorias do 
que nunca tê-las...

Outro aspecto é a escassez de mão de obra para 
ampliar as unidades industriais, fenômeno particular-
mente presente no sul do Brasil e que vem exigindo 
crescente automatização e robotização das ativida-
des fabris, de um lado, e o emprego de trabalhado-
res de países vizinhos, de outro lado. Como se sabe, 
a agroindústria é um segmento intensivista em mão 
de obra e assegura elevado índice de desenvolvimento 
humano e econômico nas regiões onde se faz presente.

A questão sanitária é outro aspecto que realça a 
complexidade da indústria de alimentos cárneos. O 
Brasil e, em particular, Santa Catarina conquistaram 
invejável status sanitário na esfera mundial, condição 
privilegiada para a conquista dos mercados mais exi-
gentes, ao lado da qualidade e do preço competitivo 
de nossos produtos. Manter essa condição exige vigi-
lância, tecnologia e investimento.

O mundo já reconheceu que temos condições – 
capacidade de produção, qualidade, sanidade, pro-
dutividade e sustentabilidade – para alimentar pelo 
menos 1 bilhão de pessoas. Essa vocação brasileira 
para suprir o mundo com alimentos deve ser a cata-
pulta definitiva para superarmos o tratamento tercei-
ro-mundista que ainda recebemos da alguns países.

Para cumprir esse papel planetário precisamos de 
uma atuação diplomática eficaz e efetiva para derru-
bar, mediante negociações bilaterais, injustas barrei-
ras tributária e não-tributárias que ainda são impostas 
por mercados potenciais, como Índia e Coreia.

O agronegócio brasileiro é um gigante, mas os 
seus desafios também são.

*Neivor Canton é presidente da Cooperativa 
Central Aurora Alimentos (AURORA COOP)

A foto desta semana data da década de 1990. Desfile Cí-
vico na Avenida Amazonas, com participação e apresenta-
ção do Clube de Motocross de Mandaguari.

A caminhonete estava adaptada com uma rampa na qual 
os pilotos aceleravam executando acrobacias aéreas de tirar 
o fôlego.

Na foto, um dos principais nomes do motocross man-
daguariense, Gilberto Dionísio, conhecido carinhosamente 
pelo apelido de Gilberto Lobisomem. 

Conteúdo retirado da página Mandaguari Histórica, 
do professor Levi Avelino Martins

MEMÓRIAS DO MOTOCROSS 
DE MANDAGUARI
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Júlio César Raspinha
Email: juliocesar@portalagora.comE  agora?

Prestação de contas 
Nesta semana, o prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Ju-
nior, deu início a uma ação para ficar mais próximo da 
população. Ele, o vice Fifa e sua equipe começaram a 
prestar contas da gestão diretamente nos bairros. 

Tendência
Não só em Jandaia, mas outros gestores da região têm 
buscado estar mais presentes na vida dos moradores. 
Mandaguari é outro exemplo, onde a gestão está lan-
çando uma série de programas para ir diretamente aos 
bairros e entender quais as necessidades de cada loca-
lidade.

Censo 
Desde o começo de agosto, 11 recenseadores estão per-
correndo a área urbana de Mandaguari para “mapear” 
o município no Censo 2022. É um número pequeno de 
pessoas para fazer o questionário em mais de 20 mil do-
micílios. Inicialmente, o IBGE abriu 22 vagas para re-
censeadores na cidade, porém nem todas foram preen-
chidas. 

Expectativa
É alta a expectativa em relação ao levantamento, princi-
palmente quando levamos em conta que o último Censo 
foi realizado há 12 anos, em 2010. Os primeiros núme-
ros do levantamento devem ser divulgados apenas no fi-
nal deste ano. A partir de lá, vamos saber se Mandaguari 
ultrapassou a marca dos 40 mil habitantes.

Pedágio, de novo
Reportagem publicada pelo Estadão nesta semana 
aponta que a promessa de tarifas de pedágio de 40% 
a 50% mais baratas do que as pagas até novembro do 
ano passado foi abandonada pelo governador Ratinho 
Junior (PSD), que é candidato à reeleição.

“Tarifa justa”
Em seu plano de governo registrado no Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), o candidato afirma que “o foco é o 
equilíbrio entre tarifa justa e obras necessárias”. Mais 
um indício de que, quando começarem as novas con-
cessões, o paranaense terá surpresas desagradáveis.

Valores
Quando a concessão anterior se encerrou, a tarifa do 
pedágio em Mandaguari era de R$ 11,70. Inicialmente, 
a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
esperava que a tarifa da praça local fosse a leilão por 
R$ 9. Pelo andar da carruagem, o preço será mais alto.

Terra Roxa
Nesse cenário, o acesso à Terra Roxa será mantido na 
nova concessão? É uma pergunta feita frequentemente 
por este Jornal Agora desde que começou o processo, e 
até agora não houve resposta concreta sobre o assunto. 

Concessionárias diferentes
Colunista do Portal Agora, o jornalista André De Cani-
ni apurou que, diferente do que aconteceu no contrato 
anterior, as estradas da região de Mandaguari terão duas 
concessionárias operando. O trecho Maringá-Londri-
na, das BR-376, PR-444 e BR-369, foi incluído no lote 
4 da concessão. Já o trecho da BR-376 que começa no 
Contorno Sul de Mandaguari e vai até a BR-277, próxi-
mo de São Luiz do Purunã, faz parte do lote 3.

Os recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) têm enfrentado dificuldades para rea-
lizar as entrevistas para o Censo 2022. Eles estão visitando 
domicílios desde o início deste mês. 

Segundo o agente censitário Natan Bertoni, a descon-
fiança dos moradores é o principal problema enfrentado 
diariamente pelos recenseadores. “Tem moradores que 
acham que é golpe e acabam agindo com hostilidade. Tem 
também pessoas que não compreendem a proposta do 
Censo, e acham que é algo apenas político”, afirma. 

Os recenseadores estarão uniformizados com cole-
te do IBGE, boné do Censo, crachá de identificação e o 
dispositivo DMC. Se o cidadão ainda estiver em dúvida 
é possível confirmar a identidade do agente no site Res-
pondendo ao IBGE, informando o número da matrícula, 
CPF ou RG do entrevistador ou pelo número telefônico: 
0800 721 8181.

O levantamento do Censo 2022 realiza uma coleta de 
dados sobre a população brasileira e permite traçar um 
perfil socioeconômico do país, além de contar os habitan-
tes do território nacional, identificar suas características e 
revelar como vivem os brasileiros.

Recenseadores do IBGE enfrentam dificuldades em Mandaguari 

IB
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A Secretaria de Saúde de Mandaguari confirmou nesta 
semana os locais de quatro edições do Programa Saúde em 
Ação. As ações ocorrem até o final do ano nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) do Jardim Progresso (24/9), Jardim 
Esplanada (29/10), Boa Vista (26/11) e Morumbi (17/12). 

O primeiro programa acontece neste sábado (27/8) 
na UBS Cinco Conjuntos e foi voltado para moradores do 
bairro. O programa vai possibilitar que moradores tenham 
acesso a atendimentos farmacêutico e nutricional e que 
possam realizar o agendamento de consultas especializa-
das, além de outros serviços.

A partir de segunda-feira (29), Mandaguari irá rea-
lizar atendimento médico a pacientes confirmados com 
Covid-19 após os exames realizados no Laboratório Mu-
nicipal. A medida foi tomada pela Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), que suspendeu temporariamente as 
consultas no Laboratório. 

Pacientes com Covid serão atendidos em UBS
Com isso os positivados serão encaminhados para a 

Unidade Básicas de Saúde (UBS) de sua referência. A par-
tir de segunda-feira serão disponibilizados 50 testes rápi-
dos contra a doença no Laboratório Municipal das 13h às 
15h30. Não é preciso agendar horário e o atendimento é 
feito por ordem de chegada.

As inscrições para o curso "Instalação de geradores 
de energia solar fotovoltaicos", que será ministrado na 
Colmeia Municipal, foram prorrogadas. O prazo final das 
inscrições e os dias e horários do curso serão divulgados 
em breve pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Meio Ambiente e Turismo. 

As inscrições podem ser feitas na Agência do Traba-
lhador – Rua Romário Martins, 150, esquina com a Padre 
Antônio Lock -  de segunda à sexta-feira das 8h às 11h e 
das 13h às 16h30. 

Com carga horária de 16 horas, o curso é gratuito e 
é destinado a mandaguarienses, a partir de 18 anos, que 
tenham ensino fundamental completo e experiência pro-
fissional como eletricista.

Capacita Mandaguari: 
inscrições para curso de 

instalação de energia solar 
são prorrogadas

Mandaguari confirma 
edições do Programa Saúde 

em Ação até final do ano
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ARIANE BRAVO
do Jornal Agora

O Brasil caminha lentamente para 
um cenário de pós-pandemia, com di-
versos obstáculos para a retomada plena 
da pandemia. Entre os problemas, a ge-
ração de empregos. A taxa de desempre-
go no país atualmente é de 9,2%, e isso 
significa que quase 10 milhões de pes-
soas estão buscando uma oportunidade 
para voltar ao mercado, segundo levan-
tamento do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea).

Se em algumas regiões falta empre-
go, em Mandaguari a situação é inversa. 
Recrutadores ouvidos pela reportagem 
do Jornal Agora apontam que há vagas, 
mas falta mão de obra qualificada. O 
momento é de ampla empregabilidade, 
onde os profissionais podem escolher 
onde querem trabalhar e onde oferecem 
melhores condições de trabalho e isso 
acaba causando um “relaxamento”, onde 
não vêem mais a necessidade de se espe-
cializarem e buscarem qualificação. 

Com isso as vagas que necessitam 
de profissionais qualificados e com ex-
periência na área ficam difíceis de se-
rem preenchidas, aponta a recrutadora 
Simone Figueiredo, da Avante Soluções 
em RH. “Atualmente o que acontece é 
que as empresas estão procurando cada 
vez mais mão de obra qualificada e isso 
está faltando no município, por isso a 
demanda nunca é preenchida. Muita 
gente está procurando um emprego, mas 
quando olhamos o currículo vemos que 
as pessoas não têm uma responsabilida-
de muito grande pois não permanecem 
muito tempo em um trabalho, não ficam 
nem seis meses que é o período de ex-
periência, então não nos passam segu-
rança de que ela vai entrar na empresa 
e vai permanecer lá. Hoje procuramos 
pegar pessoas que já são qualificadas 
para as áreas das vagas, que tenham um 
bom currículo, uma boa permanência 
nas empresas em que já trabalharam e 
tenham responsabilidade”.

“O que dificulta também é que as 
empresas estão bem exigentes. Muitas 
pessoas também não tem um currículo 
muito bom porque tem muitas passagens 
curtas por várias empresas, por exemplo, 
fica dois meses em uma, um mês na ou-
tra, quinze dias na outra, e por assim vai. 
Ela não consegue se fixar em um lugar 
e isso é uma coisa ruim”, complementa.

Para conseguir preencher as vagas 
em aberto, muitos empregadores tem 
pensado em soluções “fora da caixa”, 
como contratar pessoas mais velhas e 
importar mão de obra de outras cida-
des. Exemplo recente é a Romagnole, 
uma das maiores empregadoras do mu-

Empresas enfrentam gargalo na geração 
de empregos em Mandaguari

Há vagas, mas falta mão de obra qualificada para preenche-las
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nicípio, que lançou uma campanha para 
contratar profissionais com 50 anos ou 
mais. Ainda assim, a empresa mantém 
iniciativas como Jovem Aprendiz, para 
dar espaço a novos talentos no mercado 
de trabalho.

“São alternativas válidas. Atualmen-
te as empresas estão buscando cada vez 
mais pessoas mais velhas para trabalhar, 
justamente por essa experiência e essa 
responsabilidade porque os jovens não 
estão tão comprometidos com isso. Ve-
mos muitas empresas tentando contratar 
pessoas mais experientes e a faixa etária 
está variando de 25 anos para cima”, con-
clui Simone Figueiredo.

Mesmo com a dificuldade para 
preencher vagas, Mandaguari continua 
com saldo positivo no Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), 
divulgado mensalmente pelo Ministério 
da Economia. No primeiro semestre do 
ano, a cidade registrou 3.023 contratações 
e 2.586 demissões, resultando em 437 no-
vos empregos com carteira assinada. 

Os setores que mais contrataram 
foram Indústria (253 vagas), Comércio 
(90), Serviços (59) e Construção Civil 
(33). Com estes números, Mandaguari é 
a segunda cidade da região da Amusep 
(Associação dos Municípios do Seten-
trião Paranaense) que mais gerou empre-
gos formais de janeiro a junho.   

Os números poderiam ser melhores, 
avaliam Jane Maria Soares e a vereado-

ra Claudete Velasco, que coordenam a 
Agência do Trabalhador de Mandaguari. 
“Está havendo disputas entre as empresas 
para contratar funcionários qualificados”, 
conta Claudete.

Como forma de amenizar a falta de 
qualificação, a atual gestão anunciou o 
programa Capacita Mandaguari, que dis-
ponibiliza cursos profissionalizantes em 
diversas áreas. “Nós escolhemos os cur-
sos de acordo com a demanda da cidade, 
é gratuito e para todas as idades, e muitos 
desses alunos já saem contratados por al-
guma empresa. Por isso é importante as 
pessoas fazerem para que tenham gran-
des chances de começar a trabalhar e já se 
qualificar”, conta Jane.

O programa de capacitação tem ofer-
tado cursos como mecânico de bicicletas, 
pedreira, desenvolvimento de aplicativos 
e até instalação de placas solares. Mesmo 
assim, os cursos não tem muita procura. 
“A demanda tem sido baixa, porque mui-
tas pessoas não ficam sabendo, ou por 
conta do horário. Por isso mudamos as 
formações para o período noturno ou fi-
nal de semana”, complementa. 

A reportagem consultou também 
pessoas que estão procurando empre-
go. Alguns moradores relatam que uma 
grande dificuldade na hora de se colocar 
em uma vaga não é só a falta de qualifi-
cação, mas também a falta de experiên-
cia. Nesse sentido, a Agência do Traba-
lhador tenta encontrar um meio termo, 

caso a caso. “Muitos empresários exigem 
experiência, mas é difícil encontrar, en-
tão conversamos com eles e pergunta-
mos se pode ser uma pessoa com o perfil 
para aquela vaga e tentar negociar. Ne-
gociamos também a idade e o primeiro 
emprego. Mas muitas empresas gostam 
de  pegar pessoas para o primeiro em-
prego, gostam de ensiná-las e moldá-las 
do jeito que elas querem e isso fica mais 
prático e dinâmico do que contratar al-
guém que já tenha experiência na área”, 
ressalta Claudete. 

Mas qual seria a melhor alternativa 
e as ações para contornar o problema da 
empregabilidade? Não há um consenso 
entre todas as partes envolvidas. Uma 
das alternativas é as empresas e agências 
se organizarem para reformular o modo 
como estão ofertando essas vagas e fazer 
uma nova pesquisa salarial, que esteja de 
acordo com a realidade atual, alinhar a 
expectativa do mercado com a empresa e 
o profissional e ter uma conversa franca 
sobre quais são os requisitos e exigências 
do candidato e o que a empresa espera 
dele, pois a contratação nada mais é que 
um acordo de interesses, onde os dois 
lados precisam sair ganhando. É neces-
sário estimular também uma política de 
gestão de pessoas na empresa que pro-
mova a atração de talentos e crie uma 
imagem atrativa ao público que deseja 
crescer profissionalmente e ter seu ta-
lento potencializado.
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DA REDAÇÃO
do Jornal Agora

Jandaia do Sul deu o primeiro passo 
para a implantação da Educação 5.0 com 
a entrega de equipamentos tecnológicos 
a serem utilizados em todas as escolas da 
rede municipal de ensino e nos Centros 
Municipais de Educação Infantil (Cmeis). 
A solenidade de entrega foi realizada du-
rante a noite da última quinta-feira (25), 
no Auditório Municipal, na Praça do Café.

Cada escola receberá uma tela intera-
tiva e 41 Chromebooks – notebooks com 
sistema operacional feito pelo Google. 
A iniciativa, que visa a inovação do setor 
educacional do município, faz parte do 
programa EducaTec Jandaia do Sul, que 
tem como objetivo inovar o processo de 
ensino-aprendizagem, propiciar aos alu-
nos um desenvolvimento mais completo e 
atual, utilizando as novas tecnologias nos 
processos pedagógicos, além de trabalhar 
o desenvolvimento socioemocional dos 
estudantes.

Aproximadamente 1.800 alunos serão 

Jandaia do Sul investe R$ 1,5 milhão 
para digitalizar escolas

Iniciativa faz parte do projeto EducaTec, para 
implantar a Educação 5.0 no município

REDAÇÃO DO JORNAL AGORA
com assessoria de imprensa

REDAÇÃO DO JORNAL AGORA
com assessoria de imprensa

beneficiados com os equipamentos. O in-
vestimento do município para os equipa-
mentos (incluindo os projetos Microkids, 
direcionado aos alunos do Ensino Funda-
mental, e Por Dentro da História, para a 
educação especial e Infantil 4 e 5) é de R$ 
1,5 milhão. Serão contemplados com os 
novos recursos as escolas John Keneddy, 
Olavo Bilac, Gonçalves Dias, César Lattes, 
Monteiro Lobato; e os Cmeis Delfina For-
naciari Vinholi, Pingo de Gente, Doce Lar, 
Criança Feliz e Pedacinho do Céu.

Além da digitalização das escolas, o 
município iniciou a formação continua-
da dos professores a fim de que estejam 
sempre à par das novidades tecnológicas 
e saibam utilizá-las no processo de ensino
-aprendizagem. "Essa proposta é um salto 
muito importante que estamos dando na 
educação do nosso município. Queremos 
disponibilizar equipamentos e conteúdo 
de qualidade para os estudantes, assim 
como treinamentos para nossos profissio-
nais. Afinal, é indispensável que o profes-
sor também pense com a cabeça de quem 
aprende", observa o prefeito Lauro Junior.

O cooperativismo de crédito no 
Brasil é gigante. Segundo os dados do 
Anuário Coop relativos a 2021, são 763 
cooperativas de crédito em atuação no 
território nacional, com quase 14 milhões 
de cooperados, e gerando 89.381 empre-
gos diretos. 

Entre os nomes do mercado está a 
Cresol. Fundada em junho de 1995, no 
sudoeste paranaense, a cooperativa acu-
mula hoje 690 agências e 730 mil coope-
rados em 17 estados brasileiros, com um 
total de R$ 17.56 bilhões em ativos. E vem 
mais por aí, já que a marca anunciou ex-
pansão para Mandaguari.

Everton José do Nascimento, diretor 
superintendente da Cresol, conta ao Jor-
nal Agora que já foi ativada uma sala de 
operações na cidade. “Estamos aqui há 
dois meses estudando o mercado local e 

Cresol anuncia expansão para Mandaguari 
Cooperativa de crédito está atendendo com uma sala de negócios, e 

pretende inaugurar uma agência completa em 2023

nos apresentando no comércio e indús-
tria. O nosso planejamento é ativar uma 
agência completa até o início de 2023”.

Gerente da agência local, Willian 
Cristian Menin detalha que a coopera-
tiva foi bem recebida pelos mandagua-
rienses. “Começamos o trabalho com 
uma meta de contas e um determinado 
número de meses pra trabalhar. No nos-
so ritmo atual, vamos alcançar essa meta 
bem antes disso. Muita gente já conhecia 
a marca pelo nosso trabalho em outras 
cidades, então a recepção está muito po-
sitiva”. 

Além da expansão prevista para 
Mandaguari, a Cresol programou ainda 
a abertura de uma agência completa em 
Marialva, que passará a funcionar a par-
tir de setembro deste ano. 

Serviço – Sala de Negócios Cresol
Endereço: Rua Padre Antônio Lock, 

650, Sala 3 (em frente ao Sushi Star)
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Você sabia que Mandaguari tem feira 
livre diariamente? Pois é! Seja pelas verdu-
ras, frutas, caldo de cana ou pelo pastel, as 
feiras atraem um público fiel em duas pra-
ças e em outras quatro ruas de bairros dis-
tintos da cidade. Confira quando e onde 
aproveitar as feiras:

Segunda-feira 
Cinco Conjuntos, na Rua Amélia Lis-

boa Crispim, das 16h às 21h

Terça-feira
Praça Tiradentes, das 16h às 21h 

Quarta-feira 
Jardim Boa Vista, Rua Mário Correa 

Neves, das 16h às 22h

Quinta-feira  
Praça Independência, das 16h às 21h

Sexta-feira 
Jardim Progresso, Rua Tadashi Utiu-

me, das 15h30 às 20h30 

Sábado
Centro, Rua Rui Barbosa, das 7h às 13h

Domingo
Praça da Independência, das 4h às 13h

Mandaguari tem feira livre todos os dias 
Confira a agenda e programe-se

PARA PARTICIPAR - Atualmente, 
Mandaguari tem cerca de 90 feirantes ca-
dastrados. Os interessados em participar 
das feiras devem protocolar a solicitação 
na Secretaria Municipal de Agicultura, no 
Paço Municipal, informando o que será 
comercializado. O atendimento é feito de 
segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 
13h às 17h.

Quem decide sobre a inclusão de no-
vos participantes são os integrantes do 
Fórum da Feira, que ocorre a cada dois 
meses, com a presença de três represen-
tantes de cada feira e integrantes da Se-
cretaria Municipal de Agricultura e do 
Instituto de Desenvolvimento Rural do 
Paraná - Iapar-Emater (IDR-Paraná).

A edição mais recente do Fórum 
ocorreu no dia 29/7. A data da próxima 
edição, prevista para o final de setembro, 
será anunciada em breve pela Agricultu-
ra. 
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Lara Emanuelli, comemorou aniversário no começo 
do mês e recebe as felicitações dos pais Ronaldo e 
Loiane, dos avós Josias e Tuca, dos tios Marcelo e 

Patrícia e do primo Pedro Henrique.

O príncipe 
Arthur Gabriel 

Lopes, comemorou 
seis aninhos neste 
mês. Ele recebe o 

carinho e a 
homenagem de 

toda sua família.

Parabéns para Suely Mendonça, que completou nova 
idade e recebeu todo o carinho do esposo Kardec e 

demais familiares e amigos 

Kátia, Matheus, Rogério, Flávia e Renan 
tiveram um final de semana especial em Curitiba.

Click do Jhones 
Retrato Profissional

Rafaela Schiavetto Geovana Camargo Letícia Beni

Felicidades para Fernanda Assis, que vai 
fazer aniversário no próximo dia 04.

Kaique Emanoel, fez 13 anos no último 
dia 25. Ele recebe todo amor e carinho da 
sua família que aparece com ele na foto

Gabriel Mateus, completou 20 anos e recebe a 
homenagem de sua namorada Ariane Bravo.




