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DRA. LINEI URBAN
Especial para o Jornal Agora

Outubro rosa. Mês da conscientização 
sobre o câncer de mama. Desde que foi 
instituído, na década de 90, entidades de 
todo o mundo aderiram a esse movimen-
to, com diversas formas de manifestação. 
E isso não é por acaso. Pois apesar de to-
das as pesquisas e descobertas, o câncer de 
mama ainda é o tumor mais frequente e a 
principal causa de morte por câncer entre 
as mulheres no mundo. Somente para o 
Brasil, para o ano de 2022, são estimados 
mais de 66 mil casos novos de câncer de 
mama e cerca de 20 mil óbitos. No mundo, 
mais de 2 milhões de mulheres serão diag-
nosticadas com câncer de mama em 2022.  

É por isso que a Comissão Nacional de 
Mamografia (CNM) do Colégio Brasileiro 
de Radiologia (CBR) - entidade que há 74 
anos representa oficialmente a especia-
lidade no país -, aproveita essa data para 
enfatizar a importância do rastreamento 
mamográfico, da qualidade dos exames 
realizados e do acesso ao tratamento.

Existem sólidas evidências científicas 
sobre o impacto do rastreamento mamo-
gráfico na redução da mortalidade. So-
mente nos Estados Unidos, houve uma 
queda de 30% na mortalidade desde 1990, 
quando foram iniciados os programas de 
rastreamento com mamografia. Na Euro-
pa, alguns países, como a Suécia, registra-

Outubro rosa: tempo de lembrar a importância da detecção e diagnóstico precoce 
do câncer de mama! 

ram uma redução de 36% na mortalidade 
em comparação com a era pré-rastrea-
mento, enquanto outros, como a Noruega, 
demonstraram uma redução de 10% na 
mortalidade relacionada somente ao ras-
treamento.

No Brasil, devido à inexistência de 
um programa organizado de rastreamento 
populacional, ainda não foi observada re-
dução absoluta nas taxas de mortalidade. 
Mas alguns estudos já estão sinalizando 
uma tendência de queda em algumas re-
giões do Brasil, como no Sul e no Sudeste, 
que poderia estar relacionada com uma 
maior densidade de mamógrafos e um 
maior número de mulheres submetidas ao 
rastreamento. Isso é um sinal positivo. Mas 
nosso país é continental e é nossa obriga-
ção lutar para ampliar o acesso aos exames 
e benefícios do rastreamento para todas as 
mulheres.

A CNM está empenhada não apenas 
em ampliar o número de mulheres que se 
submetem ao rastreamento mamográfico, 
mas também em melhorar efetivamente 
a qualidade dos exames oferecidos pelos 
mais de 5.000 mamógrafos distribuídos 
em todas as regiões brasileiras. Isso por-
que sem uma melhoria da qualidade dos 
exames, não teremos impacto em termos 
de sobrevida para as pacientes com câncer 
de mama. Exames de baixa qualidade pre-
judicam triplamente. Possuem acurácia re-

duzida, colocam as pacientes em risco por 
doses de radiação superiores às desejadas 
e, talvez a pior das consequências, causam 
uma falsa sensação de segurança. A CNM 
do CBR trabalha há mais de 30 anos pela 
melhoria da qualidade dos exames.

Avançamos bastante com os progra-
mas de qualidade, mas ainda resta muito 
a ser feito. Principalmente aumentar o nú-
mero de serviços que participam dos pro-
gramas de qualidade, já que, desde 2013, 
através da Portaria nº 2898/MS, é obriga-
tório a participação de todos os serviços 
públicos e privados no Brasil.

No Brasil, infelizmente, muitas vezes 
as pacientes conseguem até realizar a ma-
mografia, mas existem outras limitações 
que fazem diferença em termos de tempo 
entre o exame suspeito, o diagnóstico e o 
início do tratamento oncológico. Atual-
mente existe a Lei dos 60 dias, no qual 
nenhum paciente poderia esperar mais do 
que esse tempo entre o diagnóstico e o tra-
tamento. Mas há uma grande dificuldade 
em colocá-la na prática. Portanto, é nosso 
dever lutar por investimentos maciços na 
saúde, tanto no diagnóstico como no tra-
tamento, de um dos tumores mais impac-
tantes na vida das mulheres.

Dessa forma, a Comissão Nacional 
de Mamografia do CBR reforça a impor-
tância do rastreamento mamográfico para 
todas as mulheres assintomáticas acima de 

40 anos. Mas, principalmente, que esses 
exames sejam de qualidade e que, após o 
resultado, todas as pacientes tenham aces-
so ao tratamento adequado. Todos juntos 
contra o câncer de mama!

Dra. Linei Urban é coordenadora da 
Comissão Nacional de Mamografia 
do Colégio Brasileiro de Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem (CBR)

A memória desta semana data de 20 anos atrás, 
em 2002. A foto foi feita no dia do aniversário da 
cidade. Naquele dia, o grupo da imagem fez uma 
“trilha” de moto pela área rural, com pilotos de toda 
a região, conta o empresário Alexandre Romagnole. 
A organização do passeio foi do Trail Clube Ama-
lamA de Mandaguari, e a largada foi em frente A 
Patota. 

Com a colaboração do grupo Mandaguari Antiga
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E  agora?

Festa 
A Secretaria de Cultura oficializou a primeira edição da 
Padroeira Fest, para a próxima semana. Entre as atra-
ções, a Cavalgada da Fé e apresentação de Pedro Paulo 
e Alex na Praça Independência, no dia 12 de outubro, 
e um show com Frei Zeca, também na Independência, 
no dia 16.

Beto
Passado o primeiro turno das eleições, Beto Preto, elei-
to deputado federal, reassumiu a Secretaria de Estado 
da Saúde. Garantiu que fica até o final do ano na pasta. 

Lauro 
Falando em eleições, o prefeito de Jandaia do Sul, Lau-
ro Junior, esteve ao lado do governador Ratinho Ju-
nior acompanhando a apuração. Mais do que nunca, 
Jandaia tem uma ponte fortíssima com o Executivo 
estadual. 

Caged
O Ministério do Trabalho e Previdência divulgou mais 
uma edição do Caged, que acompanha mensalmente a 
evolução do emprego formal em todo o país. O relatório 
apresenta os números de agosto.

Mandaguari
No período analisado, Mandaguari teve um saldo posi-
tivo de 28 novos empregos com carteira assinada. Foram 
523 contratações e 495 demissões em agosto. No acumu-
lado do ano, são 4.126 contratações e 3.509 demissões, 
com saldo positivo de 617 novos empregos.

PAM 
Câmara e Prefeitura se reuniram nesta semana para 
discutir os detalhes da construção do novo Pron-
to Atendimento de Mandaguari. O projeto prevê a 
construção de um prédio de 3 mil metros quadrados 
na Avenida Padre Max Kaufman, esquina com a Rua 
Almira Pinheiro, ao lado do pátio de máquinas. O 
valor total de investimento na obra pode chegar a 
R$ 12 milhões.

Pedágio
Um assunto que deve voltar aos holofotes nos próximos 
dias é a nova concessão das rodovias paranaenses. A 
previsão da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) é de que os contratos com as futuras concessio-
nárias sejam assinados no primeiro trimestre de 2023. São 
altas as chances de o processo todo “acelerar” em breve. 
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ROBERTO JUNIOR
do Jornal Agora Ao Jornal Agora, o delegado Zoroastro Nery 

do Prado Filho, titular da 55ª Delegacia de Po-
lícia Civil de Mandaguari, relata que a maioria 
dos casos foi solucionada. “Seis já viraram ações 
penais, com os envolvidos presos e responden-
do a processo. Nós temos agora os dois últimos, 
ainda em fase inicial, e os outros casos com pro-
vas materiais coletadas e inquérito bem avan-
çado”.

Nery pede ainda a colaboração da população 
nas investigações, através de denúncias anôni-
mas, que auxiliam muito a solucionar os casos. 
“Um em específico foi o assassinato do empre-
sário Edilson Campos [crime ocorrido em mar-
ço]. No dia seguinte, recebemos uma ligação 
anônima com informações que nos levaram aos 
culpados”.

“Se alguém tiver alguma informação que 
possa nos ajudar, pode entrar em contato com 
a delegacia pelo telefone (44) 3233-1284, ou até 
pelo 181, que é um canal de denúncias anôni-

Em 2022, Mandaguari registrou um 
assassinato a cada 23 dias

Conseg e município vão 
pedir aumento no efetivo 
policial e operações em 
resposta à criminalidade

Mandaguari enfrenta uma onda de violên-
cia, com a maior média de assassinatos dos últi-
mos dez anos. Foram 12 assassinatos – o último 
deles na terça-feira, dia 4, que vitimou André 
Carvalho de Andrade, 33 anos, no Jardim Boa 
Vista.

O número de homicídios neste ano já se 
equipara ao de 2021, quando foram registrados 
12 assassinatos de janeiro a dezembro. A repor-
tagem apurou que cerca de 80% dos crimes es-
tão relacionados ao tráfico de drogas. 

Média de homicídios é a maior dos últi-
mos dez anos

Com 280 dias passados do ano, Mandaguari 
tem a média de um homicídio a cada 23 dias em 
2022 – desde de janeiro até o dia 7 de outubro, 
data de fechamento desta matéria – contra um a 
cada 30 dias no ano passado. A equipe do Jornal 
Agora comparou o número com dados da Se-
cretaria de Estado da Segurança Pública do Pa-
raná (SESP/PR) referentes aos últimos dez anos.

Veja os números 
a seguir

Os dados da SESP mostram que Man-
daguari contabilizou um assassinato a 
cada 73 dias em 2013, um a cada 91 dias 
em 2014, um a cada 37 dias em 2015, um 
a cada 122 dias em 2016, um a cada 73 
dias em 2017, um a cada 91 dias em 2018, 
um a cada 46 dias em 2019 e um a cada 
91 dias em 2020.

Delegado pede que 
moradores colaborem 

com denúncias anônimas 
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mas da Polícia Civil. A identidade do denun-
ciante será preservada, e o anonimato garanti-
do. Nossos investigadores estão empenhados 
em dar respostas o mais rápido possível a esses 
crimes, e as informações da sociedade são mui-
to importantes pra nós nesse sentido”, garante o 
delegado.

Se na ponta da investigação, a polícia buscar 
dar uma resposta rápida, o que pode ser feito 
para evitar novos assassinatos?

Procurado pela reportagem do Jornal Agora, 
Marcelo Siqueira, presidente do Conselho Comu-
nitário de Segurança (Conseg) Pioneiros, informou 
que o órgão vai solicitar ao 4º Batalhão da Polícia 
Militar de Maringá um reforço no efetivo manda-
guariense. “Nós precisamos de mais pessoal e mais 
viaturas”.

“Também vamos solicitar mais operações da 
Polícia Militar nos bairros com maior índice de vio-
lência, a exemplo da Hogwarts [deflagrada em 2020, 
que resultou em seis prisões]”, complementa Siquei-
ra. 

O Conseg também vai ampliar o programa 
“Mandaguari, cidade monitorada”, com instalação 
de câmeras de segurança nos pontos mais críticos. 
“Hoje nós já cobrimos todas as entradas e saídas da 
cidade, e estamos instalando também câmeras na 
área rural, atendendo reivindicações de produtores. 
O Conselho está fazendo um estudo para colocar 
monitoramento nos bairros, em pontos estratégicos, 
para coibir a criminalidade”, acrescenta. 

Conseg vai pedir aumento 
no efetivo 

O Jornal Agora entrou em contato ainda com a as-
sessoria de imprensa do município, e recebeu a seguin-
te nota em resposta.

A atual gestão vem cobrando, com rigor, que o Go-
verno do Estado aumente o efetivo da Polícia Militar e da 
Polícia Civil, que são responsáveis por reduzir os índices 
de criminalidade em Mandaguari.

Como prevenção à violência, Mandaguari, na atual 
gestão, adquiriu 100 câmeras para inibir ações crimino-
sas. Os equipamentos, que também podem auxiliar a 
solucionar crimes, foram instalados em ruas, avenidas e 
em pontos estratégicos de estradas rurais do município.

A Administração Municipal ainda destinou R$ 50 
mil para a manutenção e instalação das câmeras de 
segurança, por meio de repasses inéditos na história do 
Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Pioneiros.

 
Na região, Maringá também enfrenta um 

dos anos mais violentos da história
O aumento da violência não é um fenômeno iso-

lado de Mandaguari. Em 2022, Maringá registrou 27 
homicídios até o fechamento desta edição. Segundo a 
polícia, cerca de 90% desses casos estão ligados direta-
mente ao tráfico de drogas. 

Além disso, os crimes violentos resultam em “efei-
tos colaterais”, como o de um comerciante que morreu 
vítima de bala perdida no final de setembro. Marcelo 
Zerbinatti estava saindo de seu mercado na Avenida 
Franklin Delano Rooselvelt, no Jardim Oásis, quando 
levou um tiro. 

Zerbinatti foi baleado por um criminoso que tinha 
como alvo Anatan Aparecido Waldomiro. O indivíduo 
saiu atirando a ermo e acertou tanto Anatan quanto 
o comerciante, e ambos morreram ainda no local do 
atentado. 

Prefeitura também cobra 
mais policiais
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Tiago Amaral (PSD)* – 2.874 votos – 
Arilson Chiorato (PT)* – 2.552 votos
Soldado Adriano José (PP)* – 1.782 votos
Tercilio Turini (PSD)* – 1.348 votos
Do Carmo (União Brasil)* – 1.305 votos
Delegado Jacovós (PL)* - 1.029 votos
Douglas Fabrício (Cidadania)* - 616 votos
Homero Marchese (Republicanos) – 502 votos
Maria Victoria (PP)* - 417 votos
Dr. Batista (União Brasil) – 397 votos

Confira lista com os candidatos mais 
votados em Mandaguari

Jair Bolsonaro (PL)** – 15.888 votos 
Lula (PT)** – 7.0755 votos 
Simone Tebet (MDB) – 958 votos
Ciro Gomes (PDT) – 545 votos

Carlos Massa Ratinho Junior (PSD)* – 13.459 votos 
Requião (PT) – 5.147 votos
Gomyde (PDT) – 398 votos
Joni Correa (DC) – 147 votos

Sergio Moro (União Brasil)* – 6.264 votos 
Paulo Martins (PL) – 5.340 votos
Alvaro Dias (Podemos) – 4.307 votos

Sargento Fahur (PSD)* - 1.640 votos 
Beto Preto (PSD)* – 1.571 votos 
Gleisi Hoffmann (PT)* – 1.512 votos
Filipe Barros (PL)* – 1.449 votos
Deltan Dallagnol (Podemos)* – 1.096 votos
Enio Verri (PT)* – 1.026 votos
Ricardo Barros (PP)* – 917 votos
Felipe Francischini (União Brasil)* – 824 votos
Luiz Nishimori (PSD)* – 730 votos
Sergio Souza (MDB)* - 712 votos

Presidente Governador Senador

Deputado federalDeputado estadual

*Eleito   **Candidato vai ao segundo turno em 30/10

Com o fim do primeiro turno das eleições deste ano 
no último domingo, 2 de outubro, já começou a campa-
nha do segundo turno para presidente, além da disputa 
para governador nos estados de Alagoas, Amazonas, 
Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Per-
nambuco, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, 
Sergipe e São Paulo.

Veja como ficou o calendário eleitoral 
do segundo turno.

Calendário eleitoral
• 7 de outubro: Ontem começou a veiculação da pro-

paganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, relativos 
ao segundo turno. A propaganda continua até o dia 28 de 
outubro;

• 15 de outubro (15 dias antes das eleições): data a 
partir da qual nenhum candidato poderá ser detido ou 
preso, salvo no caso de flagrante delito;

• 24 de outubro: último dia para o registro de pesqui-
sas de opinião pública - realizadas em data anterior ao dia 
das eleições - relativas ao segundo turno, ou aos respecti-
vos candidatos, para divulgação no dia das eleições;

• 25 de outubro (5 dias antes das eleições): nenhum 
eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante de-
lito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por 
crime inafiançável, ou por desrespeito a salvo-conduto;

• 25 de outubro: data a partir da qual o material 
da propaganda eleitoral gratuita deverá ser retirado das 

Calendário eleitoral: 2º turno
REDAÇÃO DO JORNAL AGORA
com informações do TSE

emissoras;
• 27 de outubro (3 dias antes das eleições): último dia 

para propaganda política mediante reuniões públicas ou 
promoção de comícios e utilização de aparelhagem de so-
norização fixa;

• 28 de outubro (2 dias antes das eleições): último dia 
para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita de se-
gundo turno no rádio e na televisão;

• 29 de outubro (1 dia antes das eleições): último dia 

para veiculação de propaganda eleitoral mediante alto-fa-
lantes ou amplificadores de som e distribuição de material 
gráfico, caminhada, carreata ou passeata, acompanhados 
ou não por carro de som;

• 30 de outubro (dia das eleições): início da votação 
do segundo turno das eleições a partir das 8h. A votação 
é encerrada às 17h.

• 1º de janeiro de 2023: presidente e governadores 
tomam posse dos cargos.
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Delegado Jacovós (PL)* - 2.142 votos 
Dr. Batista (União Brasil) – 1.979 votos
Do Carmo (União Brasil)* - 1.441 votos
Soldado Adriano José (PP)* - 879 votos
Arilson Chiorato (PT)* - 492 votos
Tiago Amaral (PSD)* - 351 votos
Alexandre Curi (PSD)* - 324 votos
Pedro Paulo Bazana (PSD) – 195 votos
Ricardo Maia (Podemos) – 157 votos
Alex Canziani (PSD) – 148 votos

Confira lista com os candidatos mais votados 
em Jandaia do Sul

Jair Bolsonaro (PL)** – 8.153 votos 
Lula (PT)** – 3.818 votos 
Simone Tebet (MDB) – 616 votos
Ciro Gomes (PDT) – 311 votos

Carlos Massa Ratinho Junior (PSD)* – 9.213 votos 
Requião (PT) – 2.372 votos
Gomyde (PDT) – 297 votos
Joni Correa (DC) – 89 votos

Sergio Moro (União Brasil)* – 4.231 votos 
Paulo Martins (PL) – 3.727 votos
Alvaro Dias (Podemos) – 2.713 votos

Beto Preto (PSD)* - 2.194 votos – Foto 5
Felipe Francischini (União Brasil)* - 1.646 votos
Sargento Fahur (PSD)* – 920 votos
Rubens Bueno (Cidadania) – 714 votos
Padovani (União Brasil)* - 624 votos
Deltan Dallagnol (Podemos)* - 532 votos
Filipe Barros (PL)* – 413 votos
Enio Verri (PT)* - 392 votos
Gleisi Hoffmann (PT)* – 366 votos
Luizão Goulart (Solidariedade)* - 349 votos

Presidente Governador Senador

Deputado federalDeputado estadual

*Eleito   **Candidato vai ao segundo turno em 30/10
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Lobisomem na Noite 
(Disney+)

O especial de Halloween do universo 
Marvel Lobisomem na Noite chega esta se-
mana ao Disney+ cheio de estilo.

Imaginado como um filme clássico de 
terror dos anos 30, o especial de 90 minu-
tos é o primeiro do tipo no MCU e conta 
uma história assustadora sobre monstros, 
perseguições, rituais macabros e uma ca-
çada a uma criatura extremamente peri-
gosa: o lobisomem interpretado por Gael 
Garcia Bernal. De acordo com o diretor, 
Lobisomem na Noite irá apresentar per-
sonagens e um universo que serão funda-
mentais para o futuro do Universo Cine-
matográfico da Marvel, preparando os fãs 
para um monstruoso lado do MCU.

O Telefone do Sr. Harrigan 
(Netflix)

Adaptado de um conto do mestre do 
terror Stephen King, O Telefone do Sr. 
Harrigan chega esta semana à Netflix mis-
turando suspense e sobrenatural.

Na história, um jovem adolescente 
solitário faz amizade com um idoso mi-
lionário e lhe dá de presente um iPhone. 
Os dois acabam criando um forte vínculo 
ligado pelo amor de ambos pelos livros. 
Mas quando o Sr. Harrigan morre repenti-
namente, o jovem descobre que consegue 

Dicas de lançamentos em streaming para curtir no sofá
Lobisomem da Marvel, Stephen King, comédia romântica e sátira política nos destaques da semana

fLávIO JAymE
Especial para o Jornal Agora

se comunicar com o amigo justamente 
através do celular. Quando coisas estra-
nhas começam a acontecer na cidade, o 
rapaz percebe que talvez seu falecido ami-
go esteja presente não somente na linha 
telefônica.

Eleita 
(Amazon Prime)

Trazendo um Brasil nem tão fictício 
assim, a série Eleita mostra um país onde 
uma piada vai mais longe do que devia e 
tem grandes consequências.

Na produção que chega esta semana 
ao Amazon Prime, Clarice Falcão é Fefê, 
uma influencer digital que decide fazer 
uma brincadeira com os amigos e se can-
didatar ao governo do Estado do Rio de 
Janeiro. A zoeira acaba fazendo mais su-

cesso que o esperado e ela acaba eleita pela 
população. Agora, eleita governadora, Fefê 
não faz ideia de seu real papel e de suas 
responsabilidades. Misturando comédia 
com sátira política, a série pretende mos-
trar as consequências de não escolhermos 
bem nossos governantes.

Alguém Avisa? 
(Amazon Prime)

Quando Abby viaja para conhecer a 
família da namorada no Natal e pretende 
pedi-la em casamento durante as comemo-
rações, nem imagina que os pais e irmãos 
de Harper não fazem ideia de que elas têm 
um relacionamento além da amizade.

Na comédia romântica Alguém Avi-
sa?, que chega esta semana ao Amazon 
Prime, o relacionamento amoroso de Abby 

e Harper vai ser colocado à prova quando a 
primeira descobre que a namorada escon-
de da família seu grande segredo. A coisa 
piora quando os pais de Harper resolvem 
arrumar um namorado para a filha e Abby 
percebe então que algumas mudanças se-
rão necessárias para que elas continuem 
sendo um casal e tudo dê certo.

*Flávio Jayme é jornalista (site Pausa 
Dramática e perfil @pausadramatica) com 
mais de 15 anos de experiência em jorna-
lismo cultural e colunista no PortalAgora.
com. Autor de diversos livros, é crítico de 
cinema, fã de cultura pop e antenado nas 
últimas novidades do entretenimento no 
mundo das séries, filmes, música e litera-
tura.
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Na última terça-feira, 4 de outubro, 
foi realizado o sorteio da 17ª Campanha 
Cocari Solidária, na Associação Atlética 
Cocari (AAC), em Mandaguari, e contou 
com a presença de 15 entidades repre-
sentando todas as participantes da atual 
edição.

Estiveram presentes também o pre-
sidente da cooperativa, Dr. Marcos An-
tonio Trintinalha; o vice-presidente, 
Dr. João Carlos Obici; o conselheiro de 
administração, José Carlos Rosseto; os 
superintendentes de suprimentos e as-
sistência técnica, Jacy da Rocha; de ori-
ginação e operações, Sérgio Pontarolli; 
de comercialização, Alex Santin; supe-
rintendente financeiro, Ari de Oliveira e 
o superintendente industrial, Fernando 
Sepulveda, além do presidente da As-
sociação Atlética Cocari, Angelo Trinti-
nalha. Prestigiaram também o evento a 
prefeita de Mandaguari, Ivonéia Furtado 
e o presidente da Associação Comercial 
e Empresarial do município, Fábio Su-
kekava.

Nesta edição, foram sorteados um 
automóvel, duas motocicletas e duas 
Smart TVs. Os prêmios somaram a quan-
tia de R$75.980,00. Ao todo, foram 111 
entidades participantes, que alcançaram 
uma arrecadação de R$758.220,00. Este 
valor é revertido integralmente para as 
instituições, proporcionalmente ao valor 
levantado por cada uma, com a venda de 
vale-mudas de plantas nativas.

Os ganhadores foram anunciados 
com a presença da equipe de auditores e 
do jurídico da cooperativa, que garanti-
ram a lisura do processo. Os ganhadores 
são:

•Valdeir V. de Pádua (Mandaguari) 
- Fiat Mobi

•Mariana Costacurta (Marialva) - 
Honda CG 160

Campanha Cocari Solidária 
sorteia prêmios

Ao todo, 11 entidades participaram da 17ª edição da campanha
ImPRENSA COCARI

•Noemia Patricio (Itambé) - Honda 
CG 160

•Danielle Mertens (Lucas do Rio 
Verde/MT) - Smart TV 50'

•Guilhermina L. Benossi (Itambé) - 
Smart TV 43'

O presidente da cooperativa, Dr. 
Marcos Antonio Trintinalha, destacou 
o engajamento da comunidade, que deu 
grande apoio à campanha. “A arrecada-
ção apresentou aumento significativo 
este ano. É importante dizer que esta 
campanha é uma forma de a Cocari 
continuar multiplicando valores. Foram 
mais de 758 mil reais distribuídos às en-
tidades participantes em toda a área de 
ação da cooperativa. Sabemos que diver-
sas instituições contam com essa ajuda 
para realizar melhorias. É muito bom ver 
as pessoas participando e também tro-
cando o cupom do sorteio pelo vale-mu-
da de uma essência nativa, produzida por 
nossos colaboradores nas APAEs, o que 
contribui com a preservação ambiental 
e promove a inclusão das pessoas com 
deficiência. É uma ajuda que não seria 
possível sem a participação da comuni-

dade e, por isso, sabemos que a campa-
nha deve continuar, bem como as outras 
iniciativas, como a Campanha Saca do 
Bem, que tem a participação direta dos 
cooperados, e outras ações de desenvol-
vimento social que a Cocari e demais 
cooperativas realizam nas comunidades 
em que estão presentes”, enfatizou. 

Marli Rodrigues Marino, assistente 
social na Associação dos Aposentados 
de Mandaguari (AAPIM), destacou o va-
lor do envolvimento da comunidade no 
apoio a projetos sociais. “A campanha foi 
muito importante para promover a união 
entre as entidades sociais e ficamos mui-
to felizes por representar as instituições 
de Mandaguari e destacar a importância 
desse tipo de movimento solidário. Na 
AAPIM, os recursos arrecadados são 
direcionados para o atendimento de 250 
idosos, promovendo cursos, passeios e 
eventos que envolvam as pessoas idosas 
na sociedade e oferecendo a elas mais 
qualidade de vida”, disse. 

Angelo Trintinalha, presidente da 
Associação Atlética Cocari e um dos 
precursores da campanha, falou sobre o 

resultado alcançado ao longo das 17 edi-
ções. “É gratificante ver uma campanha 
iniciada em 2006 e que vem bem e, este 
ano, muito melhor. A Cocari paga todos 
os prêmios e impostos e as entidades fi-
cam com os resultados. Aquela partici-
pante que vende todos os cupons é que 
ganha mais, podendo aplicar os recursos 
dentro da própria instituição. No início 
dessa campanha, tivemos muito trabalho 
para registrá-la junto à Caixa Econômica 
e atualmente já conseguimos fazer esse 
trabalho com tranquilidade. É um pro-
jeto que me deixa muito feliz e que não 
pode parar, porque favorece em muito as 
entidades que desenvolvem projetos so-
ciais”, contou. 

Realizada desde 2006, a campanha 
tem como objetivo promover a arrecada-
ção de recursos financeiros em benefício 
das entidades sociais e educacionais em 
toda a área de ação da cooperativa, nos 
estados do Paraná, Goiás e Minas Gerais. 
Em 17 edições, a iniciativa já arrecadou 
R$7.130.130,00 em valores originais e 
R$12.314.310,67 em valores corrigidos 
pelo CDI.

A arrecadação ocorre por meio da 
venda de vale-mudas de plantas nativas, 
que dá direito a concorrer gratuitamen-
te ao sorteio de prêmios. A venda do 
vale-mudas é realizada pelas entidades 
participantes, sendo que a Cocari não 
tem qualquer benefício tributário ou fi-
nanceiro com a realização da campanha, 
sendo uma iniciativa de cunho social e 
em benefício das entidades e do público 
atendido por elas.

A Cocari agradece a todos os par-
ticipantes e lembramos que o principal 
objetivo da ação é ajudar a custear os 
projetos que amparam crianças, jovens, 
adultos e idosos de instituições bene-
ficiadas pela campanha. Por isso, a sua 
participação faz toda a diferença.
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Em comemoração ao dia dos animais e das crianças, dias 4 e 12 deste mês, respectivamente, 
a coluna social desta semana é especial dos pets com seus humanos preferidos!

O contato entre as crianças e os animais ajuda os pequenos a 
relaxarem, aliviarem a tensão física e psicológica, e terem mo-
mentos de pura descontração, além disso, ele diminui os hor-
mônios responsáveis pelo estresse e pela ansiedade e transmite 
valores de relação sem interesses, baseada em carinho e amor, 
isso ajuda a desenvolver não apenas a inteligência cognitiva, 
mas também a inteligência emocional da criança.

Ao passear pelas ruas, é comum notar a presença de ani-
mais abandonados, maltratados e às vezes até mortos. Muitas 
pessoas ainda não sabem o que significa a posse responsável de 
um desses bichinhos e quando conscientizamos nossas crianças 
sobre o assunto, temos a esperança de uma sociedade sem aban-
dono no futuro.A Gaby está com a sua cachorrinha Yara, pra 

quem não sabe esse pet tem a língua azul

Pedro com a Pipoca ou Pipoquinha Doce 
como ele costuma chama-lá carinhosamente

A primeira gatinha chama-se Mariana 
e a segunda atende por Maia.

O Hulk fez 
uma selfie 

com as 
princesas 

Lívia e 
Alicia

A Mariana com o 
seu bezerro chamado 

Soberano

Arthur e Miguel, com 
a cachorrinha Lili, 

que é o xodó da casa

Maria Luiza 
aparece 

junto com 
o fofíssimo 
Fumaça.

A Paola mora 
em uma 

chácara, onde 
tem pavão, 

faisão, patos, 
mini cabrito, 
entre outros 
animais, na 
foto aparece 

com um 
pintinho

Dois gatinhos 
em uma foto 

só, Matheus e 
Mingau

Pedro com seu cãopanheiro, Audioslave

Yohanna e Alana com o pet gatô Chico
Ruan Fabrício e seu aumigo Théo

Gabriel, tirando um soninho 
com o Banguela

Thales com o 
Pipoca, o 
Garfield 

mandaguariense




