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GILCLÉR REGINA
Especial para o Jornal Agora

Gilclér Regina palestrante de suces-
so, escritor com vários livros, CDs e 
DVDs que já venderam milhões de có-
pias e exemplares no Brasil, América, 
Ásia e Europa. Clientes como General 
Motors, Basf, Bayer, Banco do Brasil, 
Grupo Silvio Santos, entre outros...  
compram suas palestras. Experiências 
no Japão, Portugal, Estados Unidos, 
entre outros países... 5000 palestras 
realizadas no país e exterior. Atual-
mente no top 10 dos livros mais ven-
didos no ranking do Google

Dentro de casa ou dentro da empresa 
geralmente só vemos e temos problemas e 
custos. O resultado da vida está no merca-
do, no cliente, na carreira, no futuro que 
é onde passamos a maior parte do nosso 
tempo. Lá fora... e no futuro.

Falando assim parece simples. O fato é 
que temos uma porção de coisas para fazer 
no dia a dia. Nós temos problemas a cada 
instante e talvez precisemos tomar cente-
nas de decisões num só dia de trabalho. Por 
vezes, somos bombeiros corporativos ou 
mesmo na família.

Um dia me dei conta em uma questão 
óbvia: afinal, para que existimos como em-
presas? Não é para SERVIR os CLIENTES? 
A nossa função como NEGÓCIO é prever 
e providenciar soluções. E você acha que 
numa FAMÍLIA é diferente?

Trabalhamos sempre tentando acom-
panhar o que chamo aqui de TENDÊN-
CIAS. Se o negócio é construção civil, 
analisa-se o fator econômico, políticas de 
crédito, juros... se for uma confecção a con-
versa é sobre moda e se for um ramo de ali-
mentos, falamos em conhecer os hábitos de 
consumo e tendências relacionadas a nutri-
ção e saúde.

Não se trata de adivinhação. Cons-
truir cenários é, sobretudo, um exercício de 
imaginação. É disso que estamos falando 
aqui. Construir um enredo que se perpe-
tue numa história que faça algum sentido 
para nós. Imaginar uma história futura. 
Voltamos a FAMÍLIA, quando pais con-
versam com filhos sobre suas escolhas, que 

Universo de possibilidades 
curso fazer, qual a aptidão, e aqui começa a 
construção do futuro. E a EDUCAÇÃO do 
mundo começa dentro de casa quando você 
começa influenciar as pessoas que estão ao 
seu redor.

Quando falamos do universo de possi-
bilidades, começa aqui o nosso posiciona-
mento dentro deste contexto. O que falamos 
é a tentativa de prever o que pode acontecer, 
seja indo para o lado A ou o lado B. Explo-
rar em face  das melhores alternativas, FA-
ZER ACONTECER. Se for numa empresa, 
manter a equipe ligada nesse universo. Isso 
mexe com a curiosidade das pessoas e essa 
é, em primeira instância, a CRIATIVIDA-
DE. A partir daí é buscar RESULTADOS. 
Aqui reside a ESSÊNCIA DO COMPOR-
TAMENTO DO EMPREENDEDOR.

No início um oceano repleto de opor-
tunidades; em seguida, uma mar sem pistas; 
a partir daí, surge uma ILHA PROMISSO-
RA. Nessa ilha poderá encontrar um baú 
repleto de joias ou um baú de fundo falso. 
Ou seja, como tudo na vida é o RISCO 
QUE SE CORRE. Mas para o empreende-
dor, o futuro é um lugar onde tudo é possí-
vel, independentemente dos obstáculos do 
presente. Não estou aqui falando que cons-
truir cenários elimina incertezas. Mas estou 
afirmando que conhecimento destrói sim 
as incertezas. Pensar sai barato. É aqui que 
falamos que o Imperador do futuro será um 
Imperador de ideias.

Quero te dizer que nunca posso garan-
tir que vai dar certo, mas uma coisa posso 
te garantir assinando embaixo: se você não 
fizer, não vai dar certo. Se você não chutar 
o pênalti, nunca saberá se teria ou não feito 

o gol. A maior parte das OPORTUNIDA-
DES não pode ser vista de onde você está 
sentado. É preciso buscar o novo, novas ex-
periências, relacionar-se com pessoas, ser 
resiliente, estar disposto a aprender.

Alguém que é simplesmente escravo 
da rotina, não pensa, não busca. Mas é aí 
que está o DESAFIO. Livrar-se, pelo menos 
mentalmente, dessa crise diária de pouca 
inspiração. Por em xeque os velhos hábitos 
e paradigmas. Descobrir que não somos li-
mitados pelo mercado, e sim pela falta de 
IMAGINAÇÃO.

Um dia alguém me perguntou o que 
era foco e como uma boa concentração aju-
da? Respondi para ele que é comer quando 
você come, trabalhar quando você trabalha 
e descansar quando você descansa. Mais 
óbvio impossível.  Fazer quatro coisas ao 
mesmo tempo significa não colocar paixão 
em nenhuma delas. O generalista do tudo é 
o especialista do nada.

Então grave aí no seu coração, quando 
estiver diante de todo esse universo de pos-
sibilidades, o nome do endereço é: FOCO E 
CONCENTRAÇÃO. Boa sorte!

Pense nisso, um forte abraço e esteja 
com Deus!

Fotos raras da antiga pedreira, 
que ficava onde hoje é o pes-
queiro, na saída de Mandagua-
ri para Jandaia do Sul. Segundo 
o professor Levi Avelino Mar-
tins, da página Mandaguari 
Histórica, as imagens datam 
provavelmente das décadas de 
1960/1970.

Créditos: Amilton Severo da 
Silva e Levi Avelino Martins 
(Mandaguari Histórica)

ERRATA
Diferente do que foi informado na edi-
ção 387 deste Jornal Agora, o candidato 
a presidente Jair Bolsonaro contabili-
zou 12.588 votos no primeiro turno em 
Mandaguari. Os demais números apre-
sentados estão corretos.
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E  agora?

Caged 
O Ministério do Trabalho e Previdência divulgou na 
última semana mais uma edição do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados, o Caged. O levanta-
mento acompanha mês a mês a evolução do emprego 
com carteira assinada em todo o Brasil, e traz os nú-
meros referentes a setembro.

Mandaguari
No período analisado, Mandaguari registrou 673 con-
tratações e 496 demissões, resultando em um saldo de 
177 novos empregos. No acumulado do ano - janeiro 
a setembro - a cidade tem 4.805 contratações e 4.010 
demissões, com um saldo positivo de 795 empregos 
abertos.

Jandaia
Enquanto isso, Jandaia do Sul registrou 204 contrata-
ções e 181 demissões em setembro, um saldo positivo 
de 23 empregos. No acumulado do ano, foram 2.006 
admissões e 1.589 desligamentos. O saldo segue posi-
tivo, de 417 novos empregos gerados.

Trânsito
Na sessão da última segunda-feira (24), a Câmara de 
Mandaguari aprovou indicações de vereadores para 
estudos de mudanças no trânsito. A sugestão é para 
que o município estude a viabilidade de transformar 
as ruas Vereador Rodolfo Skowaki e Vereador Damilto 
Rubio, no Jardim Novo Horizonte, e a José Schinca-
riol, no Jardim Progresso, em vias de mão única. 

Estatuto 
Ainda na sessão de segunda, a Câmara aprovou o Pro-
jeto de Lei nº 090/2022, de autoria do Poder Executivo 
Municipal, que altera a redação do artigo 74 da Lei nº 
1.327/2008, de 4 de abril de 2008 –Estatuto e Plano de 
Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Públi-
co Municipal de Mandaguari. O novo artigo trata do 
afastamento de servidores estáveis para a realização 
de intercâmbios, seminários, cursos e pós-graduação 
de nível stricto sensu, como de mestrado e doutorado, 
dentro e fora do Brasil.

Justificativa
A professora da rede municipal de ensino de Manda-
guari Mariana Mendonça Bernardino foi contemplada 
em um edital da Capes (Ministério da Educação) para 
um programa de intercâmbio na Faculdade de Psico-
logia e Ciências da Educação da Universidade do Por-
to, Portugal. Ela precisava da aprovação na mudança 
na legislação para que possa se ausentar do país.

Comércio
Passadas as eleições, o comércio volta às atenções para 
o período lucrativo de fim de ano, com Copa do Mun-
do e Natal. A expectativa é de que as contratações tem-
porárias comecem em breve. 

Maringá
Se antecipando a esse movimento, a Associação Co-
mercial e Empresarial de Maringá (Acim) criou o Pro-
grama Empregar. Na prática, a Acim recebe currículos 
de pessoas em busca de uma oportunidade e oferece 
capacitação em áreas como vendas e atendimento, 
tudo com certificado. Quem participa das capacita-
ções tem prioridade na indicação para comerciantes 
associados. 

Aceman
A Associação Comercial e Empresarial de Mandagua-
ri (Aceman) lança na próxima semana sua campanha 
de Natal. Neste ano, serão sorteados R$ 50 mil em prê-
mios. 

Semana Crescer
No mês de outubro, a Sicredi Agroempresarial reali-
zou a Semana Crescer, que tem como objetivo promo-
ver ações de conhecimento sobre o cooperativismo 
aos associados da cooperativa. Foram mais de 1.000 
associados formados nos encontros realizados pelas 
33 agências da cooperativa, espalhadas pelos estados 
de São Paulo e Paraná. Nas ocasiões, colaboradores 
ministraram palestras contando a história do coope-
rativismo e do Sicredi.
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REDAÇÃO DO JORNAL AGORA
com assessoria de imprensa

Oferecer um atendimento que pro-
mova o bem-estar do usuário no sistema 
público de Saúde está entre as priorida-
des da gestão Lauro Junior e Fifa. Se-
guindo essa proposta, além de promover 
capacitações dos servidores visando um 
atendimento humanizado, a Prefeitura 
de Jandaia do Sul tem investido nos es-
paços físicos das Unidades Básicas de 
Saúde. Das seis UBSs do município, duas 
já foram reinauguradas, na última quar-
ta-feira (26) houve entrega de mais uma 
unidade, e duas estão agendadas para a 
próxima semana.

As obras, que incluem readequação 
de ambientes, troca de louças, pintura, 
instalação de pisos e revestimentos, tive-
ram início em novembro do ano passado 
e estão na reta final. As primeiras UBSs 
finalizadas foram a Dr. Wilson Nogueira 
(investimento de R$ 76 mil) e a Lázaro 
de Paula Rodrigues (Distrito São José – 
investimento de R$ 75 mil). Os recursos 
para as reformas das seis unidades foram 
obtidos junto à Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa).

Jandaia do Sul entrega mais três UBSs 
totalmente reformadas

Obras incluem instalação de pisos e revestimentos, pintura, troca de louças e readequação de ambientes; 
os investimentos serão feitos nas seis Unidades Básicas de Saúde do município
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Nesta semana, a reinauguração acon-
teceu na UBS Dr. Ivoly Genro de Palma, 
cujo investimento financeiro foi de pouco 
mais de R$ 146 mil, e nos próximos dias 
serão entregues as Unidades Básicas de 
Saúde Maria Borba (investimento de qua-
se R$ 97 mil) e Massahiro Oga (R$ 113 
mil). As obras na UBS Damásio Brito da 
Silva também estão inclusas na progra-
mação, aguardando apenas o fechamento 

do processo licitatório para o início da 
reforma. A estimativa de investimento 
nessa unidade é de aproximadamente R$ 
220 mil.

“Temos realizado inúmeras melho-
rias em Jandaia do Sul com o objetivo 
de atender às necessidades da população 
com comprometimento. Para nós, é mo-
tivo de satisfação e alegria poder entregar 
para os jandaienses esses espaços devida-

mente restaurados a fim de que tenham 
mais conforto e qualidade de atendimen-
to”, afirma o prefeito Lauro Junior. Ele 
adianta que continuará fazendo investi-
mentos significativos no setor da Saúde 
em 2023. “Oferecer o que há de melhor 
para os moradores de Jandaia do Sul é 
uma premissa desta gestão”, acrescenta.

1 - Haja colírio - Guilherme e Benuto, Hugo e Guilherme
2 - Te amo demais - Marília Mendonça
3 - Fala alguma coisa - Paulo e Nathan
4 - Eu gosto assim - Gustavo Mioto, Mari Fernandez
5 - Beijo de glicose - Diego e Victor Hugo, Jorge e Mateus

Em parceria com a Livraria do Valdecir, a Agora FM 
(87,9) sorteou três álbuns da Copa, com três pacotes de 
figurinha cada. Os ganhadores foram Lídio Amaral, San-
dra Correa Neves e Cassiana Ribeiro - esta última repre-
sentada pela filha, Clara, na retirada do prêmio.

As cinco mais tocadas na Agora FM
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Em Mandaguari, 28.100 eleitoras e 
eleitores estão aptos para ir às urnas neste 
domingo (30), data do segundo turno, que 
acontece das 8h às 17h. A Justiça Eleitoral 
recomenda que as pessoas fiquem atentas 
a algumas orientações, como consultar o 
local de votação.

Documento necessário
No dia da eleição, a eleitora e o eleitor 

devem levar um documento oficial com 
foto, como carteira de identidade, passa-
porte, carteira nacional de habilitação, e-
Título (desde que esteja com foto) entre 
outros documentos que tenham fotografia. 
Todas as pessoas devem levar o documen-
to, mesmo aqueles que serão identificados 
pelas digitais.

Não é obrigatório levar o título de 
eleitor, mas ele facilita a pessoa localizar a 
sua seção eleitoral, já que é uma informa-
ção que consta no documento. Se preferir, 
pode-se baixar, por meio das plataformas 
"Google Play" e "App Store", o e-Título, 
aplicativo para obtenção da via digital do 
título. Eleitoras e eleitores devem ficar 
atentos, no entanto, que a emissão do títu-
lo digital será possível fazer até este sábado 
(29).

Mais de 28 mil mandaguarienses voltam 
às urnas no domingo

Saiba quais são as orientações da Justiça Eleitoral para o dia da votação
REDAÇÃO
do Jornal Agora

Propaganda proibida
No domingo do pleito, somente é per-

mitida a manifestação individual e silen-
ciosa da eleitora e do eleitor por meio de 
adesivos, bandeiras, broches e dísticos. São 
proibidos a aglomeração de pessoas e veí-
culos com material de propaganda, o uso 
de alto-falantes, a realização de comícios, 
carreatas, transporte de eleitores e boca-de
-urna, e qualquer espécie de propaganda 
de partidos políticos ou de candidatos em 
publicações, como panfletos e cartazes.

Justificativa
Quem estiver fora do seu domicílio 

eleitoral no dia da votação pode justificar 
a ausência por meio do aplicativo e-Título 
ou em uma seção eleitoral localizada fora 
do município em que a pessoa está apta a 
votar. A Justiça Eleitoral considera como 
domicílio eleitoral a cidade onde a eleitora 
ou eleitor é inscrita(o).

Quem não justificar a ausência no dia 
da votação tem o prazo de 60 dias após 
cada pleito para fazer isso e não pagar 
multa. A justificativa pode ser realizada 
por meio do sistema Justifica, disponível 

nos sites do TRE-PR (www.tre-pr.jus.br) 
e do TSE (www.tse.jus.br). O aplicativo e-
Título também poderá ser utilizado para 
justificar a ausência às urnas após o pleito.

Celular
Assim como ocorreu no primeiro tur-

no, não será permitido o uso do celular na 
cabine de votação. O eleitor que optar pela 
utilização do e-Título terá de entregar o 
celular ao mesário antes de entrar na ca-
bine.

Segurança
Ao Jornal Agora, o chefe do cartório 

eleitoral de Mandaguari, Luís Marcelo 
Recco Noris, informou que, a exemplo do 
que ocorreu no primeiro turno, a Justiça 
Eleitoral e as forças de segurança elabora-
ram um aparato de segurança para o dia 
de votação. “Haverá uma zona de reten-
ção demarcada com faixas, onde não será 
possível entrar com veículos. Também va-
mos contar com policiamento em todos 
os locais de votação, e um monitoramento 
proativo da Polícia Militar. O dia da elei-
ção é para exercermos nossa cidadania de 
forma cívica e ordeira, respeitando a legis-
lação”, ressalta. 
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Com uma campanha de segundo tur-
no exaustiva, as eleições gerais de 2022 
terão seu desfecho neste domingo (30), 
quando o Brasil escolhe o presidente para 
os próximos quatro anos, e 12 estados de-
finem seus governadores. 

Ao longo desta última semana, a re-
portagem do Jornal Agora ouviu o de-
putado federal Ricardo Barros, um dos 
coordenadores da campanha de Jair Bol-
sonaro no Paraná, e o deputado estadual 
Arilson Chiorato, um dos coordenadores 
da campanha de Lula. Ambos mostraram 
otimismo com o resultado que deve vir das 
urnas.

Barros
O deputado federal avalia que a dis-

puta está em pé de igualdade, e o atual 
presidente tem margem para conquistar 
a vitória no segundo turno. “É uma cam-
panha equilibrada, mas o presidente Jair 
Bolsonaro possui muita estrutura política 
para virar o jogo. Muitos prefeitos e gover-
nadores mostraram um empenho enorme 
nesse trabalho de poder avançar e conse-
guir mais votos”, avalia. 

No primeiro turno, Paraná – 55,26% 
a 35,99% – e Santa Catarina – 62,21% a 
29,51% – foram os estados onde Bolsona-
ro venceu Lula com a maior diferença de 
votos. Barros acredita que essa vantagem 
será ampliada no domingo. “No Paraná 

100% de confiança
Na reta final, campanhas mostram otimismo com resultado das urnas

ROBERTO JUNIOR
do Jornal Agora

nossa projeção é de avançar para 65% ago-
ra. Com essas diferenças ampliadas, nós 
vamos conseguir avançar, virar e vencer as 
eleições”, pontua.  

Questionado sobre o episódio envol-
vendo o ex-deputado federal Roberto Jef-
ferson, que atirou contra policiais federais 
no último domingo (23), Ricardo Barros 
diz que não houve impacto na campanha 
do presidente. “Lamentavelmente pare-
ce que Roberto Jefferson já não está bem 
das faculdades mentais. O que aconteceu é 
uma decisão isolada dele. Ele não partici-
pou da campanha do presidente e não tem 
envolvimento algum”.

“O presidente comprou uma briga 
com a grande mídia e sofre com as pres-
sões de todos os fatos. A Justiça Eleitoral 

erra seguidamente, as pesquisas erram se-
guidamente e a culpa é do Bolsonaro. En-
graçado isso. É o processo que ele decidiu 
enfrentar de transformação da sociedade 
brasileira, de enquadrar uma grande mídia 
que vivia pendurada no governo, do Judi-
ciário que está totalmente fora do seu lu-
gar. Bolsonaro paga o preço da briga, mas 
acreditamos na vitória e em colocar o Bra-
sil no eixo do desenvolvimento”, conclui.  

Chiorato
O deputado Arilson Chiorato avalia 

que Lula teve um bom desempenho no Pa-
raná e projeta números melhores para este 
próximo domingo. “Nos aproximamos 
dos 36% dos votos, e foi a maior votação 
do Lula em sua história no primeiro turno 
no estado. Nosso adversário diminuiu em 

relação aos votos que recebeu em 2018. Há 
um sinal positivo, e a campanha ganhou 
um monte de adeptos. Acredito que vamos 
saltar para 45% no Paraná”, afirma. 

Chiorato avalia que o ex-presidente 
conseguiu aumentar o número de adep-
tos à sua campanha no segundo turno. 
“As pesquisas nacionais mostram que Lula 
mantém os votos que recebeu no primei-
ro turno e em alguns cenários amplia essa 
vantagem. Nós estamos contando com a 
adesão de muitas pessoas que durante a 
vida toda não tiveram envolvimento al-
gum com a política, e que enxergam a im-
portância de participar e fazer um Brasil 
melhor, de trazer a esperança”.

“Isso acontece porque as pessoas per-
cebem que hoje Lula não é mais um can-
didato do partido, e sim do movimento de 
recuperação econômica social do Brasil. 
Um movimento que quer tirar a fome e 
a miséria instalada nas ruas e nos bairros 
do Brasil, unir a população e sem dúvida 
construir um país diferente”, pontua o par-
lamentar.

“Nós temos uma candidatura com 
pessoas que pensavam diferente e se uni-
ram em prol do bem coletivo, como o 
nosso vice Geraldo Alckmin. Nós fomos 
adversários políticos anos atrás, e ele está 
conosco hoje para mostrar ao mercado, ao 
setor empresarial, que vai ter diálogo. Nós 
iremos, sim, todos juntos, mudar esse país 
para melhor e transformar mais uma vez a 
vida dos brasileiros”, conclui Chiorato.
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Às segundas, a rotina na casa de 
Helena Ito, 82, mudou completa-
mente. Em vez de faxinar a sala e os 
quartos, em vez de lavar e estender as 
roupas, a aposentada encarna a artis-
ta e, empunhando um pincel, pinta de 
amarelo, vermelho e azul, entre outras 
cores, os famosos corações do artista 
Romero Britto numa bolsinha de om-
bro.  

“Largo todo o meu serviço de casa 
e venho para cá. Isso ajuda a deses-
tressar. Dá uma sensação de tranqui-
lidade, paz, esqueço de tudo. Gosto 
muito de arte. Romero Britto é um dos 
meus pintores prediletos”, comenta a 
aposentada.

Às segundas e sextas, das 13h30 às 
15h15, as salas do Espaço Conviver, 
na região central, são dominadas por 
chocalhos artesanais, aulas de teoria 
musical, pinturas sobre tecido e te-
las de computadores que, aos poucos, 
ganham cores virtualmente.  "Adoro 
pintar os desenhos difíceis. Estou, 
agora, pintando um elefante. Me ajuda 
muito, sabia?”, comenta a aposentada 
Tereza Cazon, 62, aluna, há um ano, 
das oficinas ministradas pela Pre-
feitura de Mandaguari, por meio da 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social.

“A cabeça da gente vira outra 
coisa. Adoro esse lugar. Sempre saio 
daqui pisando no céu”, comenta a 
aposentada, que passou a frequentar 
as oficinas após ouvir os elogios e as 
indicações da irmã. Agora, ela domi-
na os pincéis e se dedica, de corpo e 
alma, às atividades. 

Laços firmes
Cerca de 60 idosos participam, 

atualmente, das aulas de artesanato, 
inclusão digital e música no Espaço 
Conviver. No mesmo local, de terça 
a quinta, as oficinas são destinadas a 
crianças e adolescentes.

“Essas oficinas possibilitam a tro-
ca de experiências e culturas entre os 
moradores e contribuem para o de-
senvolvimento de novas habilidades, 
além de evitar problemas como a so-
lidão”, afirma a prefeita Ivonéia Fur-
tado. “É mais qualidade de vida para 
os idosos.”

Segundo o secretário municipal 
de Assistência Social, Murilo Meleiro, 
as oficinas são destinadas a morado-

Cultura para todos
Mandaguari promove oficinas culturais para melhorar qualidade de vida de idosos
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res em situação de vulnerabilidade social recomendados 
pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras), 
Centro de Referência de Assistência Social (Creas) e por 
psicólogos municipais. 

“Quando as vagas não são preenchidas, a gente abre, 
também, para outros moradores que, mesmo sem a reco-
mendação, têm interesse em participar das atividades”, ex-
plica. No momento, todas as oficinas para idosos, crianças 
e adolescentes estão lotadas.  

Amizade à vista
A série de oficinas, segundo a aposentada Maria da 

Penha, 72, é muito importante para os idosos. "Fiz muitas 
amigas aqui, vindo todas as segundas. Em vez de ficarmos 
em casa vendo TV, a gente vem pra cá e é só alegria, é tudo 
de bom. Todo mundo é muito atencioso", afirma a idosa, 
que frequenta as aulas há 3 anos.

Quando saiu de Osasco (SP) e se mudou para Manda-
guari há 5 anos, Luiza Marusco, 70, aceitou o conselho de 
uma colega e decidiu dar uma chegada no Espaço Conviver 

para acompanhar a série de atividades ministradas no local. 
“Cheguei e amei esse povo, é uma maravilha. Tô lutando, 
agora, para trazer meu irmão e minha cunhada. Venho toda 
segunda: não perco a oportunidade. É a melhor coisa que já 
aconteceu na minha vida”, avalia.
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Arthur completa 10 anos dia 29 e o Murillo completa 13 dia 
30, a mãe Andréia deseja toda felicidade do mundo para eles.

Diego Victor Januário fez aniversário no 
último dia 04, parabéns!

O destaque da 
coluna dessa 

semana vai para 
todo o carisma 
e delicadeza de 
Cassia Maria

CLICK  DO JHONES
O casamento de Amanda Plaza e Alexandre Lachi

CLICK  DO JHONES
Ana Trintinalha e João Peres comemoram as bodas de diamante

Felicidades para Ariane Rais, que 
completou mais um ano de vida no último 

dia 23. Na foto aparece ao lado de sua 
filha Yasmim.




