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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

Há alguns anos, nas olimpíadas de 
Seattle, nove participantes, todos com 
algum tipo de deficiência, alinharam-se 
para a largada da corrida de 100 metros 
rasos. Ao sinal, todos partiram, cada um 
dando o melhor de si, para superar marcas 
e chegar ao topo.

Todos, com exceção de um garoto que 
tropeçou no asfalto, caiu rolando e co-
meçou a chorar. Os outros competidores 
ouviram o grito e o choro, diminuíram o 
passo e olharam para trás. Eles viraram e 
voltaram. Todos eles.

Uma das meninas, com síndrome de 
Down, ajoelhou, deu um beijo no garoto 
e disse: “Pronto, agora vai sarar”. Todos os 
competidores deram os braços e correram 
juntos até a linha  de chegada. O estádio 
inteiro levantou e os aplausos duraram 
muitos minutos.

E as pessoas que estavam ali, naquele 
dia, continuam repetindo esta história até 
hoje. Os atletas ali tinham algum tipo de 
deficiência, mas, com certeza, não eram 
deficientes de sensibilidade, porque lá no 
fundo, todos nós sabemos que o que im-
porta nesta vida é mais do que vencer so-
zinho. Se fosse assim, não viveríamos em 
famílias.

O importante é vencer em equipe. No 
mundo atual, para manter uma equipe 
viva e competitiva é preciso muita infor-
mação e conhecimento, mas para vencer a 
corrida é preciso mais do que isso, é preci-
so muita MOTIVAÇÃO. Esta sim, supera 
limites, quebra recordes e não somente 
leva ao TOPO, como também ENCANTA 
as pessoas com o desempenho e os resul-

Fazendo a diferença
tados. 

Uma lei é imutável na vida, onde pa-
lavras são palavras, explicações são expli-
cações, promessas são promessas, mas só 
o desempenho, o resultado é a realidade. 
A pessoa que aprendeu nesta vida que de-
pende de si mesma para vencer, triunfa 
pela iniciativa.

Lembro-me de um amigo que com 
seus 50 anos de idade, participou de uma 
brincadeira de amigos. Ele teria que par-
ticipar de uma maratona, mas na base da 
gozação. Nesta brincadeira, ele combinara 
dar a largada e depois de um certo trecho 
ele iria de carro para depois chegar perto 
da chegada e novamente a pé para “ganhar 
a corrida” simbolicamente.

Ele correu, sentiu que tinha disposi-
ção e dispensou o carro e a brincadeira e 
foi até o fim. Chegou, e logicamente, não 
ganhou, mas foi uma vitória pessoal, por-
que conseguiu completar a corrida e isso o 
motivou muito.

Acabou gostando tanto de correr que 
passou a treinar e participar de corridas e 
maratonas para pessoas com mais de 40 
anos e encontrou uma nova profissão na 
vida. Passou a competir e tem hoje em 
sua casa uma galeria de troféus, entre 
eles a maratona master de New York e de 
Washington. Ganhou até patrocinadores e 
viveu um bom tempo nesta profissão.

O Moacir superou todos os seus limi-
tes, porque, apesar da idade, teve muita 
motivação pela vida e para vencer. Desco-
briu que tinha potencial e que era melhor 
ser SETA do que ser ALVO. De que adian-
ta um potencial adormecido?

Lembro-me ainda do jovem estudante 
de matemática que dormiu durante a aula 

e ao acordar com o sinal, viu dois proble-
mas no quadro e imediatamente copiou, 
imaginando ser a tarefa de casa. Já em 
casa tentou resolver de todas as maneiras, 
passou o final de semana estudando, ma-
drugada adentro e conseguiu resolver um, 
afinal ele precisava de nota na matéria. 

Ao apresentar o problema resolvido 
na segunda-feira para o professor, este 
quase caiu de costas, porque o jovem havia 
resolvido um dos dois problemas conside-
rados até então, insolúveis pela matemá-
tica e que fora o tema de sua última aula. 
O menino não sabia que era impossível, 
dormiu na aula, foi lá e fez.

Existe um provérbio na China que diz 
que uma caminhada de mil quilômetros 
se inicia com o primeiro passo, portanto, 
o que faz a vitória da equipe e do ser hu-
mano não é somente a chegada, mas cada 
passo, cada minuto em direção ao alvo. A 
meta começa no primeiro dia do mês. A 
viagem deve ser tão boa quanto o destino.

A tragédia é não tentar. O mundo está 
cheio de pessoas que só aproveitam meta-
de ou menos do seu potencial. Achar que 
99% está bom fez o fracasso de muita gen-
te na vida. Marcou todos os gols do cam-
peonato, mas no dia da decisão, chutou o 
pênalti para fora.

Aqui também entra a palavra FOCO. 
Se você não chutar o pênalti, nunca saberá 
se teria feito ou não o gol. A META come-
ça sempre no primeiro dia do mês e deve 
estar acesa em sua cabeça.

A vida é uma maratona, mas os deta-
lhes do dia a dia é que levam você a vitória, 
encantam os clientes e fazem a diferença.

Pense nisso, um forte abraço e esteja 
com Deus!

A foto histórica desta semana vem direto do 
grupo Mandaguari Antiga. Na imagem, a constru-
ção do antigo Posto São José, na década de 1960. 
Hoje no local funciona o conhecido Posto do Boi.

Tem um registro histórico e quer compartilhar com a equipe 
do Jornal Agora? 

Envie por e-mail para jornalagora@portalagora.com, com 
o assunto “Memória em Imagem”, ou por WhatsApp, para o 
número (44) 3133-4000.
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Feira do MEI 
Em parceria com o Sebrae, a Agência do Trabalhador 
de Jandaia do Sul promove, no dia 14 de dezembro, a 
Feira do MEI. O evento ocorrerá na Praça do Café, das 
14h às 22h.

Adesão
O município prevê a participação de 20 expositores, 
que estarão com seus produtos e serviços disponíveis 
para compra. Uma reunião realizada nesta semana de-
finiu os últimos ajustes da feira.

Progresso 
A prefeita de Mandaguari, Ivonéia Furtado, assinou 
no começo desta semana a Ordem de Serviço para as 
obras de ampliação e melhorias na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do Jardim Progresso.

Investimento
O investimento previsto é de R$ 267.598,06. São R$ 
200 mil de emenda parlamentar do deputado estadual 
Soldado Adriano, e o restante vem através de contra-
partida do município.

Ampliação
Com as obras, a UBS, que hoje tem uma área cons-
truída de 190m², será ampliada em 27,6m². Quando 
concluída, passará a ter 217,6m². 

Resposta 
Ao Jornal Agora, o delegado Zoroastro Nery do Prado 
Filho revelou que a Polícia Civil tem uma taxa de solu-
ção em mais de 85% dos casos, e que a grande maioria 
dos crimes está relacionada ao tráfico de drogas.

Prevenção
Por outro lado, as autoridades do município cobram 
mais investimentos da SESP, com o objetivo de realizar 
ações preventivas e de combate ao tráfico de drogas. A 
última operação na cidade foi a “Hogwarts”, em maio 
de 2020. Como resultado da ação, o número de homicí-
dios em Mandaguari naquele ano foi 4.

Homicídios
Mandaguari registrou 14 homicídios neste ano, segundo 
dados atualizados da Secretaria de Estado da Segurança 
Pública do Paraná (SESP/PR). É o maior índice de assassi-
natos dos últimos dez anos. 

Transparência
Mandaguari atingiu 98,03% na avaliação do Índice de 
Transparência da Administração Pública (ITP) de 2022, 
cujos dados foram divulgados pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-PR). Com o desempenho, a cida-
de teve aumento de 2,54% em relação ao índice de 2021, 
que foi de 95,49% e um avanço ainda maior (35,15%) em 
relação ao índice de 2020, que foi de 62,88%.

Câmara
Já a Câmara de Vereadores de Mandaguari ficou na 47ª 
colocação no ranking, à frente de outras câmaras da re-
gião, como Marialva (93ª colocação), Sarandi (167ª) e 
Jandaia do Sul (304ª). Também está à frente de Londrina 
(98ª), Curitiba (101ª) e Maringá (148ª).

Viadutos
Conforme apurado pelo jornalista André De Canini, a 
construção de viadutos e trincheiras na PR-444 passa 
por um novo obstáculo. É uma questão financeira. 

Quem diria
Durante a campanha eleitoral, muitos deputados “cha-
maram a responsa” e garantiram que o recurso para as 
obras já estava previsto no orçamento estadual para 
2023. Porém com a demora para aprovação do projeto, 
o recurso não foi liberado. 

Caro
E com as alterações feitas no projeto, a estimativa é de 
que as obras custem até R$ 25 milhões, valor muito su-
perior ao previsto inicialmente, de R$ 10 milhões. 

Computadores
Em parceria com o Governo do Paraná, Jandaia do Sul 
entregou 20 computadores para a rede municipal de en-
sino. Esse repasse, no valor de 100 mil reais, faz parte 
do Programa Paraná Mais Cidades que tem como ob-
jetivo contribuir no desenvolvimento dos municípios 
paranaenses, sendo implementado pelas secretarias 
e autarquias em suas respectivas áreas de atuação.  Os 
computadores estão instalados na Biblioteca Cidadã, 
onde atenderão alunos das escolas municipais.

Vídeo
Ainda no assunto trincheiras, o vice-prefeito Jorge do 
Alambique publicou um vídeo em que aparece ao lado 
do secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, 
Fernando Furiatti Sabóia, e confirma o convênio de 
mais de R$ 23 milhões para a realização das obras na 
PR-444.
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Colecionando um histórico de cinco 
lives solidárias realizadas no período de 
pandemia de Covid-19, Rick Benedetti e 
Simone Figueiredo preparam um novo es-
petáculo. Trata-se da Live Natal Solidário, 
que acontece neste domingo (11), a partir 
das 20h30, com transmissão pelas redes 
sociais do Portal Agora. 

Nas edições anteriores, os cantores 
conquistaram uma média de 30 mil visua-
lizações simultâneas, arrecadando mais de 
mil cestas básicas que foram destinadas 
a famílias mandaguarienses, e entidades 
como Asilo São Vicente de Paulo, Apae, 
Apaad (Associação Paixão Pelos Animais 
de Mandaguari), Instituto Promocional Je-
sus de Nazaré, Hospital Cristo Rei e igrejas 

Live Solidária com Rick Benedetti 
e Simone Figueiredo chega à sexta edição 

REDAÇÃO 
do Jornal Agora

REDAÇÃO 
do Jornal Agora

que atuam no município. 
Com o fim do ano, Rick e Simone 

promovem mais uma live solidária com o 
objetivo de agradecer por tudo o que acon-
teceu em 2022 e estender a mão às famílias 
em estado de vulnerabilidade, bem como 
às instituições que tanto precisam. 

Além de um repertório musical e ce-
nários focados nos encantos do Natal, a 
dupla promete grandes surpresas ao longo 
da transmissão, bem como muitos prêmios 
para o público que acompanhar a atração. 

Live Natal Solidário, com Rick Bene-
detti e Simone Figueiredo

Quando: 11/12 (domingo), a partir 
das 20h30

Onde: No YouTube @PortalAgora-
com e Facebook @portalagoracom

No dia 1º de dezembro, acadêmicos 
do 3° e 4° anos de Enfermagem da Funda-
ção Faculdade Filosofia Ciências e Letras 
de Mandaguari (Fafiman) realizaram uma 
tarde de eventos para os grupos da tercei-
ra idade, todos ligados à Amim – Asso-
ciação da Melhor Idade de Mandaguari 
e Aapim – Associação dos Aposentados, 
Pensionistas e Idosos de Mandaguari.

O encontro aconteceu no período 
da tarde, inicialmente no anfiteatro Prof. 
João Welter Junior, quando os acadêmi-
cos deram as boas-vindas, comentaram a 
importância do projeto e, logo em segui-
da, convidaram os presentes a realizarem 
atividades físicas de alongamento. 

Na sequência, foi promovida uma 
palestra abordando os temas: diabe-
tes, hipertensão, câncer de colo de úte-
ro, câncer de mama, e educação sexual. 
Como parte das atividades também hou-
ve aferição de pressão

Os participantes dirigiram-se ao 
Bloco Azul, onde, num clima de des-
contração, participaram de um bingo, e, 
como sempre acontece nessa brincadei-
ra, com muita diversão. Encerrando as 
atividades, foi servido o café da tarde.

Toda a atividade foi supervisiona-
da pela professora Priscila Nakadoma-

Enfermagem da Fafiman promove 
ação social com idosos

ri, responsável pela disciplina Saúde do 
Adulto e do Idoso e pela orientação de 
projeto dos acadêmicos.

Os professores dr. Ivan Carlos de 
Moraes, diretor, e me. Antonio Carlos 
Xavier, vice-diretor, parabenizam todos 
os organizadores pela iniciativa, pois 
prestam importante serviço de ação so-
cial à comunidade externa, além de evi-
denciarem um pouco do que é estudado 
em um dos campos de atuação do futuro 
enfermeiro.



IJandaiaI @portalagora (44) 9 9715-0101

JORNAL AGORA - 10 de dezembro de 2022  l Ano Xl  l Nº 391
www. portalagora.com6

No último sábado (3), Jandaia do Sul 
recebeu, na Praça do Café, milhares de 
pessoas para a Abertura Oficial do Natal 
Luz 2022. O evento contou com as apre-
sentações das oficinas do Departamento 
de Cultura que dividiu o palco em um ma-
ravilhoso espetáculo junto com a empresa 
Tangará Produções Artísticas. 

Foram apresentados o Coral da ofici-
na Musicarte, o Presépio Vivo das oficinas 
Dançarte e Teatral Pirlimpimpim e o Natal 
dos Desejos da empresa Tangará Produ-
ções Artísticas com a participação das ofi-
cinas do departamento de cultura.

O público se emocionou com a chega-
da do Papai Noel que veio de trenó do céu, 
acompanhado do prefeito Lauro Junior.

Programação
Ainda dentro do Natal Luz e em co-

memoração ao aniversário de 70 anos da 
cidade, Jandaia do Sul conta com uma sé-
rie de atrações neste mês de dezembro. Na 
última sexta-feira (9) a dupla Jeann e Julio 
se apresentou aos jandaienses. Neste sá-
bado (10) haverá apresentação com Adil-
son e Adolfo, e no domingo a dupla Cesar 
Marques e Rodrigo de Lucca faz um show 

Abertura do Natal Luz 2022 de Jandaia do Sul 
encanta milhares de pessoas

Veja as fotos do evento
REDAÇÃO DO JORNAL AGORA

com assessoria de imprensa

para os moradores da cidade e região. No 
dia 14 de dezembro, haverá um desfile es-
pecial de Natal na avenida Getúlio Vargas 
com a Tangará Produções Artísticas e uma 
Fanfarra Artística.

Visibilidade aos talentos locais
A diretora do Departamento de Cul-

tura, Crystiane Borba, comenta que os 
participantes das oficinas de dança, mú-
sica, desenho, teatro e circo, promovidas 
pelo município, estão se preparando para 
o Natal Luz desde o início do ano. “Será 
uma grande oportunidade para valorizar-
mos os talentos de Jandaia do Sul. Ao todo, 
teremos aproximadamente 500 artistas en-
volvidos nas apresentações”, comemora.

“Além de ser uma oportunidade para 
darmos visibilidade aos talentos locais, o 
Natal Luz movimenta o comércio e o tu-
rismo na região. O foco do evento este ano 
é a decoração da cidade e os espetáculos 
de Natal. Estamos administrando os re-
cursos municipais com responsabilidade 
para podermos ter as festividades de final 
de ano e, ao mesmo tempo, garantir obras 
importantes ao longo de 2023”, observa o 
prefeito Lauro Junior. Ele complementa 
ainda que o Natal Luz é uma iniciativa im-
portante que abrilhanta a cidade, com foco 
no nascimento de Jesus, e também aquece 
a economia local.
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No dia 24 de novembro, o Projeto 
Olho D’Água completou 13 anos de rea-
lização. Em uma parceria da cooperativa 
Cocari com a empresa Nortox e tendo 
apoio de órgãos ambientais, a iniciativa 
promove a restauração de nascentes loca-
lizadas em propriedades de cooperados, 
beneficiando toda a região de atuação da 
Cocari nos estados do Paraná, Goiás e Mi-
nas Gerais.

A data de 24 de novembro foi escolhi-
da para o lançamento do projeto no ano de 
2009, em homenagem ao Dia do Rio. Ao 
longo deste período, já foram restauradas 
1.142 nascentes em propriedades de pro-
dutores da Cocari.

Realizada com técnica e materiais sim-
ples, a restauração resulta no aumento da 
vazão da mina e preserva a qualidade des-
te recurso essencial, garantindo água sem 
riscos de contaminação para uso nas ativi-
dades domésticas e agropecuárias, além de 
contribuir para preservar a fauna e a flora 
nas regiões de atuação da cooperativa.    

Ações sustentáveis
Dorival Silvestre dos Santos, técnico 

em restauração de minas na Cocari, sa-
lienta que a ação traz diversas melhorias 
ao campo. “O projeto proporciona água 
de qualidade aos produtores, transfor-

Projeto Olho D’Água completa 13 anos
Ao longo deste período, iniciativa restaurou mais de mil nascentes em propriedades rurais

COCARI 
para o Jornal Agora

mando uma nascente que muitas vezes 
se encontrava em uma situação precária, 
totalmente descoberta, em água própria 
para consumo”, relata. “Nestes 13 anos de 
projeto, os cooperados relatam a diferença 
com este trabalho, que passaram a ter água 
de qualidade para consumo nas atividades 
domésticas, no manejo com os animais, 
para utilização nos aviários”, comenta.

O técnico ressalta que o Olho D’Água 
serve de inspiração para outras ações sus-
tentáveis. “O projeto já conquistou várias 
premiações com importantes reconheci-
mentos na área ambiental, como o Troféu 

Chico Mendes, sendo exemplo de ação 
sustentável atendendo aos cooperados 
com essa iniciativa que proporciona água 
de qualidade no campo”, afirma.

Conforme destaca Santos, os coopera-
dos podem fazer o cadastro das nascentes 
na sua unidade Cocari para entrar no cro-
nograma de restaurações. “E este trabalho 
não para, a fila de espera está sempre sen-
do renovada porque um produtor comenta 
com o outro e assim vão surgindo as so-
licitações para realização das restaurações 
das nascentes, com essa divulgação pelo 
próprio resultado do projeto entre as pro-

priedades vizinhas”, diz. Atualmente, cerca 
de 70 nascentes estão inscritas para a reali-
zação da restauração.

Qualidade da água
Para o produtor Eduardo Forte, mora-

dor de Mandaguari, a iniciativa reforça a 
atuação sustentável da Cocari e a parceria 
da cooperativa com os cooperados. “Este 
projeto é muito benéfico porque promo-
veu a restauração da mina, com estrutura 
completa para isolar a nascente de enxur-
rada, erosão e do acesso de animais, com 
toda manutenção que vem sendo realiza-
da, o que gera maior qualidade da água”, 
menciona.

“Hoje temos água não só para abaste-
cer a propriedade, mas toda a vizinhança e 
até mesmo se futuramente tivermos maior 
demanda porque a mina tem abundância 
enorme em água, já que a estrutura ge-
rou aumento da vazão. Inclusive, já fize-
mos testes que mostram que é uma água 
de ótima qualidade. Agradeço à Cocari 
por essa parceria. É um benefício não só 
para o meio ambiente, que é essencial, mas 
também para nós, produtores rurais”, co-
memora.          

Serviço
Produtores interessados em saber 

mais sobre o serviço e/ou que desejam o 
atendimento em suas propriedades podem 
entrar em contato com a unidade Cocari 
mais próxima. 
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A programação do “Natal de Luz e 
Benção” em Mandaguari começou na 
última sexta-feira (9), com a chegada 
do Papai Noel à Praça Independência. 
Com diversas atrações, a programação 
natalina tem como destaque dois shows 
sertanejos. 

Guilherme & Benuto
No dia 19 de dezembro, sobem ao 

palco os cantores Guilherme & Benuto. 
Formada em 2019 por irmãos nascidos 
em Campinas (SP), a dupla já compôs 
músicas que fora entoadas por Jorge & 
Mateus (“Pergunta boba”), Jads & Jadson 
(“Mel e limão”, “Arco íris preto e bran-
co”), Felipe Araújo (“Com você”), Lu-
cas Lucco (“Musa da praia”) e Cristiano 
Araújo (“Traição à queima roupa”). 

Entre as músicas mais conhecidas 
dos cantores estão “Haja Colírio”, “Pu-
lei na Piscina” e “Três Batidas”. No mês 
passado, a dupla lançou o EP “No Meio 
do Povo”, gravado ao vivo com repertó-
rio composto por oito medleys que, ao 
todo, reúnem 22 versões para hits de 
Leandro & Leonardo, Jorge & Mateus e 
Chitãozinho & Xororó, além de outros 
sertanejos.

Rick & Renner
O show do dia 22 de dezembro ficará 

por conta dos tradicionais Rick & Ren-
ner. Desde o início dos anos noventa, 
quando estrearam na música brasileira 
com o álbum "Atitudes" (1991), os can-
tores já lançaram mais de 15 álbuns de 
estúdios, além de coletâneas e álbuns ao 
vivo. Entre os sucessos acumulados na 
carreira estão "Ela é Demais", "Muleca", 
"Fim de Semana", "Filha" e "Nóis Tropi-
ca, Mas Não Cai", entre outros hits que 
emplacaram nacionalmente.

Guilherme & Benuto e Rick & Renner estão 
entre as atrações do Natal deste ano

Shows sertanejos ocorrem com entrada gratuita na Praça Independência
REDAÇÃO DO JORNAL AGORA

com assessoria de imprensa

Programação completa

Cantata de Natal 
e abertura do comércio
Quando: 12/12, às 20h
Onde: Paço Municipal

Casinha do Papai Noel
Quando: até 22/12, das 18h às 22h

Onde: Praça Independência

Projeção Mapeada em 3D, Orquestra 
da OAB e apresentações artísticas  

Quando: 14/12 (quarta-feira), às 20h
Onde: em frente à Paróquia Bom Pastor

“Natal Feliz”, do Grupo Arte Encenada
O quê: teatro

Quando: 17/12 (sábado), às 20h
Onde: Praça Independência

Show da Disney
Quando: 18/12 (domingo), às 18h e às 20h

Onde: Praça Independência

Guilherme & Benuto
O quê: show

Quando: 19/12 (segunda-feira), às 20h
Onde: Praça Independência

"Era Uma Vez o Natal”, 
do Circo Teatro Sem Lona

O quê: teatro
Quando: 20/12 (terça-feira), às 19h

Onde: Praça Independência

“Orquestra de Viola”, 
com Grupo Amigos do Jaspion 

O quê: show
Quando: 21/12 (quarta-feira), às 20h

Onde: Praça Independência

Rick & Renner
O quê: show

Quando: 22/12 (quinta-feira), às 20h
Onde: Praça Independência

A prefeita Ivonéia Furtado participou, 
na manhã da última quinta-feira (8), da 
cerimônia de inauguração do prédio do 
Corpo de Bombeiros. A sede da corpora-
ção recebeu móveis planejados e melhorias 
na acessibilidade, iluminação, segurança, 
no sistema elétrico e nova pintura.

Além das melhorias, o local foi am-
pliado em 220 m², totalizando 500 m² de 
área construída. As obras de ampliação 
contemplam sala de estar, alojamento fe-
minino de 14 m², dois banheiros (um mas-
culino e outro feminino), sala para servi-
dor de energia, vestiário unissex de 14 m² 
e garagem. A sede do Corpo de Bombeiros 
conta, ainda, com um novo sistema de se-
gurança, composto por câmeras de moni-
toramento. 

“Trocamos o piso cerâmica por porce-
lanato, modernizamos a iluminação com 
lâmpadas de LED, construímos banheiro 
com acessibilidade e, também, uma aca-
demia de 24 m². A reforma e a ampliação 

Mandaguari promove reforma e ampliação da sede do Corpo de Bombeiros
Novo prédio é "um local com mais dignidade para nossos servidores", afirma chefe do Executivo

REDAÇÃO DO JORNAL AGORA
com assessoria de imprensa

vão garantir um local com mais dignida-
de para nossos servidores e propiciar um 
melhor atendimento para a população”, 
comenta a prefeita Ivonéia Furtado. 

Durante cerimônia, a chefe do Execu-
tivo afirmou que a obra revela o “envolvi-
mento dos poderes Executivo e Legislativo 
e, também, da sociedade”.

Para o ex-deputado estadual Dou-
tor Batista, que participou da cerimônia, 
a obra é um reconhecimento ao serviço 
prestado pelo Corpo de Bombeiros. “Eles 
aparecem, arriscando a própria vida, em 
casos de incêndio, acidentes, afogamentos. 
Trabalham com carinho e respeito. Essa 
obra ficou fantástica, é mais do que mere-
cida.”

OBRA – O início da obra foi autori-
zado pela Administração Municipal em 
novembro de 2019. A obra, porém, não 
chegou a ser finalizada. Em abril deste ano, 
a Administração Municipal investiu cerca 
de R$ 800 mil para a conclusão.

TROCA – Na ocasião ocorreu, ainda, 
a solenidade que oficializou a mudança no 

comando-geral do Corpo de Bombeiros de 
Mandaguari. A então comandante, tenente 
Jéssica Formanquevski, passou o comando 
para o tenente Augusto Marks.

PRESENÇAS - A cerimônia contou, 
ainda, com as seguintes presenças: do pre-
sidente da Câmara Municipal, Alécio Ben-
to (PSD); da vereadora Claudete Velasco 
(PSC); dos vereadores Daniel Martins 
(PL), Danilo Camilo (PDT), Eron Barbiero 

(PSB), Luiz Garcia (CDN), Marcio Cleds-
con (CDN), Sebastião Alexandre (MDB) 
e Sidney da Silva (PSD); do major Lean-
do Callegari, subcomandante do 3ºGB; do 
capitão da 3ª Cia. do 4º BPM João Cor-
reia; do subtenente Geison, do Batalhão 
de Infantaria Mecanizada (30ª BIMec); de 
secretários municipais e assessores parla-
mentares; de técnicos e assessores do Exe-
cutivo e Legislativo.
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Para o ano letivo de 2023, Manda-
guari deve ter mais de 4 mil alunos ma-
triculados na rede municipal de ensino. A 
informação foi confirmada pela secretária 
de Educação, Selma Bertolini, em entre-
vista exclusiva ao Jornal Agora. No bate
-papo, a secretária fez ainda um balanço 
positivo do processo de matrículas feito 
neste ano. 

Em 2022, para evitar filas, as datas de 
matrículas na rede municipal não foram 
divulgadas com antecedência. A Secreta-
ria de Educação adotou uma estratégia de 
“Dia D, Hora H”, informando no dia os 
horários em que o processo seria aberto. 
Não evitou filas, já que em alguns casos 
a informação acabou vazando, mas ame-
nizou o problema. “Temos que refletir 
para o próximo ano, final de 2023, sobre 
a maior reclamação, que foi a demora. A 
gente gosta desse feedback, que nos pos-
sibilita saber o que podemos melhorar”, 
afirma Selma.

“O que aconteceu é que anunciou-se 
antecipadamente que as matrículas se-

Mandaguari deve ter mais de 4 mil alunos 
na rede municipal em 2023

Informação foi confirmada pela secretária de Educação, Selma Bertolini, em entrevista ao Jornal Agora
REDAÇÃO 

do Jornal Agora

A Lei Orçamentária Anual (LOA) 
é um dispositivo que, como o próprio 
nome diz, estabelece o orçamento anual 
de cidades, estados e do país. Deve ser 
elaborada, discutida e aprovada com 
antecedência para execução no próxi-
mo ano. Ou seja, em 2023, Mandaguari 
deve seguir um orçamento aprovado 
em 2022. Ao menos é o esperado. 

Diferente com o que aconteceu 
na discussão do orçamento deste ano, 
Câmara e Prefeitura conseguiram es-
tabelecer um diálogo, e a expectativa 
é de que o orçamento para o próximo 
ano, previsto em pouco mais de R$ 162 
milhões, seja aprovado o mais rápido 
possível. Essa é a avaliação do vereador 
Eron Barbiero, presidente da Comissão 
de Finanças e Orçamento da Câmara, 
que está avaliando atualmente a LOA. 

“Tivemos recentemente uma au-
diência pública, promovida pela co-
missão, para discutir o orçamento. Foi 
uma audiência ímpar. A gente não fez 
como era anteriormente, que era só 
dar uma olhadinha e por para votar. A 
Prefeitura tem por obrigação fazer esse 
projeto e encaminhar pra Câmara, só 
que deveria antes ouvir a população 
sobre demandas para o ano seguinte, 
aplicação desses recursos. E foi isso 

riam dessa forma e criou-se expectativa, 
ansiedade e sofrimento. Não queremos 
isso. Pelo contrário, queremos evitar fi-
las e esse sofrimento. Queremos que essa 
transição seja suave”, ressalta. 

Ao Jornal Agora, Selma explica que 
as históricas filas de dois a três dias de 
espera eram motivadas por questões de 
preferência. “E aconteciam em momentos 

de troca de escola, por exemplo quando 
a criança saía da educação infantil para 
entrar na fundamental. As filas envolvem 
várias questões, como preferência de es-
cola. Nesses casos a gente orienta os pais 
que todas as escolas do município têm 
um padrão de ensino, com profissionais 
qualificados, e não há motivo para fazer 
distinção. Outro motivo ainda é o pai ou 

a mãe preferir creche ou escola que seja 
perto de casa”, complementa a secretária. 

Segundo Selma, o município tem es-
trutura para atender os mais de quatro 
mil alunos. “Ainda há algumas vagas para 
finalizar, mas nenhum aluno ficará fora 
da escola”, conclui.

Férias
Outra informação levantada pela se-

cretária é sobre o atendimento a alunos 
cujos pais trabalham e não irão ter férias 
no começo de 2023. “Nosso ano letivo se 
encerra dia 16 de dezembro. Há deman-
da de pais que não param de trabalhar, 
e estamos fazendo esse levantamento. O 
atendimento será feito por educadores e 
professores que ainda não completaram 
um ano de contrato, de concurso, que es-
tão iniciando e ainda não tem férias”.

A Secretaria de Educação deve aten-
der esse público de 5 a 27 de janeiro. A 
previsão é de que um Centro Municipal 
de Educação Infantil (CMEI) seja mobi-
lizado. “Mas ainda estamos levantando a 
quantidade de alunos. Caso um não com-
porte, teremos dois atendendo, conforme 
for a demanda”, finaliza Selma.

Câmara pretende votar orçamento o mais 
rápido possível, afirma Eron Barbiero

REDAÇÃO 
do Jornal Agora

que nós fizemos”, explica o vereador ao 
Jornal Agora.

De acordo com Eron, após a au-
diência pública a Comissão encami-
nhou um ofício ao município, suge-
rindo alterações propostas durante a 

audiência. “Acredito que tudo será res-
pondido logo e ainda neste mês de de-
zembro vamos votar [a LOA]. Vamos 
ficar tranquilos, e a Prefeitura também 
poderá ficar sossegada para trabalhar o 
próximo ano”.

Por dentro do orçamento
A proposta original enviada pela 

Prefeitura para o orçamento de 2023 
prevê os seguintes valores, na adminis-
tração direta:

R$ 4.245.807,48 para a Câmara de 
Vereadores;

R$ 4.456.422,35 para a Secretaria de 
Governo;

R$ 14.714.785,05 para a Secretaria 
de Planejamento, Finanças e Gestão;

R$ 53.301.412,04 para a Secretaria 
de Educação;

R$ 16.967.914,25 para a Secretaria 
de Urbanismo, Obras e Serviços Públi-
cos;

R$ 5.764.884,04 para a Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, Meio 
Ambiente e Turismo;

R$ 43.303.760,47 para a Secretaria 
de Saúde;

R$ 5.876.730,65 para a Secretaria de 
Assistência Social;

R$ 5.838.378,21 para a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento;

R$ 3.030.125,11 para a Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer;

R$ 630.000,00 de reserva de contin-
gência.

E na administração indireta:
R$ 4.278.575,00 para a Fafiman;
R$ 32.200,00 de reserva orçamentá-

ria.
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*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.

Pinóquio por 
Guillermo del Toro (Netflix)

O diretor ganhador do Oscar Guiller-
mo del Toro traz a sua versão da história 
de Pinóquio na animação que estreia esta 
semana na Netflix.

Passada na Itália fascista na década de 
70, a animação musical traz o tom de con-
to de fada gótico já presente em diversos 
filmes do diretor pra contar a história do 
boneco de madeira que vira um menino 
de verdade. Desta vez produzida toda em 
stop motion, técnica que utiliza bonecos 
para criar a ilusão de movimento, o Pinó-
quio de Guillermo del Toro levou mais de 
mil dias para ser completado, com a "pia-
da interna" de colocar bonecos animados 
para fazer um filme onde bonecos ganham 
vida.

Com tons sombrios mas sem deixar 
de lado a fantasia, del Toro traz sua visão 
particular de uma história já conhecida 
para contar sua história de perda, amor e 
magia e encantar o público mais uma vez.

Dicas de lançamentos em streaming para curtir no sofá
Animação, romance de Natal, comédia e história real nos destaques da semana nos streamings

FLÁVIO JAYME
Especial para o Jornal Agora Amsterdam (Star+)

Três amigos acabam no centro de uma 
das tramas secretas mais chocantes da his-
tória dos EUA em Amsterdam, que chega 
esta semana ao Star+. Passada na década 
de 1930, esta história fascinante e ricamen-
te intrincada entrelaça, de forma brilhante, 
fato histórico com ficção em uma grande 
experiência cinematográfica para contar a 
história dos amigos que testemunham um 
assassinato e, ao tentar desvendar o crime, 
acabam se tornando os principais suspei-
tos.

Enquanto tenta se livrar das acusa-
ções, o grupo recebe ajuda de aliados du-
rante a investigação do caso. Mas eles aca-
bam por descobrir que, na verdade, não se 
trata apenas de um mero assassinato, mas 
sim, de uma das maiores conspirações da 
história norte-americana. 

No Seu Natal ou no Meu 
(Amazon Prime)

Na comédia de Natal No Seu Natal ou 
no Meu, que chega esta semana no Ama-
zon Prime, Hayley e James têm a ideia 
perfeita para surpreender um ao outro na 
festa de fim de ano: trocar de trem e fazer 

uma aparição surpresa na festa da família. 
O problema é que os dois têm a mesma 
ideia e acabam sozinhos com uma família 
de estranhos que mal sabe da existência 
deles.

Depois da surpresa que dá errado, os 
dois vão perceber que não se conhecem tão 
bem assim: James vai descobrir que a famí-
lia da namorada sequer sabe que a garota 
tem um namorado. Enquanto isso, Hayley 
vai descobrir que o namorado é descenden-
te de uma família real e que seu pai detesta 
o Natal. Quando os dois resolvem se encon-
trar para comemorar o Natal juntos e aca-
bar de vez com os segredos, uma nevasca 
cancela as viagens de trem e eles serão obri-
gados a passar o Natal separados, um com a 
família do outro.

Emancipation: Uma História de 
Liberdade (Apple TV+)

Inspirado em uma história real, Eman-
cipation: Uma História de Liberdade chega 
esta semana ao Apple TV+ estrelado por 
Will Smith.

O longa conta a história de um homem 
negro que enfrentou enormes obstáculos 
para escapar da escravidão durante a Guer-
ra Civil Americana, no século XIX. Pouco 

se sabe sobre este homem que sofreu nas 
mãos de traficantes de escravos sádicos, 
atravessando os pântanos da Louisiana in-
festados de jacarés e cobras, para conquistar 
a liberdade para ele e sua família.

Confiando em sua inteligência e na 
sua fé inabalável, ele vai fazer o impossível 
para se livrar dos caçadores que ameaçam 
sua vida e a de sua família. O filme é inspi-
rado nas fotos reais de 1863, de “Peter chi-
coteado" (Whipped Peter), tiradas durante 
um exame médico do Exército dos EUA. 
Uma destas fotos mostra as costas nuas de 
Peter mutiladas pelas chicotadas de seus 
escravizadores e acabou contribuindo para 
a crescente oposição pública à escravidão, 
se tornando um símbolo das atrocidades 
cometidas em seu tempo.

Para ser hexacampeão era preciso não 
ser pela sexta vez eliminada na fase de quar-
tas-de-final da Copa do Catar E a seleção 
de 2022 não conseguiu quebrar esse tabu. 
No estádio Cidade da Educação, na capital 
Doha, a maior parte dos 44 mil torcedores 
vestia amarelo. Mesmo que nem todos fos-
sem brasileiros, a preferência era para que 
o Brasil voltasse a uma semifinal de Copa 
depois de oito anos. Mas, torcida não ganha 
jogo.

No primeiro tempo, a Seleção per-
deu muito tempo estudando o adversário. 
Como se fosse um jogo de xadrez, o irritan-
te empate em 0 a 0 foi mantido até o final 
do 1º tempo, sem que ninguém tivesse uma 
oportunidade clara de gol e, o mais preocu-
pante para o Brasil, sem que o ponta Raphi-
nha conseguisse aparecer na partida. 

Após o intervalo, aos dois minutos do 
2º tempo, Richarlison, na pequena área, 
completou um cruzamento rasteiro e o go-
leiro Livakovic tirou com o pé. E, como era 
previsto, Tite tirou o inoperante Raphinha e 

Sonho do hexa chega ao fim: Brasil perde nos pênaltis para a Croácia
REDAÇÃO DO JORNAL AGORA

com Agência Brasil

colocou Antony; substituiu Vinícius Júnior 
por Rodrygo; e trocou Richarlison por Pe-
dro. 

O Brasil não estava inspirado, mas as 
alterações melhoraram a equipe, embora 
não como Tite imaginava. Ou seja, tudo 
facilitava a marcação croata, especialmen-
te a ausência de chutes de fora da área da 
Seleção. Por outro lado, era visível que os 

europeus empurravam a partida para a 
prorrogação. 

O objetivo da Croácia foi alcançado. 
Mais meia hora de jogo (algo corriqueiro 
para a equipe de Zlatko Dalic, que também 
enfrentou prorrogação e pênaltis contra o 
Japão nas oitavas-de-final) e a partida con-
tinuou com a linha de ataque brasileira ba-
tendo no muro croata. Até que, aos 15 mi-

nutos do 1º tempo do tempo extra, Neymar 
fez tabelinha com Paquetá, recebeu na fren-
te, driblou Livakovic e chutou no alto. Era o 
gol do Brasil! 1 a 0! 

No 2º tempo da prorrogação, quem fi-
cou com a posse de bola foi a Croácia. Afi-
nal, seus jogadores precisavam atacar pela 
primeira vez no jogo inteiro. E não foi difícil 
para a vice-campeã empatar a partida. Em 
apenas 11 minutos eles chegaram ao gol: 
cruzamento rasteiro da esquerda, Petkovic 
chutou, a bola desviou em Marquinhos e 
tirou as chances de defesa de Alisson: 1 a 1. 
Vieram os pênaltis que eles tanto queriam. 

Tite errou até mesmo na ordem dos 
pênaltis. Neymar, o melhor cobrador, foi 
colocado para bater apenas o quinto tiro e 
acabou nem sendo utilizado... Vlasic, Majer, 
Modric e Orsic fizeram quatro gols. A Croá-
cia conseguiu fazer o que sempre fez: elimi-
nou mais uma seleção nos penais. Em 2018, 
bateu a Dinamarca e a Rússia dessa forma. 
Em 2022, deixou para trás o Japão e o Brasil. 
O hexa não veio, mas a sexta eliminação nas 
quartas-de-final foi consumada, assim como 
em 1954, 1986, 2006, 2010, 2018.
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Recentemente foi lançada uma edição 
comemorativa de 40 anos de Thriller. A 
edição traz um CD duplo, o primeiro com 
o disco original, e o segundo com algumas 
surpresas para os fãs, que incluem faixas 
gravadas nas sessões do álbum, mas que 
não foram lançadas.

O projeto, que rendeu 8 Grammy 
Awards a Michael Jackson, também foi re-
mixado para as novas tecnologias 360 Rea-
lity Audio e Spatial Audio no Apple Music 
- versões do chamado áudio imersivo. Os 
clipes de "Beat It" e da faixa título recebe-
ram novo tratamento e estão disponíveis 
em 4K no Youtube. 

A primeira vez que Thriller ganhou 
remasterização em CD foi em 2001, pouco 
antes dele completar duas décadas. Entre 
os extras estavam trechos de entrevistas 
com o produtor Quincy Jones e o compo-
sitor Rod Temperton, a demo original de 
Billie Jean e mais duas canções: Someone 
In The Dark, gravada para a trilha do au-

Thriller, disco clássico de Michael Jackson, 
completa 40 anos

Lançado em 1982, o álbum é um marco dentro da indústria fonográfica

Lançado em 30 de novembro de 1982, 
Thriller é o disco mais vendido da história. 
Com 100 milhões de cópias comerciali-
zadas, consagrou Michael Jackson como 
o rei do pop. Passados quatro décadas, o 
álbum continua sendo referência e é re-
lançado com 34 músicas, entre clássicos e 
novas versões.

Com sua mistura revolucionária de 
rock, pop e R&B, a obra vai além da me-
ticulosidade lendária de Jackson. Muito 
da magia do disco se deve à produção de 

Quincy Jones, que já havia trabalhado com 
o cantor em "Off The Wall", álbum de 1979.

E, inicialmente, a gravadora não o 
queria Jones como produtor. A colabo-
ração entre Jones e Michael Jackson pro-
vocou faíscas. "Quando estávamos termi-
nando 'Beat It', trabalhamos cinco dias e 
cinco noites, sem dormir. A certa altura, 
os alto-falantes começaram a pegar fogo!", 
relembrou Quincy Jones, anos depois, em 
entrevista à revista Rolling Stone.

Thriller rompeu tantas barreiras que 

nem mesmo o canal de televisão MTV 
soube o que fazer com o álbum. Inicial-
mente, a emissora não quis transmitir o 
videoclipe de "Billie Jean" por considerá
-lo uma música R&B, que não combinava 
com sua programação predominantemen-
te rock, voltada para o público branco.

A atitude da emissora levou o chefe da 
gravadora CBS a ameaçar e a denunciar pu-
blicamente a MTV como um grupo de ra-
cistas e bloquear o acesso a vídeos de artis-
tas de rock de seu catálogo. A CBS venceu 

a batalha, mas depois teve de se entender 
com o cantor. O vídeo de "Thriller" custou 
US$ 1 milhão, uma quantia sem preceden-
tes para o clipe de uma música na época.

Jackson conseguiu que o vídeo fosse 
dirigido pelo diretor de cinema John Lan-
dis, que havia filmado, recentemente, o fil-
me Um lobisomem americano em Londres 
de 1981. O resultado foi uma joia visual de 
14 minutos que abriu as portas para uma 
colaboração até então desconhecida entre 
música e vídeo.

Edição de 40 anos

diobook baseado no filme ET e a inédita 
Carousel.

Em 2008, foi a vez de Thriller 25 
chegar às lojas, desta vez com uma 

série de novos remixes e a inédita 
For All Time que, na verdade, foi 
gravada em 1990, ou seja, oito anos 
depois do lançamento do álbum ho-

menageado, mais um DVD com os 
fundamentais clipes de Billie Jean, 
Beat It e Thriller e outros vídeos de 
igual importância. 
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O casal Camila e Marcelo vão comemorar no próximo 
dia 19, o primeiro aninho das gêmeas Luísa e Olívia, 

parabéns para família!

A princesa Ketlym Vitória, fez 8 anos no 
último dia 02 e recebe o carinho 

de todos familiares.
O destaque da 

coluna desta semana 
vai para a alegria 

contagiante de 
Rafaela Thomé, 

que faz aniversário 
hoje (10).

CLICK DO JHONES
 Retrato profissional de 

Mariana Rossi.

CLICK DO JHONES
 Retrato profissional de 

Priscila Fortunato.

CLICK DO JHONES
 Felicidades para Paula e Vitor Hugo que 

se casaram no último final de semana.

O casal Romuldo e Luciana




