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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

OpiniãO
Júlio César Raspinha

G. L. L. DA SILVA LTDA:  26.146.231/0001-00 

No início do século, entre os anos 
de 2004 e 05, uma grande mobilização 
tomou conta do país pelo desarma-
mento da população. Milhões de armas 
foram recolhidas, um estatuto foi apro-
vado, e o objetivo era conscientizar 
que armas, em sua maioria, nos levam 
na direção de tragédias.

Em Mandaguari, muitas pessoas 
da comunidade se mobilizaram. Até 
pontos de entrega em estabelecimen-
tos comerciais foram organizados. O 
trabalho foi um sucesso. Mais do que 
o calibre e o tipo de armamento en-
tregue, foi um belo trabalho, bastante 
educativo.

Porém, por ideologia, e também 

Armas
atendendo a interesses da indústria fa-
bricante do setor, foi incutida em parte 
da população, nos últimos anos, a ideia 
que a população precisa se armar, se 
proteger, se defender. Discordo.

Há exceções de praxe, e penso que 
a legislação precisa de flexibilidade em 
alguns casos. Um exemplo são produ-
tores rurais de regiões mais afastadas, 
onde o policiamento convencional não 
consegue chegar. Há casos e casos.

Porém, na maioria das vezes o ci-
dadão comum leva a pior. Possui me-
nos preparo, menos sangue frio, mais 
a perder em um eventual confronto. 
Há aqui também as exceções de praxe, 
onde o marginal leva a pior, mas elas 

são exceções.
Todos os dias nos deparamos, in-

clusive na nossa comunidade, com ca-
sos de violência e ameaça. Esta semana 
mesmo, um ex-marido, inconformado 
pela separação, atirou contra a ex-
companheira próximo a um salão de 
beleza.

Reverter alguns cenários será bas-
tante dificultoso, porém a regressão 
nessa política armamentista é mais que 
necessária, é urgente. Não é com mais 
armas que vai se enfrentar ou mesmo 
combater a violência. É ilusório ima-
ginar isso. Há outras políticas para en-
frentar a violência, e armar a popula-
ção não é uma delas.

Um momento difícil, também 
chamado de crise, representa oportu-
nidade de ver o mercado com outros 
olhos na vida pessoal e até de  pu-
rificação ou ainda um jeito novo de 
crescer.

Logo após as eleições, a insegu-
rança na economia, no mercado e a 
chamada recessão voltou ao palco, 
voltou a ser tema das conversas com 
amigos, nas redes e em alguns tele-
jornais. Enquanto alguns pisam no 
acelerador a maioria pisa no freio. 
Como consequência disso o mercado 
fica maior para os que acreditaram em 
resultados mesmo em tempos difíceis. 
Ou seja, a concorrência fica menor.

A grande pergunta é: O que fazer? 
Como se comportar? Como enfrentar 
um momento difícil, uma crise? Ou-
tro dia recebi de um grande amigo 
um depoimento de alguém que dizia 
que neste momento os palestrantes 
é que estão faturando com a crise... 
essa pessoa se engana, aqui nós não 
vendemos crise, nós compramos. Nós 
buscamos fazer a diferença.

O ícone Steve Jobs dizia que não 
faz sentido contratar pessoas inte-
ligentes e dizer a elas o que fazer. 
Contratamos pessoas inteligentes 
para que nos digam o que fazer. A 
grande mudança vem com alguém 
que inspira confiança, passa credibi-
lidade. Além de conhecimento entra 
comportamento e ética. Ninguém te 

Momentos difíceis: 
freio ou acelerador? 

pergunta que horas acorda, que horas 
vai dormir... as pessoas só esperam 
resultados, algo do tipo, apena faça 
o que sabe fazer. E o comportamento 
é o alicerce onde se constroem todas 
as coisas.

Com todo respeito para quem 
pensa diferente, a crise existe porque 
sempre existiu. Essa crise que tanto 
falam é de confiança, é emocional, 
está na cultura das pessoas que sem-
pre tem uma “crise” ou no casamen-
to, ou no desemprego, ou na fuga de 
alguns clientes por atendimento mal-
feito e de tantas outras crises que não 
são de mercado, mas das pessoas e 
mesmo das empresas.

O passatempo nacional é a aque-
la conversa de “boteco” falando da 
paixão nacional, que era o futebol e 
parece que virou a política e de em-
balo, da crise, de governo, de notícias 
ruins e isso não leva ninguém a lu-
gar nenhum. Eu tenho trabalhado o 
desenvolvimento constante de uma 
vacina que tenha como finalidade o 
antídoto ao pessimismo das pessoas.

A única saída neste momento é 
aprimorar serviços, ser criativo em 
novos produtos, conquistar cada 
cliente. Vivemos um modelo de mun-
do onde cada vez mais os produtos e 
serviços se parecem em tecnologia, 
aparência e preços. As marcas e pro-
dutos são quase iguais... a fidelidade 
do consumidor é que passa a ser cada 

vez mais frágil.
O que fará ele optar pelo produto 

A ao invés do produto B? Sem dúvida, 
o melhor serviço agregado ao produ-
to fará toda diferença. E isso envolve 
atendimento, distribuição, entrega, 
assistência técnica, pós venda, rapi-
dez e controle de qualidade.

Definitivamente não basta ter 
apenas conhecimento... é preciso ter 
atitude. Definitivamente não basta o 
melhor produto... é preciso ter o me-
lhor serviço.

Infelizmente em momentos como 
este que estamos vivendo, a norma 
tem sido exatamente oposta... cor-
tam-se gastos e tudo aquilo que po-
deria satisfazer e encantar o cliente, 
matando o diferencial do negócio. 
E os clientes naturalmente não re-
clamam, pelo menos a maioria, algo 
em torno de 96%... Apenas trocam de 
marca, de loja, de fornecedor...

Não dá para adiar, a hora é ago-
ra... o caminho é cativar pessoas e os 
clientes que já temos e repensar o tra-
balho, a carreira, o negócio, repensar 
se estamos proporcionando verdadei-
ros momentos mágicos ou trágicos 
na vida da empresa. Sua escolha de-
terminará a cor do seu balanço: azul 
ou vermelho, isto é, aquela continha 
chamada lucro ou prejuízo. O verbo a 
ser conjugado é “reinventar”.

Pense nisso, um forte abraço e es-
teja com Deus!
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E  agora?

Articulação 
Eduardo “Pinta” Miranda tem demonstrado poder 
de articulação e arrebanhado lideranças em suas an-
danças pelo município. Chefe de gabinete do deputa-
do Arilson Chiorato, Pinta está montando chapas de 
candidato a vereador para 2024.

Recursos
Recentemente ele entregou recursos de emendas par-
lamentares diretamente para entidades locais, e já 
prepara uma nova leva de recursos do orçamento de 
2023. Miranda ainda não decidiu se será candidato a 
algum cargo no próximo ano, mas garantiu o seguin-
te: “estaremos no processo e vamos participar ativa-
mente da próxima eleição”.

Páreo
O ex-prefeito Cileninho (Progressistas) anda anima-
do com suas possibilidades eleitorais para 2024. Com 
quem conversa, o prefeito entre os anos de 2005 e 2012 
diz que é pré-candidato desde já nas eleições do próxi-
mo ano.

Serviços
Cileninho tem se utilizado da seguinte tese: “deixei a 
cidade com 34 mil habitantes e hoje ela possui 36 mil. 
Marialva tinha os mesmos 34 e atualmente está com 45 
mil. Não permitiram que a cidade crescesse”, enfatiza o 
ex-prefeito.

Justiça
Sobre uma eventual impossibilidade jurídica por pro-
cessos do período em que foi gestor, Cileninho também 
é enfático. “Meus advogados garantem que posso ser 
candidato e eu confio neles”, afirma a seus interlocu-
tores.

Adversários 
A disputa de Jandaia do Sul pode repetir o cenário de 
2020. Seus principais adversários na última eleição se 
articulam para repetirem suas candidaturas, no caso, 
André Saddi e Zé da Gruta. Porém, política é nuvem 
e novos nomes podem surgir.

Jandaia 
Lauro Júnior trabalha de olho na campanha à reelei-
ção em Jandaia do Sul. Com obras para entregar, o 
atual prefeito acredito em uma crescente na reta final 
do mandato, com a força da máquina e apoio do Go-
verno do Estado.

61
O grupo Romagnole completou 61 anos de fundação 
no dia 18 de fevereiro. De forma tímida, a comemora-
ção, até pelo cenário econômico do país, se deu através 
de memorando e comunicados internos. 

Barulho
A expectativa mesmo é de que a comemoração fique 
para daqui alguns meses, com o lançamento da nova 
unidade de ferragens do grupo.
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A Prefeitura de Marialva, por meio da Se-
cretaria de Saúde, lançou o Grupo EmagreSER, 
que oferece à população um programa de ema-
grecimento saudável, de graça, pelo SUS.

Os interessados devem se inscrever em 
sua Unidade Básica de Saúde (UBS) de refe-
rência, desde que tenham 18 anos ou mais, e 
Índice de Massa Corpórea (IMC) acima de 30. 

O programa
A ideia do Programa EmagreSER é 

simples: ajudar as pessoas a emagrecerem 
com saúde, sem dietas mirabolantes ou 
riscos à saúde. “A obesidade, mesmo no 
princípio, é coisa séria e precisa de toda 
nossa atenção e cuidado”, lembra a gerente 
de Atenção Básica do município, Samile 
Bonfim. 

Por meio de encontros quinzenais ao 
longo de dois meses na UBS Vila Brasil, 
das 8h às 10h, iniciando em 14 de março, 
uma equipe multiprofissional de saúde 
ajudará os pacientes com orientações so-
bre como ter uma boa alimentação e ou-
tros bons hábitos de saúde, como atividade 
física e outros. Em cada reunião, haverá 
um objetivo, orientações, discussões em 
grupo e definição da meta para o próximo 
encontro.  

Se você não conseguir participar des-
ta turma, fique tranquilo, serão realizadas 
outras ao longo do ano e seu nome ficará 
em lista de espera.

Continuam abertas as inscrições para 
a nova turma do Programa Caminhar, um 
projeto da Romagnole que vai oferecer o 
Ensino Fundamental fase II (6º ao 9º ano) 
na modalidade a distância. O programa é 
aberto para colaboradores da empresa e 
pessoas da comunidade.

Podem participar pessoas maiores de 
15 anos que ainda não tenham concluído 
esta etapa dos estudos.

O “Caminhar” é realizado em parceria 
com o Sesi e não tem nenhum custo para 
os estudantes. Além disso, os certificados de 
conclusão são reconhecidos pelo Ministério 
da Educação. 

As inscrições vão até o dia 3 de março, 
a previsão é de que as aulas comecem no dia 
12 do mesmo mês e tenham duração de 18 
meses. As aulas acontecerão de segunda a 
sexta-feira, das 19 às 22 horas no formato 
EAD e o aluno precisa possuir computador 
ou smartphone com acesso à internet.

Para se inscrever os interessados deve-
rão entrar em contato com o setor de Res-

Programa Caminhar 
continua com 

inscrições abertas
Iniciativa da Romagnole oferece a segunda fase do 

ensino fundamental na modalidade a distância

ponsabilidade Social da Romagnole pelo 
telefone 3233-8229 ou ir até o Centro de 
Saúde da empresa, que funciona na saída 
para Marialva, na antiga churrascaria O Es-
pigão. 

Os documentos necessários para ma-
trícula são RG, CPF, Certidão de Nascimen-
to/Casamento, comprovante de endereço e 
uma foto 3x4. Também deve ser apresenta-
do o histórico escolar original comprovan-
do que o aluno cursou os primeiros anos do 
Ensino Fundamental (5ª série atual ou 4ª 
série para quem concluiu até 2006).

Marialva lança programa de 
emagrecimento saudável para 2023
Iniciativa é voltada a pessoas com 18 anos ou mais e IMC 
acima de 30, e as inscrições devem ser realizadas na UBS 

de referência da pessoa

Calcule seu IMC
Para calcular seu IMC, é fácil: basta divi-

dir o seu peso em quilogramas (kg) pela sua 
altura (em metros) ao quadrado.

Por exemplo, se uma pessoa pesa 100kg 
e tem 1,90m de altura, primeiro é necessário 
obter o quadrado de 1,90, ou seja, multipli-
ca-se 1,90 por 1,90, que é 3,61. Então, é ne-
cessário dividir o peso por este valor, ou seja, 
100 divididos por 3,61. Desta maneira, essa 
pessoa hipotética tem IMC 27,7 e, portanto, 
não poderia participar do Programa, pois 
seu IMC é abaixo de 30.

Essa explicação ficou muito complica-
da? Não se preocupe! Ao procurar sua UBS 
de referência para se informar sobre o Pro-
grama e sobre as inscrições para o mesmo, 
peça para o atendente fazer o cálculo para 
você.
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Durante a tarde de sexta-feira (24), 
Rose Magna Morais da Rocha foi alvo de 
uma tentativa de assassinato na Rua Antô-
nio Domingues Freire, na região dos Jardim 
Esplanada em Mandaguari. O principal sus-
peito de ter cometido o crime é o ex-compa-
nheiro dela, Adenilson Cortat, morador de 
Marialva. 

Magna estava em um salão nas proxi-
midades. O atirador chegou em um Fiat 
Strada de cor branca, estacionou em uma 
rua paralela, se aproximou do Renault Sce-
nic da vítima, murchou os pneus do veículo 
e voltou para seu carro, esperando que ela 
saísse do estabelecimento. 

Quando a vítima deixou o salão e en-
trou no carro, não conseguiu deixar o local 
onde estava estacionado. Cortat se aproxi-
mou e disparou diversas vezes contra Mag-
na, que foi atingida no pescoço, abdômen e 
em uma das pernas. 

Ela foi socorrida em estado grave pelo 
helicóptero do Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao 
Hospital Metropolitano de Sarandi, onde 
permanecia internada até o fechamento des-
ta edição – às 19h de sexta-feira.

Mulher é baleada pelo ex-companheiro
Crime ocorreu no Jardim Esplanada, e a vítima foi encaminhada em estado gravíssimo a hospital da região

REDAÇÃO 
do Jornal Agora

Um kit com diversos equipamentos 
de proteção foi entregue na manhã desta 
sexta-feira (24/02) aos Bombeiros de Jan-
daia do Sul. A entrega foi feita no Posto da 
Brigada Militar e contou com a presença 
de diversas autoridades locais e também 
do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. 

“Esses equipamentos vão auxiliar no 
trabalho dos bombeiros e da Defesa Civil 
e vão ajudar a garantir a segurança desses 
profissionais. A segurança é indispensável 
para que se possa prestar um bom serviço 
a toda comunidade e também preservar a 
própria vida”, pontuou o deputado Aril-
son, durante a entrega dos equipamentos.

O recurso no valor de R$ 45 mil foi 
destinado pelo mandato do parlamentar 
para a aquisição do kit de atendimento. 

Deputado Arilson entrega kit de equipamentos 
aos Bombeiros de Jandaia do Sul

REDAÇÃO DO JORNAL AGORA
com assessoria de imprensa

O kit é composto por luvas, vestimentas, 
lanternas, coletes, mochilas, motosserras, 
abafadores, assopradores, capacetes, ócu-
los de proteção e barreiras de contenção.

Participaram da entrega dos equipa-
mentos o vice-prefeito de Jandaia do Sul, 
Fifa; o coordenador municipal de Proteção 
e Defesa Civil, Bruno Calixto; os vereado-
res Tadeu Rocco e Welton Pinheiro; os di-

retores de departamento Fabiano Gaularte, 
Marcos Resende, Meire e Marco Aurélio; o 
comandante do 2º Comando Regional; te-
nente-coronel Azevedo; o comandante do 
11º Grupamento de Bombeiros, tenente-
coronel Zatelli; o sub-comandante do 11º 
Grupamento de Bombeiros, major Meira; 
o chefe da Defesa Civil do 11º Grupamen-
to de Bombeiros, major Rossato; o gestor 

Equipes da Polícia Civil e Polícia Mili-
tar de Mandaguari mobilizaram um cerco 
na região. Os policiais conseguiram locali-
zar Adenilson em um bar de Jandaia do Sul 
por volta de 18h. Ele recebeu voz de prisão 
e foi levado à 55ª Delegacia de Polícia Civil 
de Mandaguari para ficar à disposição da 
Justiça.

Rose Magna, a vítima, tem dois filhos 
com atirador. O crime teria sido moti-
vado por Adenilson Cortat não aceitar 

a separação

Antes de a vítima entrar em seu carro, 
o suspeito murchou os pneus do 

automóvel para evitar que ela fugisse

O indivíduo efetuou diversos disparos 
quando Magna já estava dentro do 

carro. Ela ainda estava com os vidros 
fechados e gravava um áudio para 

uma amiga quando foi surpreendida 
pelo atirador

 Adenilson Cortat, 
o atirador, foi 

identificado através de 
câmeras de segurança 

que filmaram a 
tentativa de 
assassinato

da Brigada de Jandaia de Sul, Soldado 
Anderson Silva; o diretor administrativo 
e financeiro da Defesa Civil do Paraná, 2º 
tenente-coronel Gerson; e o presidente do 
PT de Jandaia do Sul, Antônio Carlos; Ro-
berto Brasileiro; e o bombeiro militar apo-
sentado e agente da Defesa Civil Orlando 
Rezende, que foi o primeiro bombeiro mi-
litar de Apucarana.
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Após as notificações de gripe aviária na 
América do Sul desde outubro do ano passa-
do na Colômbia, Peru, Equador, Chile e Ve-
nezuela e recentemente na Argentina e Uru-
guai, a Agência de Defesa Agropecuária do 
Paraná (Adapar) está reforçando orientações 
de prevenção contra a doença. O Paraná é o 
maior criador de frangos do país e responsá-
vel por mais de 40% da exportação. 

A Influenza Aviária Altamente Pato-
gênica (IAAP - vírus H5N1) é exótica no 
Brasil, ou seja, nunca foi detectada no ter-
ritório nacional. No entanto, pode ser car-
reada por aves migratórias ou até mesmo 
por pessoas que estiveram em países onde 
a doença está ocorrendo. A transmissão 
também pode acontecer por meio do ar, 
água, alimentos e materiais contaminados, 
bem como pelo contato com aves doentes 
e o acesso de pessoas externas às criações 
comerciais. 

As aves contaminadas apresentam sin-
tomas como andar cambaleante, torcicolo, 
dificuldade respiratória e diarreia. “São 
sinais que podem ser confundidos com 
cólera e tifo, bem comuns em locais com 
grandes criações de aves. Aliás, o ideal é 
que os produtores vacinem suas criações 
contra cólera e tifo. E nós orientamos para 
que os criadores nos avisem caso notem 
algo nesse sentido”, explica Cícero José 
de Morais Coimbra, chefe da Adapar em 
Mandaguari.

Coimbra relata que o alerta maior fica 
a quem cria aves em fundo de quintal ou 
locais abertos, por exemplo. “Que são lo-
cais onde as criações podem ter contato 
com animais possivelmente infectados. 
Nós também estamos visitando aviários 
para fazer esse trabalho preventivo, mas 
todos tem acesso restrito e seguem normas 
de vigilância sanitária, minimizando os 
riscos. A maior preocupação fica por cria-
ções nos locais abertos, onde pode haver 
contato com animais migratórios infecta-
dos”, pontua. 

Medidas de biosseguridade ajudam a 
evitar que as aves entrem em contato com 

Adapar de Mandaguari reforça 
prevenção contra a gripe aviária

Alerta vem após casos de influenza aviária registrados em países da América do Sul
ROBERTO JUNIOR 

da redação do Jornal Agora

algo que possa transportar o vírus. Os pro-
dutores precisam atentar-se à desinfecção 
de veículos na entrada e saída da granja, 
restrição de acesso de pessoas alheias ao 
estabelecimento, impedir contato de aves 
de vida livre às aves da granja, uso de rou-

pas exclusivas para manejo da granja e re-
gistros sanitários em dia.

NOTIFICAÇÃO - Sinais respirató-
rios, nervosos e digestivos, bem como 
mortalidade nas granjas, devem ser noti-
ficados junto à Adapar de forma imediata. 

Responsáveis técnicos precisam notificar 
obrigatoriamente por meio do sistema 
e-Sisbravet e produtores pelo sistema e-
Sisbravet ou diretamente na unidade da 
Adapar em Mandaguari – Rua Padre An-
tônio Lock, fundos da Prefeitura, ou pelo 
telefone (44) 3233-0241. A Agência tam-
bém pede que a iniciativa privada faça sua 
parte, adotando as medidas de biosseguri-
dade e biossegurança necessárias nas gran-
jas, fortalecendo o trabalho conjunto.

CENÁRIO INTERNACIONAL - Os 
países que já tiveram focos da IAAP con-
tabilizam prejuízos de grandes propor-
ções, a exemplo dos Estados Unidos, que 
precisaram eliminar milhões de aves. Os 
preços de ovos, carne de frango e demais 
subprodutos tiveram aumentos considerá-
veis. Além disso, diversos produtores de-
sistiram da atividade.

MANDAGUARI – Mandaguari está 
entre os maiores criadores de frango 
do Paraná. Os números atualizados da 
Adapar apontam mais de 3 mil criadores 
e 240 aviários cadastrados no município.

O que é influenza aviária?
A influenza aviária (IA) também conhecido como gripe aviária é uma doença altamente contagiosa, transmitida pelo vírus da influen-

za tipo A, que ocorre principalmente em aves e menos comumente em suínos. Em raras ocasiões atravessou a barreira entre as espécies e 
infectou a população humana.

Em aves domésticas, as infecções pelo vírus da IA são classificadas como de alta e baixa patogenicidade, relacionada à capacidade de 
provocar sinais clínicos severos em aves. As variantes de baixa patogenicidade causam sintomas brandos, que podem facilmente passar 
despercebidos. As formas altamente patogênicas mostram sinais mais marcantes. Sua disseminação no lote de aves ocorre rapidamente, 
causando síndrome que afeta múltiplos órgãos apresentando mortalidade que pode atingir 100% das aves afetadas, em menos de 48 horas. 

Já foram diagnosticados casos no Brasil?
Não foram registrados casos de influenza aviária no Brasil, quer seja em plantéis avícolas comerciais, aves migratórias ou na população 

humana.

O Brasil é livre de influenza aviária. Por que medidas de vigilância estão sendo implementadas?
De acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal - OIE, a Influenza Aviária ocasionada por diferentes cepas virais já foi noti-

ficada em mais de 35 países, afetando todas as regiões do mundo. Tais eventos ocasionaram a morte, natural ou por sacrifício sanitário, de 
dezenas de milhões de aves. 

A OIE considera que não é incomum a circulação do vírus da influenza aviária, especialmente entre as aves silvestres. Mas entende 
que o recente aumento de casos, em nível mundial, demonstra a necessidade de intensificar a vigilância, detecção precoce, resposta rápida 
aos surtos registrados, prevenção e controle da doença. Destaca ainda a importância da implantação de medidas de biosseguridade nos 
estabelecimentos avícolas.

Os casos de influenza aviária detectados recentemente na América do Sul e a existência de rotas de aves migratórias, podendo carregar 
o vírus, aumenta a preocupação com uma possível introdução da doença no Brasil. Diante disso, as autoridades sanitárias trabalham para 
mitigar o risco e prevenir o aparecimento da influenza aviária no plantel avícola nacional.

Tira-dúvidas sobre influenza aviária
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A Prefeitura de Jandaia do Sul informa 
que estão abertas as inscrições para um curso 
profissionalizante de maquiagem. 

O curso é voltado para pessoas a partir 
dos 15 anos de idade, e as inscrições podem ser 
feitas no Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS) de Jandaia, que fica na Rua Pre-
sidente Kennedy, 373. As vagas são limitadas. 

A formação será ministrada de 6h a 10h 
de março, das 14h às 17h, na ASSEM-Associa-
ção da Prefeitura, ao lado do Almoxarifado, na 
Rua dos Patriotas, S/N.

Pessoas de toda a comunidade da 
área de atuação da Cocari já podem con-
tribuir com a décima oitava edição da 
Campanha Cocari Solidária. Ao adquirir 
um vale-mudas de espécies nativas de 
entidades participantes, ao custo de R$ 
10,00, ganha-se um cupom para concor-
rer ao sorteio de prêmios. 

A iniciativa ajuda instituições so-
ciais e educacionais a arrecadarem re-
cursos financeiros para fortalecer o tra-
balho realizado em prol da comunidade, 
e ainda contempla ganhadores do sorteio 
com prêmios ao final de cada edição. 

Os valores arrecadados ficam inte-

Cocari lança 18ª edição da 
campanha Cocari Solidária
Iniciativa ajuda instituições sociais e educacionais 

arrecadarem recursos financeiros

REDAÇÃO DO JORNAL AGORA
com assessoria de imprensa

gralmente para as entidades, proporcio-
nalmente ao volume levantado em cada 
venda de vale-mudas, que são produzi-
das por estudantes de Apaes no Paraná 
e no Cerrado.

Balanço
Na edição anterior, a campanha 

contou com participação de 111 enti-
dades, que alcançaram a marca de R$ 
758.220,00 arrecadados, valor reverti-
do integralmente para as instituições, 
proporcionalmente ao volume levan-
tado em cada entidade com a venda de 
vale-mudas. Em 17 edições, a ação já 
arrecadou R$ 7.130.130,00 em valores 
originais (R$12.314.310,67 em valores 
corrigidos pelo CDI).

O Departamento de Cultura de Jandaia 
do Sul abriu as inscrições para o Caça Talen-
tos 2023. O programa oferece oficinas para 
pessoas que queiram ingressar na área e tam-
bém participar de apresentações promovidas 
pelo município. 

Há oficinas de Ballet Clássico e Jazz Dan-
ce para o público de 6 a 15 anos de idade; de 
danças urbanas para moradores de 16 a 35 
anos; violão e canto/coral a partir dos 7 anos; 
de teatro para jandaienses de 8 a 16 anos; arte 
circense para moradores de 6 a 18 anos; e de-
senhos artísticos a partir dos 12 anos.

Os interessados podem se inscrever atra-
vés de um formulário online disponibilizado 
pelo Departamento de Cultura. Mais infor-
mações podem ser obtidas direto no Depar-

Jandaia abre inscrições para 
o Caça Talentos 2023

Programa oferece oficinas de dança, música, 
desenho e arte circense

ROBERTO JUNIOR 
da redação do Jornal Agora

ROBERTO JUNIOR 
da redação do Jornal Agora

tamento, na Rua Plácido Caldas, 555, anexo 
à Biblioteca Cidadã. Ou pelo WhatsApp (43) 
9 2000-7705.

Abertas inscrições para curso 
profissionalizante de maquiagem

Vagas são limitadas
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FLÁVIO JAYME
Especial para o Jornal Agora

Tudo Em Todo Lugar Ao 
Mesmo Tempo 

(Amazon Prime)
O grande campeão de indicações 

ao Oscar 2023 Tudo Em Todo Lugar Ao 
Mesmo Tempo chega ao catálogo do 
Amazon Prime esta semana para a alegria 
dos cinéfilos.

O longa, que recebeu 11 indicações 
ao Oscar deste ano, incluindo melhor 
filme, atriz, direção e roteiro, acompa-
nha Evelyn Wang (Michelle Yeoh), uma 
mulher que se envolve por acaso em uma 
aventura multidimensional que coloca 
o destino de todos os universos em suas 
mãos e também a faz questionar quem ela 
é para si mesma e sua família.

Misturando ação, comédia e ficção, o 
filme questiona as decisões que tomamos 
na vida e as consequências de cada uma 
delas de maneira espetacular. Com um 
orçamento de $25 milhões de dólares o 
longa faturou quatro vezes seu custo em 
bilheteria no mundo todo e é um dos fa-
voritos em diversas categorias do Oscar 
2023.

O Consultor (Amazon Prime)
As relações entre empregado e patrão 

nunca foram tão bizarras quanto em O 

*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.

Dicas de lançamentos em streaming 
para curtir no sofá

Favorito ao Oscar, comédia e mistério nas novidades da semana
Consultor, nova série de comédia e mis-
tério que estreia esta semana na Amazon 
Prime estrelada por Chistoph Waltz.

Na trama, o ator é um misterioso 
consultor que acaba de ser contratado 
para melhorar os negócios de uma em-
presa de jogos baseados em aplicativos 
após uma tragédia. Após sua chegada, a 
rotina dos jovens funcionários será agi-
tada com novas demandas e desafios que 
questionam até onde somos capazes de 
ir para manter o emprego e, até mesmo, 
sobreviver no ambiente de trabalho, com 
personagens e tramas que se desdobram 
de maneiras inesperadas.

Fantasma e CIA (Netflix)
Quando uma família se muda para 

uma casa nova para recomeçar a vida, 
mal sabia que ali era o lar de um fantasma 
interpretado por David Harbour.

No filme Fantasma e CIA, que chega 
esta semana na Netflix, o ator de Stranger 
Things interpreta Ernest, um homem que 
morreu na casa e busca por justiça. Mas, 
após divulgar o fato, a assombração acaba 
transformando a família em uma sensa-
ção na internet.

Quando uma das crianças da famí-
lia se junta ao fantasma para investigar o 
mistério que envolve sua morte, eles aca-
bam se tornando alvo da vizinhança e da 
maior agência de investigação americana.

A Nova Vida de Toby (Star+)
Jesse Eisenberg e Claire Danes estre-

lam A Nova Vida de Toby, série que chega 
esta semana no Star+.

A produção tragicômica explora a 
vida de recém-solteiro do protagonis-
ta após se separar da mulher. Agora na 
casa dos 40 anos, Toby resolve se aventu-
rar pelos aplicativos de encontros e, para 
sua própria surpresa, consegue vários e 
conhece muita gente nova. O problema 
é que quando tudo parece ir bem sua ex
-mulher desaparece e deixa os filhos para 
ele cuidar.

O que parecia uma nova vida perfeita 

vira um caos quando Toby tenta conciliar 
os novos encontros, a rotina das crianças e 
a promoção que acabou de receber no tra-
balho. Tudo isso ao mesmo que percebe 
que, para encontrar a ex, vai precisar rever 
seu casamento e entender onde errou.

Um dos maiores nomes da música 
brasileira, Sebastião Rodrigues Maia, ou 
Tim Maia nasceu na cidade do Rio de 
Janeiro em 1942. Dono de uma das vo-
zes mais potentes e conhecidas entre os 
cantores que marcaram história no país.

Iniciou sua carreira em um grupo 
de rock que dividia com outros futuros 
grandes artistas, Erasmo Carlos e Rober-
to Carlos.

Em 1959, foi tentar a sorte nos Es-
tados Unidos. Ficou hospedado, em 
Tarrytows, na casa de uma família que 
conhecera no Brasil. A cidade, a 40 km 
de Nova York, tinha pouco mais de 11 
mil habitantes e abrigava a efervescên-
cia do jazz e da música negra. Em ter-
ras americanas Tim integrou uma ban-
da de Twist, depois foi convidado pelo 
músico americano Roger Bruno para se 
juntar ao “Ideals”. Tim ficou responsável 
pela harmonia e pela guitarra. A banda 
lançou um único disco, com as músicas 
“New Love”. Rebelde, Tim Maia passou a 
praticar pequenas transgressões: pulava 
a catraca do trem e furtava comida no 
supermercado. No fim de 1963, foi preso 

50 anos 
Tim Maia – 1973

ROGÉRIO CURIEL
do Jornal Agora  por roubo e porte de droga. Passou seis 

meses na prisão e em 1964 foi deportado 
do país.

De volta ao Brasil, Tim Maia mis-
turou tudo o que aprendeu da música 
negra americana, com ritmos brasileiros 
como samba e baião. Produziu o disco “A 
Onda é o Boogaloo” de Eduardo Araújo. 
Teve composições gravadas por Roberto 
Carlos, “Não Vou Ficar” e Erasmo Car-
los, “Não Quero Nem Saber”. 

Em 1970, gravou seu primeiro LP, 
“Tim Maia”, que fez sucesso com as mú-
sicas “Azul da Cor do Mar”, “Coronel 
Antônio Bento”, “Primavera” e “Eu Amo 
Você”. Em 1971, lançou outro disco cha-
mado “Tim Maia”, que fez sucesso com 
“Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar”, 
uma canção dançante de sua autoria, 
“Não Vou Ficar” e “Preciso Aprender a 
Ser Só”. 

Em 1973 chega às lojas mais um ál-
bum intitulado Tim Maia, seu quarto 
trabalho de estúdio. O disco tem alguns 
dos maiores sucessos da carreira do can-
tor, que já era hitmaker, “Réu Confesso” 
e “Eu Gostava Tanto de Você”. 

O álbum, que completa 50 anos em 
2023 foi gravado no Rio de Janeiro, foi 

produzido por Tim Maia, que também 
assina os arranjos junto com Waldir A. 
Barros. Lançado pela gravadora Phono-
gram, através do selo Polydor, em julho 
de 1973. As gravações foram realizadas 
nos estúdios CBD, no Rio de Janeiro, 
entre março e julho do mesmo ano. As 

12 faixas são de autoria do cantor, com 
exceção “A Paz no Meu Mundo É Você”, 
e “Eu Gostava Tanto de Você”. O disco 
traz o estilo e voz inconfundíveis de Tim 
Maia do começo ao fim, considerado um 
dos grandes momentos da carreira do 
cantor.
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Click do Jones
Retrato de Carlos Augusto

Click do Jones
Retrato de Gabriela Gaion 

Click do Jones
Franciele, Rogério e Eloa à espera de Maya

No dia 20 de fevereiro Kassyane Natália completou seus 21 anos!

Os jovens da Igreja Metodista de Mandaguari 
participaram do encontro de jovens na cidade de 

Londrina enquanto os adolescentes participaram do 
encontro de Juvenis na cidade de Santo Antônio da Platina. 

Agney Kaeton e 
Pamela Vendramini 
foram premiadas em 
Londrina reconheci-
das como melhores 

atletas da região

Os adolescentes da igreja Quadrangular par-
ticiparam do encontro de juvenis na cidade de 

Apucarana neste período do carnaval.




