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OPINIÃO
Júlio César Raspinha

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

A tragédia com a qual nos de-
paramos esta semana em Jandaia do 
Sul mobilizou a atenção das pessoas 
a partir da tarde de quinta-feira (9) 
na região. Na colisão, uma composi-
ção férrea atingiu um ônibus escolas 
e duas crianças perderam a vida no 
momento da colisão. Outras conti-
nuam internadas, algumas em estado 
grave.

Natural do ser humano, algumas 
pessoas deram a largada nas redes so-
ciais ao processo de julgamento dos 
envolvidos, buscando os mais diver-
sos culpados, a começar por quem 
estava dirigindo o veículo. Até moto-
ristas que nada tinham com o ocor-

Solidariedade 
rido se explicaram nas redes, após 
injustas acusações.

A parte comportamentos como 
esses, o que se observou mesmo foi 
uma rede de solidariedade, com anô-
nimos buscando maneiras de ajudar, 
de dar a sua contribuição para ame-
nizar a dor vivida pelas famílias, e 
por quem é próximo dos mesmos.

Uma das maneiras foi através da 
doação de sangue. O Hemonúcleo de 
Apucarana distribuiu comunicado 
pedindo doação do sangue “O nega-
tivo”, raro, e rapidamente milhares de 
pessoas compartilharam a publicação 
em suas páginas em rede social.

O volume de aptos e desejosos 

por doar foi tão grande, que a coleta 
precisou ser descentralizada, ou seja, 
Apucarana não daria conta do volu-
me. Moradores de Mandaguari, por 
exemplo, foram direcionados para 
Maringá, onde puderam doar.

Há uma série de fatores a serem 
analisados. O mato alto à margem da 
linha férrea, a eventual desatenção 
do motorista, a necessidade de alter-
nativas e mudanças no cruzamento, 
culpados e inocentes.

Mesmo assim, me atenho ao ser 
humano e sua enorme capacidade de 
mobilização para ajudar, servir, ser 
solidário. Definitivamente, a espécie 
humana não é uma causa perdida.

é editor do Jornal 
Agora

é editor do Jornal 
Agora

Roberto Junior

A primeira vez em que abri o Fa-
cebook, me deparei com uma pergun-
ta na tela. “No que você está pensan-
do, Roberto?”. Era intimidador. Eram 
tempos mais simples na internet, não 
ficávamos conectados o tempo todo, 
então cada postagem era oportunida-
de de, pensava eu, causar um impacto 
no mundo. Ali começavam também 
as carreiras de muitos palpiteiros dos 
tempos modernos. 

No começo foi uma chuva de fra-
ses de Clarice Lispector e Fernando 
Pessoa, e até mesmo citações inven-
tadas na hora da publicação, que aca-
bavam atribuídas a outras personali-
dades já falecidas. Como nada é para 

No que você está pensando?
sempre, o jardim de frases bonitas 
passou a receber outros tipos de con-
teúdo, como tirinhas, notícias, alguns 
anos mais tarde vídeos de dancinhas 
e mensagens de ódio.

A pergunta do Facebook e outras 
redes sociais deixou de ser um desa-
fio, uma provocação. Se tornou então 
um convite ao falatório inútil, efême-
ro. É como se hoje o ambiente digital 
fosse uma praça com um bocado de 
gente gritando aos quatro ventos ten-
tando ser ouvida, e quando você pisa 
no local só parece ter duas opções, 
começar a gritar também ou assistir 
tudo aquilo. 

Mas no meio do caminho nós pa-

ramos de procurar conteúdos de es-
pecialistas pra replicar, de material 
aprofundado pra embasar nossas opi-
niões. Hoje a gente encaminha a opi-
nião de qualquer cretino que reflita 
minimamente nossas preferências, 
e ai de quem vier discordar. Resulta 
em um mundo menos tolerante, mais 
agressivo. 

Dá pra reverter esse cenário? 
Dá. É um caminho longo, doloroso, 
mas possível.  Basta que, na próxima 
vez em que nos depararmos com a 
pergunta “no que você está pensan-
do?”, a gente pare de verdade pra 
pensar no que escreve e propaga 
por aí. 

Compartilhada por Marco Fusco no gru-
po Mandaguari Antiga, a foto histórica des-
ta edição data de 1950 e retrata a primeira 
padaria de Mandaguari. O estabelecimento 
ficava na Rua Manoel Antunes Pereira, e seu 
proprietário era João Borges da Cunha.

Tem alguma foto do passado e quer compartilhar conosco? 
Envie para o e-mail jornalagora@portalagora.com ou para o 
WhatsApp da redação, no número (44) 3133-4000.



Encontro
O vice prefeito de Mandaguari, Jorge do Alambique (PDT), se reuniu semana passada com o ex-prefeito Romual-
do Batista, do mesmo partido. Ambos ensaiam uma aproximação com vistas a 2024.

Testemunha
Quem participou do encontro foi o ex-secretário de Batistão, Hamilton Sampaio, que reside em Maringá, mas 
vem a Mandaguari toda semana para tentar uma articulação também de olho nas próximas eleições.

Legislação
Lembrando que a lei eleitoral permite que o vice, por exemplo, troque de palanque e seja candidato à reeleição 
em outra chapa. Porém Alambique conta com forte resistência no PT, partido do qual Batistão tenta uma reapro-
ximação.
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E  agora?
Política

O advogado Fábio Sukekawa, presidente da Aceman, 
Associação Comercial e Empresarial de Mandaguari, 
ensaia sua entrada na política. Ele con� denciou a ami-
gos o projeto e pode ser candidato a vereador em 2024.

Um ano
Vai até o � nal de março do próximo ano o prazo para 
� liações partidárias, ou até para trocas de partidos. 
Quanto a quem ocupa cargos, como os atuais verea-
dores, por exemplo, a chamada janela partidária será 
aberta no início de março de 2024 e vai durar 30 dias.

Desligamento
Após quase cinco décadas, o vereador Alécio Bento 
da Silva Filho deixou suas atividades no Cartório de 
Protestos do município. O atual presidente da Câmara 
comunicou sua saída através de postagens em redes 
sociais.

Corretor
Na postagem o vereador anunciou também que vai 
atuar a partir de agora como consultor imobiliário, em 
escritório anexo ao do seu � lho, André, que é advoga-
do. Segundo pessoas próximas, o vereador não preten-
de deixar a política.

Pedágio
O governo do Paraná quer agilizar a nova concessão 
do pedágio e deu um prazo ao governo federal para 
“arrumar a casa” e tomar uma decisão até 31 de março.
 

Disputa
O PT do Paraná e o governo estadual vivem uma que-
da de braço em torno do novo pedágio. Ratinho Jr 
defende a manutenção do modelo de concessão com 
leilão por menor tarifa e pagamento de um aporte � -
nanceiro proporcional ao desconto como garantia das 
obras. O PT defende licitação por menor tarifa, sem 
limite de desconto ou cobrança de aporte. 

SISMAV
O Sindicato dos Servidores Municipais completa um 
ano de atividades no município. O anterior foi desati-
vado. O atual foi iniciado em Marialva, e Mandaguari 
se incorporou ao mesmo. Atualmente, são aproxima-
damente 400 funcionários do município que aderiram.

Negociação
Na próxima semana haverá um encontro no gabinete 
da prefeita Ivonéia Furtado para tratar da reposição 
salarial dos mesmos. Há expectativa no Sismav por 
um aumento real. A alegação é que o município possui 
recursos para isso.
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REDAÇÃO 
do Jornal Agora

REDAÇÃO 
do Jornal Agora

No dia 6 de fevereiro, um incêndio 
de grandes proporções atingiu o prédio 
onde funciona a Associação de Catadores 
de Recicláveis de Mandaguari (Acaman) e 
causou grandes estragos. Um mês depois, a 
entidade conseguiu normalizar suas ativi-
dades. É o que a� rmam Angélica Amanda 
Bento, gestora, e Ruth Isabel, presidente, em 
entrevista ao Jornal Agora. 

“Tivemos grandes perdas, mas também 
grandes vitórias. Primeiramente temos que 
agradecer a Deus e a várias pessoas que se 
juntaram para poder nos ajudar e aos pou-
cos fomos voltando às atividades e ao traba-
lho, não tinha parado, nós continuamos tra-

Profissionais da enfermagem de 
Mandaguari realizaram uma manifesta-
ção na última sexta-feira (10) em fren-
te ao Pronto Atendimento Municipal 
(PAM), reivindicando a implantação do 
piso salarial nacional da categoria. O 
protesto aconteceu das 7h às 13h e inter-
rompeu parcialmente o atendimento no 
local e em Unidades Básicas de Saúde. 
Os enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem pedem que seja implemen-
tado o piso salarial dos profissionais.

"Estamos cobrando o pagamento 
porque é uma valorização da nossa cate-
goria e uma reivindicação justa", afirma 
Hélio Pinto da Silva, integrante do sindi-
cato de servidores públicos municipais, 
o SISMAV.

A manifestação em Mandaguari faz 
parte de um movimento nacional que 
aconteceu em várias cidades do Brasil. A 
categoria espera que a mobilização chame 
a atenção das autoridades para a impor-
tância dos pro� ssionais da enfermagem.

Piso
Os enfermeiros defendem o piso 

salarial de R$ 4.750 para os setores 
público e privado. O valor foi aprova-

Profissionais da enfermagem 
protestam por piso salarial

Em Mandaguari, manifestação começou no Pronto 
Atendimento e subiu pela Avenida Amazonas

do pelo Congresso, mas foi suspenso 
pelo ministro Luís Roberto Barroso, 
do Supremo Tribunal Federal (STF), 
há seis meses.

Agora, eles pedem a liberação do 
piso por meio de uma medida provi-
sória.

Categoria pede piso de:
· Enfermeiros: R$ 4.750;
· Técnicos de enfermagem: R$ 

3.325 (70% do piso dos enfermeiros);
· Auxiliares de enfermagem: 

R$ 2.375 (50% do piso dos enfermei-
ros);

· Parteiras: R$ 2.375 (50% do 
piso dos enfermeiros).

Um mês após incêndio, 
Acaman normalizou atividades

Com auxílio de empresas e moradores, associação conseguiu 
repor equipamentos destruídos e recuperar estrutura

balhando do jeito que conseguíamos, não 
podemos parar porque dependemos disso, 
são várias famílias. Queríamos agradecer as 
empresas que nos ajudaram porque perde-
mos a nossa esteira e elas nos ajudaram com 
isso, reformaram ela e aos poucos estamos 
nos recuperando porque sem ela nós está-
vamos separando o material no chão e por 
mais que a gente se esforce não chega nem 
na metade do que a esteira fazia”, comenta 
Angélica.

“Muita gente apareceu pra ajudar, e es-
tamos agradecidas por todos que colabora-
ram. As empresas, empresários e políticos 
também.Ainda faltam alguns detalhes pra 
estarmos 100% no normal, mas vamos � -
nalizar nos próximos dias”, acrescenta Ruth.





IREGIÃOI @portalagora (44) 9 9715-0101

JORNAL AGORA - 11 de março de 2023  l Ano Xl  l Nº 396
www. portalagora.com6

REDAÇÃO 
do Jornal Agora

Em entrevista ao Jornal Agora, 
o prefeito de Jandaia do Sul, Lauro 
Junior, afirmou que está buscando 
alternativas para melhorar a segu-
rança nas chamadas passagens de 
nível, que são cruzamentos da linha 
férrea no perímetro urbano do mu-
nicípio. A ação teve início imediato 
após um grave acidente envolvendo 
ônibus escolar que transportava alu-
nos da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae) de Jandaia 
e uma composição férrea na última 
quinta-feira (9).

“O correto mesmo seria não ter 
passagem de nível em perímetro ur-
bano. Enquanto isso não acontece, 
vamos buscar junto à concessionária 
da linha férrea uma alternativa. Ti-
vemos um mecanismo de segurança 
em um dos acessos, mas é necessá-
rio ter em todos”, afirma o chefe do 
Executivo jandaiense.

O mecanismo a qual Lauro Ju-
nior se refere foi instalado no cru-
zamento férreo na região próxima à 
Sociedade Rural de Jandaia do Sul, 
no trevo que liga a cidade ao Vale do 
Ivaí. A tecnologia, em testes desde 
2021, é composta por sensores ins-
talados nas proximidades do cruza-
mento, que identificam a aproxima-

Jandaia busca alternativas para 
segurança em passagem de nível 

após acidente que matou duas alunas
Acidente envolvendo composição férrea e ônibus escolar ocorreu na última quinta-feira

O acidente registrado na 
última quinta-feira ocorreu às 
11h39. Imagens de câmeras de 
monitoramento mostram o ôni-
bus atravessando a linha férrea 
na Rua Presidente Kennedy, lo-
calidade da Vila Rica, e sendo 
atingido em cheio pelo trem. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, 
o coletivo transportava 29 pes-
soas ao todo, sendo 25 crianças, 
três monitores e o motorista.

A batida causou a morte 

Tragédia

das primas Maria Vitória Go-
mes Ferreira, 11 anos, e Kim-
berly Caroline Ribeiro Pimenta, 
15. Outras cinco crianças e uma 
mulher f icaram em estado grave. 
Um grande aparato de socorro 
foi montado no local.  Socorris-
tas do Samu, Corpo de Bombei-
ros e de secretarias de saúde de 
municípios vizinhos prestaram 
auxílio às vítimas, que foram 
encaminhadas a hospitais da re-
gião.

Acidente envolvendo ônibus escolar e composição férrea ocorreu às 11h39 
de quinta-feira (9), no cruzamento da Rua Presidente Kennedy, localida-

de da Vila Rica. Crédito: Valdinei Del Grande/Rádio Nova Era

O prefeito Lauro Junior lamen-
ta profundamente o acidente, e 
colocou equipes de apoio psico-
lógico para atender as famílias 
imediatamente após o episódio. 

“São famílias que estão sentindo a 
dor, a tristeza, algumas a perda. O 
que nós podemos fazer, além de nos 
solidarizar, é prestar todo o supor-

te para acalentar essas famílias, 
principalmente as que tiveram essa 
perda”. Crédito: Wellyngton Jhonis/

Repórter do Vale

ção do trem e acionam o semáforo 
instalado para motoristas no cruza-
mento com a ferrovia. 

Desde que foi instalado, o semá-
foro reduziu os acidentes naquele 
trecho a um índice próximo de zero. 
No entanto, novas instalações de-
pendem de boa vontade da Rumo, 
empresa concessionária, e do De-
partamento de Trânsito do Paraná 
(Detran).
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Quem estava no ônibus?
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus levava 25 estudantes da 

Apae da cidade para casa. Além das crianças e adolescentes, três monitores e o 
motorista seguiam no veículo.

Quantas pessoas morreram?
Maria Vitória Gomes Ferreira, 11 anos, e Kimberly Caroline Ribeiro Pimen-

ta, 15. Elas eram alunas da Apae e foram arremessadas das janelas do ônibus 
após a batida.

Quantas pessoas fi caram feridas e qual o estado de saúde 
delas?

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) detalhou que equipes de toda a região 
foram mobilizadas para a ocorrência. No total, 27 pessoas � caram feridas.

As vítimas mais graves foram levadas para hospitais de Sarandi, Maringá, Lon-
drina, Apucarana e Arapongas. Somente para o Hospital da Providência, em Apu-
carana, os socorristas encaminharam oito pessoas, sendo cinco em estado grave.

O que diz a polícia?
O motorista do ônibus é servidor municipal. Ele foi ouvido pelo delegado 

Carlos Diego Paravidino, de Jandaia do Sul, após o acidente. O condutor foi 
liberado por ter prestado socorro às vítimas, o que está previsto no Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB).

No depoimento que deu à polícia, o motorista con� rmou que devido ao 
mato na localidade não viu o trem se aproximando, e se quer ouviu barulho, 
mesmo após um carro ter parado do outro lado da rua. Segundo a Polícia Mi-
litar, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista estava vencida há 
mais de 30 dias. 

O que diz a empresa?
A Rumo Logística, concessionária da linha férrea onde o acidente aconte-

ceu, se manifestou por meio de nota. 
"A concessionária lamenta profundamente o acidente envolvendo um trem 

e um veículo escolar nesta quinta-feira (9), em Jandaia do Sul (PR). A empresa 
acionou imediatamente suas equipes de atendimento de emergência e o Corpo de 
Bombeiros para atender a ocorrência. O maquinista acionou a buzina para aler-
tar sobre a travessia do trem, bem como acionou os freios quando foi surpreendido 
pela travessia do veículo. Vale lembrar, que por ser uma composição de carga de 
grande escala, o trem pode levar até 500 metros para conseguir parar por completo 
após o acionamento do freio. A empresa está à disposição das autoridades poli-
ciais para contribuir com todas as informações necessárias."

O que diz o Governo do Paraná?
O Governo do Paraná decretou luto o� cial de três dias por causa do acidente.
“A comunidade escolar paranaense está em luto com esse grave acidente em 

Jandaia do Sul. Que Deus conforte as famílias das meninas e que os demais logo 
se recuperem desse acidente. O Governo do Paraná vai fazer o que estiver ao seu 
alcance para ajudar essas pessoas”, disse o governador em exercício, Darci Piana.

O que se sabe sobre o acidente?

Câmeras de monitoramento da Rumo � agraram o exato momento da coli-
são. Segundos antes da batida, um veículo branco que vinha do outro lado 

da via parou ao perceber a aproximação do trem. Crédito: Reprodução

As primas Maria Vitória Gomes Ferreira, 11 anos, e Kimberly Caroline 
Ribeiro Pimenta, 15 são as vítimas fatais do acidente. Crédito: Reprodução
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REDAÇÃO 
do Jornal Agora

A Polícia Civil de Mandaguari está 
investigando um desfalque milionário na 
contabilidade da Comunidade Social Cris-
tã Bene� cente (CSCB), a Comunidade do 
Dr. Osvaldo. A reportagem do Jornal Agora 
apurou que a denúncia partiu da diretoria 
da entidade, e duas ex-funcionárias são 
acusadas de terem comandado o desvio, 
que ultrapassa o valor de R$ 1 milhão.

Procurada, a presidente da CSCB, Tâ-
nia Gomes, con� rmou que fez a denúncia 
à polícia e ao poder Judiciário. A Comuni-
dade do Dr. Osvaldo é uma das instituições 
� lantrópicas mais sólidas e respeitáveis de 
Mandaguari e região. Foi fundada em 1984 
pelo médico naturalista Osvaldo Alves, 
com a colaboração de Lázara Veloso e Al-
varinda Tenório (D. Marina parteira), am-
bas falecidas e a professora Tânia, que veio 
das Obras Sociais Irmã Dulce, na Bahia, 
para ajudar o médico. Mais tarde, dois jo-
vens, Júlio e Henrique, compuseram o gru-
po. Inicialmente eram feitos atendimentos 
médicos e distribuição de � toterápicos, 
mas desde 2005, quando recebeu vulto-
sa indenização pela perseguição sofrida 
durante a ditadura militar, o Dr. Osvaldo 
ampliou os trabalhos, oferecendo o� cinas 
de literatura, teatro, produção de texto, 
reforço escolar, artes, karatê, vôlei, violão, 
canto, atendimento odontológico e psicoló-
gico às crianças e adolescentes. A entidade 
também ajuda com cestas básicas, roupas 
e paga pequenas despesas das famílias em 
situação de maior vulnerabilidade. 

Em 2017, Dr. Osvaldo veio a óbito 
após sofrer um Acidente Vascular Cere-
bral (AVC). Ele deixou para a Comunida-
de cerca de R$ 400 mil em dinheiro, um 

Rombo milionário
Diretoria denuncia desfalque na Comunidade Social Cristã Benefi cente. 

Duas ex-funcionárias são acusadas de comandar o esquema.
sítio e alguns imóveis de aluguel. Devido 
a frequentes compromissos acadêmicos, 
no ano seguinte a presidente, Tânia, mu-
dou-se para Maringá. Ela seguia visitan-
do a Comunidade, em média, duas vezes 
na semana, enquanto as atividades eram 
coordenadas por Débora Almeida do Nas-
cimento, que trabalhava na entidade desde 
2014, e Samantha Terra Fascio, contratada 
desde 2013. A presidente se reunia mensal-
mente com as duas, que eram funcionárias 
de con� ança, para prestação de contas.

Em março de 2021, o sítio deixado 
por Dr. Osvaldo foi vendido por R$ 1 mi-
lhão, dinheiro este juntado ao patrimônio 
anterior e colocado em uma aplicação. O 
objetivo, conta Tânia, era usar a verba para 
construir casas de aluguel e assim a Comu-
nidade ter novas fontes de renda.

Iniciada a construção do primeiro 
imóvel, o marido de Tânia, Valdir Alves Ri-
beiro, � cou responsável pela obra. E foi no 
ano seguinte, em 2022, ao término da cons-
trução, que eles descobriram o desfalque. 

“Em maio realizamos uma reunião e a 
nossa contadora disse que a instituição es-
tava com gastos altos, mas nessa ocasião es-
távamos terminando a construção de uma 
casa para alugar e gerar renda, o que pode-
ria justi� car. Todavia, quando ela falou os 
valores, meu marido, que é voluntário da 
entidade, disse que tinha erro. Ele sabia bem 
porque foi quem fez as compras dos mate-
riais e acompanhou os pedreiros, embora 
não efetuasse os pagamentos, cujos boletos 
eram encaminhados para serem pagos pela 
secretaria. Foi marcada uma reunião com a 
contadora e o Valdir para dias depois, a � m 
de que fossem analisadas as notas � scais da 
construção e logo apareceram notas clona-
das. Como era muita documentação, Valdir 

levou para nossa casa e passou uma madru-
gada identi� cando compras que poderiam 
não ter sido feitas. Apareceram, por exem-
plo, 7 mil gastos com quimonos. Acontece 
que a última grande compra de quimono 
foi feita ainda quando Dr. Osvaldo estava 
vivo. Apareceram também 3 lajes de casa, 
sendo que uma foi efetivamente comprada 
para a Comunidade, uma para a casa des-
sa funcionária, conforme já descoberto, e a 
terceira nota era falsa. E aí foi um desenro-
lar de mentiras que foram sendo descober-
tas”, relata Tânia.

Além das notas de lajes, foram desco-
bertas dezenas de cheques trocados por di-
nheiro vivo e gastos nos mais diversos � ns, 
desde compra de bolsas de marca de luxo 
até viagens para outros estados e o suposto 
� nanciamento de um imóvel no Pará.

Semanas antes de o desvio ser desco-
berto, Débora procurou a presidente da en-
tidade, alegando que recebeu uma proposta 
para trabalhar como psicóloga em Rondon 
do Pará-PA. Ela deixou a Comunidade, en-
quanto Samantha continuou trabalhando. 
Uma auditoria foi contratada para apurar o 
desfalque e descobriu que os desvios come-

çaram em julho de 2021. Como os indícios 
apontavam a participação de Samantha 
no esquema, ela foi demitida da entidade. 
“Todas as prestações de contas que elas 
me apresentavam e extratos de movimen-
tações, era tudo falso. Elas também falsi� -
cavam minha assinatura em cheques, que 
trocavam pelo comércio local”, acusa Tânia. 

O que dizem as acusadas?
A reportagem do Jornal Agora procu-

rou as acusadas para obter suas versões dos 
fatos. Questionada, Débora disse que retor-
naria o contato, mas não respondeu até o 
fechamento desta reportagem. Samantha e 
seu advogado foram procurados. Ela não 
respondeu à tentativa de contato, e seu ad-
vogado também não retornou.

Ambas as acusadas já foram ouvidas 
pela Polícia Civil. Em seus depoimentos, 
tanto Débora quanto Samantha negaram 
qualquer tipo de desvio de dinheiro, reba-
teram as acusações e apontam a presidente 
como responsável. 

O processo que apura a fraude segue 
em segredo de justiça, enquanto o inqué-
rito na Polícia Civil, aberto em 2022, ainda 
não foi concluído. O Jornal Agora segue 
com espaço aberto para que as acusadas 
e suas respectivas defesas se manifestem e 
apresentem suas versões.

Trabalhos na CSCB continuam
Apesar do desfalque, a Comunidade 

mantém suas atividades. O dinheiro des-
viado era de um patrimônio deixado por 
Dr. Osvaldo, que estava em uma aplica-
ção e, portanto, não era usado no coti-
diano da entidade. 

Para realizar o pagamento de fun-
cionários, lidar com as despesas do dia 
a dia e continuar ofertando oficinas aos 
moradores do município, a CSCB tem 
convênio estabelecido com o poder pú-
blico, e também realiza bazares benefi-
centes.





IVARIEDADESI @portalagora (44) 9 9715-0101

JORNAL AGORA - 11 de março de 2023  l Ano Xl  l Nº 396
www. portalagora.com10

ROGÉRIO CURIEL
do Jornal Agora  

Em março de 1973 chegava as lojas de 
disco o oitavo álbum de estúdio do Pink 
Floyd, “� e Dark Side Of � e Moon”, tra-
balho que marcaria uma mudança na so-
noridade do grupo e traria canções mais 
curtas e com mensagens diretas e mais 
claras.

O disco também marcaria a indústria 
fonográ� ca, como um dos mais vendi-
dos de todos os tempos, além de avanços 
tecnológicos na gravação do álbum, e as 
músicas detêm o recorde mundial: por 
972 semanas consecutivas, quase 20 anos, 
foram as mais vendidas na lista do revista 
norte-americana Billboard. Mas, acima de 
tudo, “� e Dark Side of � e Moon” eleva-
va o Pink Floyd ao patamar de mega banda 
e transformaria os seus membros, o baixis-
ta e vocalista Roger Waters, o guitarrista 
e vocalista David Gilmour, o tecladista e 
vocalista Rick Wright e o baterista Nick 
Mason em estrelas do rock.

No álbum, a banda deixa de lado todo 
o som psicodélico, do qual vinha se des-
prendendo nos trabalhos anteriores, e faz 
um mergulho no lado escuro da mente 
humana para abordar temas como, vida, 
morte, ganância, guerras e loucura. 

Roger Waters, baixista e principal le-
trista da banda, buscou inspiração na vida 
do primeiro guitarrista do grupo, Syd Bar-
ret, que teve sua saúde mental abalada de-
vido ao abuso de drogas.

Dark Side of the Moon chega aos 50 anos
O álbum é considerado uma das mais importantes obras musicais de todos os tempos

É impossível falar de “� e Dark 
Side of the Moon” sem lembrar do 
mistério do � lme “Mágico de Oz”. A 
teoria se refere a uma sincronia pro-
posital entre o � lme e o álbum, duas 
obras de sucesso com mais de 30 anos 
de separação que, supostamente, te-
riam uma conexão. 

A lenda diz que, ao dar play no 
vinil assim que a logo da MGM apa-

Ao longo das músicas, e no intervalo 
entre elas, é possível ouvir pessoasbatendo 
um papo, como se estivessem conversando 
ao fundo. Roger Waters entrevistou pes-
soas que estavam no estúdio Abbey Road 
na época da gravação. O baixista começava 
com perguntas triviais, como “Qual é sua 
cor favorita?”, e passava para temas mais 

profundos, como morte e violência. 
Entre os entrevistados estava o portei-

ro do estúdio, responsável pela frase que 
termina o álbum “� ere is no dark side 
in the moon, really. Matter of fact, it’s all 
dark”*; o Road Manager da banda, Peter 
Watts, além do ilustre casal Linda e Paul 
McCartney, que foram deixados de fora 

porque foram muito engraçadinhos nas 
respostas.

A banda desenvolveu o disco em ses-
sões complexas no Abbey Road Studios de 
Londres entre 1972 e 1973 ao lado do pro-
dutor Alan Parsons, que ajudou na expe-
rimentação de novos elementos utilizados 
nas canções, que se tornariam clássicos do 
rock.

O impacto do LP na cultura pop é 
indiscutível.  A capa de � e Dark Side Of 
� e Moon, criada pelo designer Storm 
� orgerson, é certamente uma das mais 
conhecidas no mundo com seu feixe de 
luz transpassando um prisma e se decom-
pondo em um espectro de cores. A capa, 
por exemplo, já foi reproduzida e parodia-
da por diversos outros artistas e memes, 
transcendendo seu signi� cado inicial, so-
bre as diversas interpretações que o disco 
podia incorporar.

� e Dark Side of the Moon chegou 
rapidamente ao topo da Billboard 200 
nos Estados Unidos, para permanecer por 
quase 20 anos � gurando na lista dos ál-
buns mais vendidos da história da música.

Para celebrar os 50 anos do disco, o 
Pink Floyd lançou um box set de luxo, en-
quanto a data é celebrada pelo lançamento 
da � ames And Hudson, livro que conta a 
história da concepção do trabalho.  

*Tradução: “Não há um lado escuro 
na Lua, na realidade. Na verdade, tudo 
está escuro”

Dark Side of the Oz

rece, o som das músicas com as ima-
gens do � lme se completam e diversos 
momentos de sincronia acontecem, 
como a protagonista Dorothy, cor-
rendo com seu cachorro no momen-
to da canção “On the Run”. Apesar de 
membros do conjunto negarem até 
hoje, diversos fóruns na internet ain-
da acreditam que não é apenas uma 
coincidência.
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No próximo dia 17, Camila Oliveira comemora 
mais um ano de vida, felicidades.

Parabéns para Ana Adélia que no dia 17 de março, faz 
aniversário, ela recebe todo o amor e carinho do esposo 

Eugênio Serrato que aparece ao lado dela na foto.

O destaque da coluna dessa semana é a 
Adrielle Vilanova de Jandaia do Sul. Completando 12 aninhos hoje (11/03), 

Gabrielly Roque ganha a homenagem das 
amigas da escola e de familiares.

Click do Jhones
 O pré casamento de Bruna e Kaique

Click do Jhones
Retrato profissional Gisele Antônio




