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ELEIÇÕES JAGUARIAÍVA:

JUCA E ADEMAR COMEÇAM CAMPANHA 
APOSTANDO EM COMÍCIOS E REUNIÕES

ARAPOTI

PELA SEGUNDA VEZ

A 30 dias das eleições, as coligações Juntos Faremos Muito 
Mais e Avança Jaguariaíva procuram mostrar força com a 
realização de grandes comícios. As pequenas reuniões nas 

comunidades também vêm ganhando espaço na busca pelos 
votos. Para os próximos dias, a cidade vai acompanhar o 

efervescente clima político que promete conturbar ainda mais 
a já acirrada disputa entre Ademar e Juca. [PÁGINA 4]

Agência do Banco do Brasil é assaltada 

Polícia esclareceu homicídios na Vila Nova
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O desemprego em Jaguariaíva preocupaCom restrições na propaganda,
candidatos partem para o corpo a corpo

Feira de Ciências reuniu mais
de mil estudantes em Arapoti
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Aciaja realiza neste sábado mais 
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EDITORIAL
O desemprego 

em Jaguariaíva 
preocupa

E mbora a prefeitura esteja anunciando 
a vinda de uma grande empresa para o 
município, tendo sido assinado um Pro-
tocolo de Intenções com a GMH (Gene-

ral Mediteranean Holding), para instalação de um 
frigorífico, o que se percebe é que há, na verdade, 
empresas fechando, saindo do município e algumas 
dispensando funcionários. 

Como este anúncio coincide com o momento da 
campanha eleitoral, há por muitos, a dúvida de que isso 
é um golpe eleitoreiro, já que só no ano eleitoral, bem nas 
vésperas das eleições isso veio a acontecer. Mas, como 
dizem os cidadãos desconfiados, tudo pode acontecer. 
Pode ser verdade, mas pode também ser para ganhar 
dividendos para a campanha e eleição.

O Jornal da Manhã, periódico de Ponta Grossa, 
publicou nesta semana uma matéria com a man-
chete “Jaguariaíva é destaque na geração de empre-
go e renda”, fazendo uma referência ao anúncio do 
Protocolo de Intenções assinado pelo município e a 
empresa GMH. 

A manchete parece ser tendenciosa, para fazer o 
leitor desatento acreditar que o município se desta-
ca como um dos que mais geram empregos. O que 
não é verdade, pois a população se preocupa com o 
que está acontecendo, com empresas em dificulda-
de, dispensando e até deixando o município, como 
é o caso já anunciado da Rodolínea.

O próximo prefeito precisa colocar como prin-
cipal prioridade a geração de empregos, a busca de 
novas empresas para promover o crescimento eco-
nômico e diminuir o desemprego que judia de gran-
de parte das famílias.

Vereadores discutem por 
emenda que se tornou alvo 
de inquérito por parte do MP

 DOAÇÃO DE TERRENOS

JAGUARIAÍVA

A sessão da Câmara 
Municipal desta ter-
ça-feira, 30, contou 

com pequena participação 
do público, mas foi marcada 
pelos discursos calorosos de 
vereadores devido a abertura 
de inquérito por parte do Mi-
nistério Público da Comarca 
de Jaguariaíva em relação a 
uma emenda aprovada re-
centemente pela Câmara. 

A emenda em questão foi 
a que alterou um dispositivo 
da Lei Orgânica Municipal 
permitindo que o Município 
doe terrenos para empresas 

particulares. A alteração seria 
utilizada pela prefeitura para 
permitir a possível doação 
de terra para a instalação do 
frigorífico da empresa GMH 
(General Mediterranean Hol-
ding).

Os vereadores Rafael de 
Souza (PR) Edilson Fernandes 
(PPS) e Reginaldo Cordeiro 
“Nenzo” (PTB) se atacaram in-
diretamente. O primeiro a dis-
cursar foi Rafael que comentou 
sobre a suposta atuação da 
oposição. “Comemoro até hoje 
a vitória que tivemos aqui nesta 
Casa de Leis. Podem ir denun-
ciar no Ministério Público. O 
Ministério Público pode abrir 

inquérito e é bom que abra 
mesmo, porque vamos con-
versar com a promotoria com 
a cara limpa” disse.

Na sequência, o vereador 
Nenzo rebateu acusações espa-
lhadas pela cidade de que ele e 
outros três vereadores (Edílson 
Fernandes, Juninho Pemac e 
Sandra Negrini) estariam con-
tra a instalação da empresa ára-
be. “Em que dia falamos aqui 
que somos contra este frigorí-
fico? O que falamos é que da 
maneira como estão querendo 
fazer é que está errado, tanto 
que foi aberto inquérito pelo 
MP. Então tenho minha cons-
ciência tranquila e não preciso 

ficar me justificando” afirmou 
o vereador.

O vice-presidente Edil-
son Fernandes comentou que 
“várias mentiras que foram 
espalhadas estão caindo por 
terra”. Segundo ele, os proje-
tos que retornam do Execu-
tivo e o inquérito aberto pelo 
MP comprovam a teoria de 
que estava certo. “Esta Câ-
mara aprovou por maioria o 
projeto do prefeito mesmo 
contra os princípios constitu-
cionais e éticos. Mas o grande 
aliado da defesa do interesse 
público que é o Ministério 
Público interveio com a aber-
tura deste inquérito” disse.

Aquarius
desde 1994
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Vereadores debateram 
emenda que libera 

doação de terrenos

JAGUARIAÍVA

A prefeitura anunciou a 
vinda de uma grande 
empresa para o muni-

cípio, tendo assinado, no úl-
timo mês de Junho, um Pro-
tocolo de Intenções com a 
GMH (General Mediterane-
an Holding), para instalação 
de um frigorífico para abate 
diário de 400 mil aves. O 
tema virou o principal mote 
de campanha do prefeito 
José Slobodá (PHS). Porém, a 
oposição tem destacado que 
se trata de medida eleitoreira 
e afirma que o que se percebe 
é que há, na verdade, empre-
sas fechando, saindo do mu-
nicípio e algumas até dispen-
sando funcionários. 

Para apimentar a dis-
cussão, o Jornal da Manhã, 
periódico de Ponta Grossa, 
publicou nesta semana uma 
matéria com a manchete 
“Jaguariaíva é destaque na 
geração de emprego e ren-
da”, fazendo uma referência 
ao anúncio do Protocolo de 
Intenções assinado pelo mu-
nicípio e a empresa GMH. A 
manchete, porém, faz o leitor 
acreditar que o município se 
destaca como um dos que 
mais geram empregos. Na 
realidade, poderá se destacar 
somente após a instalação 
definitiva da empresa.

Ainda, segundo a publi-
cação, a expectativa de 2.000 
novos postos de trabalho é 
complementada com a insta-

lação de três hidrelétricas e a 
previsão de novas vagas na in-
dústria e no comércio. “Com 
isso, comparando com os mu-
nicípios da região do Norte 
Pioneiro, Jaguariaíva se desta-
ca como o que mais emprega 
no setor da indústria e do co-
mércio” apontou o jornal.

Segundo o texto, a GMH 
deve gerar em torno de 1.500 
vagas diretas. A instalação da 
empresa depende de apro-
vações de alterações na lei 
municipal. O investimento 
previsto é de U$ 250 milhões 
de dólares. O protocolo de 
intenções entre a empresa 
árabe e o município foi as-
sinado em junho passado. 
Neste mês de setembro, a 
GMH pretende instalar um 

escritório na cidade. O ob-
jetivo do grupo é abater 400 
mil aves por dia.

Outro segmento, confor-
me apontado pelo Jornal da 
Manhã, que está se desen-
volvendo em Jaguariaíva é 
o energético. “Além de uma 
central elétrica, que deve-
rá começar a operar já em 
dezembro, com um investi-
mento de R$ 7 milhões, está 
em fase de licenciamento 
ambiental a construção de 
duas novas usinas no rio Ja-
guariaíva. Os projetos, de 
investidores da ‘Usina Pes-
queiro Energia’, ligados à Co-
operativa Capal, totalizam 
um aporte de R$ 84 milhões, 
com a geração de 150 novas 
vagas de emprego diretas.”

 ELEIÇÕES 2016
Instalação de frigorífico vira disputa eleitoral



CANDIDATOS EM JAGUARIAÍVA

Agência do Banco do Brasil é assaltada
 SEGUNDA VEZ ESTE ANO
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Quem casa não precisa de casa

T alvez o maior engano quando se trata da compra de um imóvel seja 
cometido por casais jovens na hora de casar. Faz parte da nossa cultura 
que antes do matrimônio é necessário possuir uma casa para alojar a 

família. E aí é que certamente reside – sem intenção de qualquer trocadilho – o 
maior problema da maioria dos casais. É nessa fase inicial que o nível de renda 
ainda é baixo e existe um acúmulo de despesas como a festa de casamento, despe-
sas com o primeiro carro, cursos de pós-graduação, deslocamento e tantas outras.

Apesar de todos os benefícios que um imóvel possa representar não há pior 
momento para assumir uma despesa dessa proporção em um momento em que 
a restrição orçamentária ainda é bastante alta.

Além da condição especial da maioria dos jovens casais no início da vida 
a dois, deve-se considerar também a condição da economia do país. No caso do 
Brasil, por exemplo, vivemos uma época de dificuldades o que resulta em crédito 
curto inclusive para financiamento imobiliário. Isso significa dizer que se impõem 
mais condições e critérios para a liberação do crédito. Pode ser exigido um percen-
tual maior de entrada – ultimamente chega-se até 50% - e os juros tendem a ficar 
mais alto o que certamente aumenta o valor das parcelas. 

Economia em crise aumenta também a possibilidade de desemprego e a 
dificuldade de recolocação caso isso 
ocorra, podendo dificultar as finan-
ças do casal e o próprio relaciona-
mento. Segundo a Caixa Econômica 
Federal, que controla cerca de 70% 
do crédito imobiliário do país o nú-
mero de compradores que perderam 
o imóvel devido à inadimplência au-
mentou 53% no ano de 2015 (con-
forme demonstra o gráfico ao lado).

Já o crédito imobiliário recuou 
33% em 2015, segundo a Associação 
Brasileira das Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança (Abecip).

Portanto, acredito que exista 
um equívoco na escolha do momen-
to ideal para a compra do imóvel. 
Não é no início da vida e da carreira 
que se deve mergulhar em um pas-
sivo tão grande. Isso mesmo, imóvel 
é um passivo e não um ativo como 
muitos consideram. Como já disse, 
esse imóvel trará muitos benefí-
cios sem dúvidas, porém irá gerar 
também muitas despesas e não 
trará nenhum retorno financeiro, a não ser a expectativa de valorização futura 
e uma possível venda, o que provavelmente nunca irá ocorrer se o propósito é a 
moradia. Então de nada adianta dizer orgulhoso que comprou um imóvel por 
R$500.000,00 e hoje vale R$1.200.000,00. E é nessa hora que as pessoas se dei-
xam enganar e cometem o maior erro da vida muitas vezes. Na prática o que 
realmente ocorre são recursos sendo absorvidos pelas despesas para mantê-lo. 

É válido então, analisar bem o momento ótimo de efetuar a compra levan-
do sempre em consideração a restrição orçamentária da família. A inteligência 
financeira existe não no orgulho de possuir casa própria e sim na sua capacidade 
de avaliar toda a conjuntura e maximizar sua renda. Quem casa não quer casa. 
Quem casa quer um lar e finanças em dia. Lembre-se: riqueza é ter liberdade 
financeira!

2010 2011 2012 2013 2014 2015

13.137

6.798

8.908

6.793 7.171

8.541

Unidades tomadas por inadimplência
IMÓVEIS OFERTADOS PELA CAIXA

Quantidade 
em 2015

Fonte: Caixa

Polícia Civil esclarece Homicídios
 VIOLÊNCIA NA VILA NOVA

ARAPOTI

Policiais civis prenderam 
nesta terça-feira, 30, um 
rapaz acusado de ser o 

autor dos dois últimos homi-
cídios ocorridos no bairro Vila 
Nova neste mês de agosto. Um 
dos casos ocorreu no dia 08 e 
o último na sexta-feira, 26. 
Nas duas ocasiões, as vítimas 
foram assassinadas a tiros, 
tendo o criminoso fugindo em 
ambas as oportunidades.

O primeiro caso, que vi-
timou Kevin Leonardo dos 
Santos, 18 anos, ocorreu no 
final da noite por volta das 
23h30min. O jovem foi atin-
gido por um tiro na cabeça no 
portão da casa de um amigo. 
Segundo relatório policial, a 
vítima teria saído no portão 
depois da discussão do pai 
com rapazes do bairro e foi 
surpreendido pelo disparo da 
arma. Kevin chegou a ficar 
internado na UTI por alguns 
dias, porém não resistiu aos 
ferimentos e veio a óbito. 

O segundo caso aconteceu 
menos de vinte dias depois, no 
mesmo lugar, por volta das 
15h30min do dia 26 de agos-
to, quando a vítima Gabriel 
Gonçalves, 21 anos, sofreu vá-
rios disparos de arma de fogo, 
morrendo na sequência. Os 
trabalhos de investigação indi-
caram que o autor dos homi-
cídios era a mesma pessoa. A 
Civil, no entanto, afirmou que 
o motivo dos crimes ainda não 
são conhecidos. 

PRISÃO
Depois de produzirem 

provas que confirmassem a au-
toria do crime, a polícia repre-
sentou pela prisão preventiva 
do criminoso. Na tarde desta 
terça-feira, 30, os investigado-
res identificaram que o rapaz 
tinha retornado, em passagem 
rápida pelo município de Ara-
poti, para buscar seus perten-
ces pessoais e fugir novamente 
para outra cidade. Nessa cir-
cunstância, o criminoso estava 
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Com o criminoso foram encontradas motocicletas 
adulteradas e com alerta de furto
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se escondendo na casa de um 
amigo. 

As Polícias Civil e Militar, 
então, realizaram uma opera-
ção conjunta para efetuar a pri-
são do criminoso. Quando os 
policiais chegaram no bairro, 
o rapaz, possivelmente avisa-
do por comparsas, fugiu pelos 
fundos do quintal, pulando o 
muro da vizinhança. Os poli-
ciais cercaram o quarteirão e 
revistaram os locais por onde 
ele havia passado. 

O rapaz foi localizado no 
interior do forro da casa de um 
primo. Preso, foi conduzido 
para Delegacia. O amigo dele 
também acabou sendo preso 
pelo crime de favorecimento 
pessoal, por auxiliar um crimi-
noso, além de serem autuados 
pelo crime de Adulteração de 
Sinal Identificador de veículo, 
por terem sido encontradas 
duas motocicletas com eles, 
uma delas com sinais adultera-
dos e placa pertencente a uma 
moto roubada na cidade de 
Carlópolis.

JAGUARIAÍVA

Uma quadrilha, forte-
mente armada, in-
vadiu a agência do 

Banco do Brasil na madru-
gada desta quinta-feira, 1, e 
estourou caixas eletrônicos. 
O crime aconteceu por volta 
das 02h quando explosões e ti-
ros foram ouvidos na Avenida 
Antônio Cunha. Os assaltan-
tes fugiram levando quantida-
de de dinheiro não divulgada 
pela Polícia Militar (PM).

Este é o segundo assalto 
ocorrido na agência neste 
ano. Em março, uma qua-
drilha havia estourado cai-
xas eletrônicos. A equipe de 

plantão da PM que atendeu 
ao chamado chegou ao local 
e constatou que a porta do 
banco fora danificada e que 
alguns cartuchos deflagrados 

de calibre .380 estavam espa-
lhados pelo chão. Ninguém 
se feriu durante a ação.

Equipes da PM de cida-
des vizinhas foram acionadas 

para tentar localizar a qua-
drilha, mas nenhum suspei-
to foi encontrado durante o 
patrulhamento. As equipes 
técnicas e científica da Polí-
cia Civil realizaram perícia n 
a parte da manhã para tentar 
identificar pistas que levem 
aos criminosos.

ASSALTO EM MARÇO
Há exatos seis meses, no 

dia 1º de março, a mesma 
agência foi vítima de uma das 
quadrilhas conhecidas como 
“gangues da dinamite”. Na 
ocasião,  cinco homens arma-
dos estouraram um dos caixas 
da agência e fugiram em um 
veículo Renault/Duster prata.

A mesma agência foi alvo de quadrilha 
da dinamite há seis meses
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Saiba mais sobre esse assunto entrando 
em contato com a JAGUAR CONTABILIDADE
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Q uer vender ou adquirir um estabelecimento comercial 
mas tem algumas dúvidas? A venda do ponto comercial 
é chamada de Trespasse e regulada pelo Código Civil, 

sendo de suma importante observar algumas condições e requi-
sitos legais para que a venda seja formalizada. Com isso, passa-
remos a descrevê-las.

Em primeiro lugar, é importante esclarecer o conceito de em-
presário trazido pelo Código Civil em seu artigo 966, onde diz: “Art. 
966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente ati-
vidade econômica organizada para a produção ou a circulação 
de bens ou de serviços.”

Em outras palavras, pode ser classificado como empresário, 
todo aquele que exerce de forma profissional atividade econômi-
ca organizada. Outro conceito importante é o de estabelecimento 
comercial, também disposto no Código Civil, no artigo 1.142: “Art. 
1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens orga-
nizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por socie-
dade empresária.”

Assim, o estabelecimento comercial pode ser descrito como 
um complexo de bens destinados ao exercício da atividade eco-
nômica. Também é definido como organismo econômico que o 
empresário utiliza para explorar a atividade econômica ou a em-
presa. Simplificando, estabelecimento comercial constitui o apa-
rato instrumental que o empresário deve dispor e organizar, para 
adequá-lo ao exercício da empresa.

Dessa forma, o estabelecimento compõe-se pelos bens mate-
riais (móveis, maquinários, etc) e imateriais (marca, ponto empre-
sarial, etc), sendo que a reunião de todos esses bens é definida como 
estabelecimento.

Vistos tais conceitos, o estabelecimento comercial poderá ser 
objeto de alienação, usufruto ou arrendamento. No entanto, o 
artigo 1.144 do Código Civil impõe que a formalização do con-
trato deverá ser feita com a averbação à margem da inscrição do 
empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de 
Empresas Mercantis, e publicado na imprensa oficial, para que 
assim, produza efeitos contra terceiros.

Em alguns casos, não é suficiente o registro e publicação men-
cionados acima, pois é também necessário cumprir o requisito 
disposto no artigo 1.145 do Código Civil para que o negócio jurí-
dico tenha validade, que é a seguinte hipótese: “Art. 1.145. Se ao 
alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a 
eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento 
de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expres-
so ou tácito, em trinta dias a partir de sua notificação.”

Neste dispositivo, encontram-se também as empresas em 
processo de falência. Ele busca assegurar o direito dos credores de 
receberem a dívida, pois, muitas vezes, o estabelecimento comer-
cial pode ser o único patrimônio da empresa, sendo necessário o 
consentimento ou o pagamento de todos eles para a realização do 
trespasse, para que, assim, evite-se que a venda seja feita de forma 
que o devedor se exonere de suas obrigações, agindo de má-fé.

Cumpre salientar que o artigo é claro quanto a aceitação dos 
credores serem de forma expressa ou tácita, isso implica dizer que 
o silêncio do credor em se manifestar acerca do feito, será entendi-
do como aceitação da venda. Da mesma forma, se esse requisito, 
nesses casos, não for cumprido acarretará a invalidade do negócio 
jurídico.

Por sua vez, nos termos do artigo 1.446 do CC, “O adquirente 
do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anterio-
res à transferência, desde que regularmente contabilizados, conti-
nuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo 
de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, 
e, quanto aos outros, da data do vencimento”.

Assim, o adquirente possui responsabilidade integral pelo pa-
gamento dos débitos, desde que estes estejam todos escriturados, 
exceto quando se tratar de débito fiscal e decorrente de relação 
trabalhista, pois, nessa hipótese, ficará assegurado ao adquirente 
o regresso contra o alienante caso honre as obrigações não escri-
turadas.

Em relação a concorrência, caso o alienante prossiga no mes-
mo ramo de atividade, o legislador também se preocupou em 
regulamentar, estabelecendo em seu artigo 1.147, CC, que “Não 
havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento 
não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subse-
quentes à transferência.”

Dessa forma, a autorização deve estar expressamente escrita 
no instrumento de celebração do negócio jurídico, e, observados 
todos esses requisitos, o trespasse será válido e produzirá  efeitos 
contra terceiros. 

CONTABILIZANDO SUCESSOS

Quais os requisitos 
para a venda de um 

estabelecimento comercial? JAGUARIAÍVA

O lançamento oficial 
da campanha de 
Ademar Ferreira de 

Barros (PSDB), aconteceu 
no dia  19 de agosto, no clu-
be Apaloosa e contou com a 
participação de aproximada-
mente 1200 pessoas, entre 
políticos, militantes, presi-
dentes de partidos aliados, 
servidores públicos, amigos, 
parentes e familiares. Duran-
te o lançamento, também foi 
apresentado o candidato a 
vice-prefeito, Leomar Ferrei-
ra de Barros (PMDB), que é 
sobrinho de Ademar, filho do 
ex-prefeito Albano Ferreira 
de Barros. 

Ademar e Leomar su-
biram ao palco juntamente 
com os candidatos a verea-
dores integrantes da Coliga-
ção “Avança Jaguariaíva”, for-
mada pelos partidos PSDB, 
PMDB, PTB, PSB, PSC, PV, 
PTN, PRTB, PSL,PPS e PPL. 
Durante seu discurso, Ade-

Ademar lançou candidatura e 
confirmou Leomar como vice

Juca realizou primeiro 
comício e pequenas reuniões

 ELEIÇÕES 2016 EM JAGUARIAÍVA

mar disse que que era uma 
momento de festa e alegria. 
“Estou muito feliz pelo even-
to de lançamento da nossa 
candidatura e agradeço a 
Deus, minha família, meus 
amigos, parentes, servidores 
públicos e toda população 
de Jaguariaíva que está tendo 
um grande carinho pela nos-
sa campanha”.

Em declaração, Ademar 

disse  que seu quarto man-
dato à frente do executivo 
municipal será de trabalho 
árduo, sério e transparente 
assim como foram seus ou-
tros três mandatos. “Eu sou 
do povo’’, olho as pessoas nos 
olhos e não por cima, pois 
sou igual a qualquer um de 
vocês. Minha vida sempre foi 
de muito trabalho e trabalho 
sério, bem como a minha 

JAGUARIAÍVA

Na última sexta-fei-
ra, 26, o prefeito 
José Slobodá, o Juca 

(PHS) fez o seu primeiro co-
mício no bairro Vila Kenne-
dy. Juntamente com sua vice, 
Alcione Lemos e candidatos 
a vereador de sua coligação, 
falou das ações que continu-
ará realizando se for reeleito. 
Além dos comícios, o prefei-
to tem se concentrado tam-
bém em realizar pequenas 
reuniões nas comunidades e 
visitas a zona rural.

“Mais uma vez na nossa 
caminhada da vitória pude-
mos contar com uma grande 
participação da comunidade 
em nosso encontro, onde foi 
exposto um pouco do nosso 

projeto por uma Jaguariaí-
va cada vez melhor. Nessa 
oportunidade fizemos o lan-
çamento da versão impressa 

de nosso plano de governo, 
que foi distribuída aos par-
ticipantes. Muito obrigado 
mais uma vez pelo carinho e 

trajetória política. Se eu for 
eleito, o meu gabinete será 
aberto para receber o povo 
como sempre fiz em manda-
tos anteriores, pois acredito 
que o prefeito precisa estar 
junto do povo, pois só assim 
saberemos o que realmente é 
necessário para  o bem-estar 
da população”, declarou.

Entre as metas de gover-
no, destaca-se a geração de 
empregos, através da implan-
tação de novas indústrias, 
área que Ademar sempre 
buscou priorizar trazendo 
empresas como Braspine, 
Arauco, Bricarbrás, entre 
outras. “Para que essas in-
dústrias venham para Ja-
guariaíva, é preciso que haja 
interesse por parte do poder 
público,  oferecendo atrati-
vos, ir até elas e mostrar o 
grande potencial do municí-
pio, Tenham certeza que nós 
iremos até essas indústrias 
e faremos de tudo para que 
elas venham para Jaguariaí-
va”, afirmou o candidato.

Ademar e Leomar deram o pontapé 
inicial da campanha no Appaloosa

Juca e Alcione realizaram o primeiro 
comício na Vila Kennedy
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atenção” disse o prefeito nes-
ta quarta-feira, 30. 

Em seu primeiro comí-
cio, Juca destacou o apoio do 
deputado estadual Márcio 
Pauliki (PDT). A presença 
expressiva da população em 
nosso primeiro comício re-
trata o reconhecimento de 
um trabalho sério desenvol-
vido pela nossa equipe de 
governo. Contamos com a 
presença do Deputado Esta-
dual Marcio Pauliki que veio 
trazer seu apoio à nossa cau-
sa, que é a causa dos cidadãos 
que querem ver uma Jagua-
riaíva sempre melhor, uma 
Jaguariaíva que, graças ao 
trabalho sério das últimas ad-
ministrações, superou a pre-
cariedade dos serviços públi-
cos do passado.” afirmou.
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CANDIDATO EM JAGUARIAÍVA

ARAPOTI

Gastar a sola do sapato 
é um dos ditados mais 
repetidos pelos candi-

datos nas eleições municipais 
na cidade. Os últimos dias fo-
ram marcados por muitas visi-
tas a bairros e comunidades pe-
los três postulantes ao cargo de 
prefeito. O atual prefeito Braz 
Rizzi (DEM) o vereador Luis 
Carlos Moreira, o Carlinhos 
Ratinho (PSDB) e Irani Barros 
(PDT) foram literalmente para 
o corpo a corpo com eleitor.

Nesta semana, o prefeito 
Braz Rizzi e sua vice Nerilda 
Penna estiveram visitando o 
bairro Jardim Aratinga. “Obri-
gado aos amigos e amigas pela 
calorosa recepção que rece-
bi no bairro Aratinga. Poder 
compartilhar nosso trabalho 
com vocês é algo muito bom, 
poder abraçar os amigos só 
nos dá mais força para con-
tinuar lutando” comunicou 
Braz através das redes sociais.

Irani e seu vice Jan Pot 
(Potinho) percorreram vários 
bairros nos últimos dias. Eles 
contam com o reforço do ex-
-prefeito Luiz Fernando de 
Masi, que vestiu a camisa da 
campanha e diariamente tem 
acompanhado a dupla nas vi-
sitas aos eleitores. “Estamos 
recebendo um carinho mui-
to grande da população que 
tem aderido em peso a nos-
sa campanha. O Fernando 
é muito querido e isso tem 
fortalecido ainda mais nossa 
caminhada” comentou Irani.

O vereador Carlinhos 
também tem concentrado 
suas forças na visita diária aos 
bairros na busca por apresen-
tar sua plataforma de governo 
e se colocar como terceira via 
na eleição. Ao lado do vice 
Dikinho e de seus candida-

Conselho Regional de Educação Física ganha liminar 
que exige formação para Concurso em Jaguariaíva

Edital do concurso contraria 
a Lei Federal nº 9696/98 que re-
gulamenta a atividade de Profis-
sional de Educação Física

O Conselho Regional de Edu-
cação Física da 9ª Região Estado 
do Paraná (CREF9/PR), junto a 
assessoria Jurídica, ganhou uma 
liminar em Mandado de Seguran-
ça contra a Prefeitura Municipal 
de Jaguariaíva determinando a 
retificação Concurso Público nº 
001/2016 realizado no municí-
pio. A decisão da Justiça Federal 
garante que apenas profissionais 
graduados em Educação Física e 
registrados no CREF9/PR possam 

assumir a função de Monitor des-
crita no concurso.

O Edital que regulamenta o 
processo seletivo prevê como fun-
ções competentes dos monitores 
o desenvolvimento de atividades 
físicas, desportivas e recreativas 
que auxiliem no desenvolvimento 
motor de crianças. Tais atividades 
caracterizam a área de atuação do 
Profissional de Educação Física, 
conforme determina a Lei Federal 
nº 9696/98.

A Justiça Federal, em sua 
decisão, entende que ao colocar 
a escolaridade mínima de Ensi-
no Fundamental Completo para 

nomeação dos Monitores, a Pre-
feitura Municipal de Jaguariaíva 
descumpre as exigências legais 
para o exercício do cargo. As 
nomeações de indivíduos sem a 
formação superior em Educação 
Física e registro no CREF9/PR 
para o cargo de Monitor ficam 
suspensas.

O CREF9/PR defende os 
interesses dos Profissionais de 
Educação Física, lutando pela 
garantia da sua área de atuação, e 
busca proporcionar Profissionais 
éticos e capacitados para atuar 
em beneficio a sociedade.

(Assessoria CREF9/PR)

ELEIÇÕES EM ARAPOTI

Irani, Braz e Carlinhos seguem 
estratégia para conquistar eleitores
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tos a vereador, Ratinho se 
mostra satisfeito com a re-
cepção. “Agradeço pelo cari-
nho, a atenção, o café e água 
e, acima de tudo, agradeço 
por acreditarem nesse sonho 
de uma Arapoti melhor” co-
mentou o candidato.

RESTRIÇÕES
Com a minirreforma 

eleitoral e o Termo de Ajus-

tamento de Conduta (TAC) 
assinado pelas coligações, 
basicamente os candidatos fi-
caram restritos a distribuição 
de santinhos e jornais. Estão 
proibidos adesivos, bandei-
ras, carros de som, placas 
e banners. Os candidatos 
poderão realizar comícios e 
pequenas reuniões de bairro, 
além da participação em de-
bates e entrevistas.

Com restrições na 
propaganda, candidatos 
vão para o corpo a corpo
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“ EDITAL DE CITAÇÃO DO EXECUTADO JOSÉ FERREIRA QUEIROZ nos autos 
de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL sob o nº 00002348-
44.2012.8.16.0100- COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS.- =” O DOUTOR FÁBIO 
LUIS DECOUSSAU MACHADO MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JA-
GUARIAIVA, ESTADO DO PARANÁ, na forma da Lei, etc. F A Z  S A B E R, a quem o 
conhecimento deste couber e a quem interessar, possa de que por este juízo, se processam 
os autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, sob nº 0002348-
44.2012.8.16.0100, em que é exequente COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 
ALTO PARANAPANEMA – SICREDI – VENTANIA e executado JOSÉ FERREIRA 
DE QUEIROZ FILHO e para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância mandou a MM. Juíza de Direito, que expedisse o presente edital para a 
C=I=T=A=Ç=Ã=O do executado JOSÉ FERREIRA DE QUEIROZ FILHO, brasileiro, 
solteiro, marceneiro, inscrito no CPF sob nº 910.004.965-20, em lugar incerto e não sabido, 
que junto a Vara Cível e Anexos da Comarca de Jaguariaíva Estado do Paraná, situado na 
Rua Prefeito Aldo Sampaio Ribas, nº 16 – Cidade Alta, encontra-se tramitando os autos 
acima mencionado, devendo nos termos do artigo 652 do Código de Processo Civil, no 
prazo de 03 (três) dias, pague o valor do débito apontado R$ 8.783,66 (oito mil, setecentos e 
oitenta e três reais e sessenta e seis centavos), sob pena de penhora. Em não havendo o paga-
mento no prazo acima referido, munido da segunda via do mandado. E para que chegue ao 
conhecimento de todos mandou expedir o presente edital que será a� xado no lugar de cos-
tume do Fórum local, e publicado na forma da Lei. “=CUMPRA-SE NA FORMA E SOB 
AS PENAS DA LEI. DADO E PASSADO, nesta cidade de Jaguariaíva Estado do Paraná, 
três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze. a) FÁBIO LUIS DECOUSSAU 
MACHADO. a) Juiz de Direito.

===========================================================

“Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTOS E EVENTUAIS INTE-
RESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.” A DOUTORA LIVIA SIMONIN 
SCANTAMBURLO, JUÍZA SUBSTITUTA DA COMARCA DE JAGUARIIAÍVA ESTA-
DO DO PARANÁ, na forma da Lei, etc...,  F A Z    S A B E R, a quem o conhecimento desde 
couber e a quem interessar, possa de que por este juízo, se processam os autos de USU-
CAPIÃO, autuado sob nº 0001534-90.2016.8.16.0100 em que � gura como autor VILMAR 
JOSÉ DO NASCIMENTO e para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância mandou a MM. Juíza de Direito, que expedisse o presente edital para a  
C=I=T=A=Ç=Ã=O dos confrontantes do imóvel usucapiendo sendo eles: PAULO CESAR 
DA SILVA e ALVARO DELGADO, bem como suas esposas se casados forem, e ainda, 
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, na pessoa de seu representante legal, e dos réus incertos 
e não sabidos e demais interessados, bem como dos con� nantes e confrontantes ou seus 
herdeiros ou sucessores e suas respectivas esposas e esposos, para que apresentem resposta 
querendo no prazo de 15 (quinze) dias, ao pedido de usucapião do imóvel usucapiendo 
constante de: “Uma área de terras, situada no quadro urbano desta cidade de Jaguariaíva, 
composta por lotes 11, 12, 13 e 14 da quadra 41 com a área total de 1.078,43 m2, do loteamen-
to denominado Jardim Nossa Senhora de Fátima com as seguintes medidas confrontações”; 
� cando desde logo os interessados incertos, desconhecidos e não sabidos, advertidos de que 
se não contestada a presente ação, presumir-seão, como aceitos e verdadeiros os fatos arti-
culados pelos autores – art. 246 do NCPC e que no prazo para contestação começara a � uir 
a partir da publicação do presente edital, sendo que eventual contestação deverá ser apre-
sentada através de advogado legalmente constituído. E para que chegue ao conhecimento 
de toso mandou expedir o presente edital que será a� xado no lugar de costume do Fórum 
local, e publicado na forma da Lei. Cumpra-se. Dado e passado, nesta cidade de Jaguariaíva, 
estado do Paraná, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis. a) Livia 
Simonin Scantamburlo. Juíza Substituta.

===========================================================

“Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTOS E EVENTUAIS INTE-
RESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.” O DOUTOR FÁBIO LUIS DE-
COUSSAU MACHADO, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIIAÍVA 
ESTADO DO PARANÁ, na forma da Lei, etc...., F A Z   S A B E R, a quem o conhe-
cimento desde couber e a quem interessar, possa de que por este juízo, se processam 
os autos de USUCAPIÃO, autuado sob nº 0003734-07.2015.8.16.0100 em que � gura 
como requerentes JOÃO CARLOS MANCINI DE OLIVEIRA e MARLENE PAOLI 
DE OLIVEIRA e para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância mandou a MM. Juíza de Direito, que expedisse o presente edital para a C=I=-
T=A=Ç=Ã=O dos confrontantes do imóvel usucapiendo sendo eles: DANIEL JOSÉ 
DE MELO e sua esposa se casado for, CELIA F. DA SILVA e seu marido se casada 
for, ALIRIO CIPRIANO TOMAZ DE MIRANDA e sua esposa se casado for, JOÃO 
MARIA JORGE, e sua mulher se casado for e WOLMAR FERREIRA TERRES e sua 
mulher, e ainda do representante legaL do MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA/PR, 
e dos réus incertos e não sabidos e demais interessados, bem como dos con� nantes e 
confrontantes ou seus herdeiros ou sucessores e suas respectivas esposas e esposos, para 
que apresentem resposta querendo no prazo de 15 (quinze) dias, ao pedido de usuca-
pião do imóvel usucapiendo constante de: “Uma parte de terras rurais, situada no Bairro 
Cerrado da Roseira deste Município e Comarca de Jaguariaíva, com a área de 36,3123 
hectares (trinta e seis hectares, trinta e um ares e vinte e três centiares) Paulistas”; � cando 
desde logo os interessados incertos, desconhecidos e não sabidos, advertidos de que se 
não contestada a presente ação, presumir-se-ão, como aceitos e verdadeiros os fatos arti-
culados pelos autores - art. 285 e 319 do CPC e que no prazo para contestação começara a 
� uir a partir da publicação do presente edital, sendo que eventual contestação deverá ser 
apresentada através de advogado legalmente constituído. E para que chegue ao conheci-
mento de toso mandou expedir o presente edital que será a� xado no lugar de costume do 
Fórum local, e publicado na forma da Lei. Cumpra-se. Dado e passado, nesta cidade de 
Jaguariaíva, estado do Paraná, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 
dezesseis. a) Fábio Luis Decoussau Machado. Juiz de Direito. - 858.

PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIAÍVA

CARTÓRIO DO CÍVEL E ANEXOS
ROSANE APARECIDA DE BARROS - TITULAR
ADRIANE XAVIER DA SILVA - JURAMENTADA

EDITAIS E PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIVERSOS
TERRENO em Jaguariaíva, 299m2, 
R$ 80 mil. Fones 43 3535-4040 
ou 9806-1178.

CASA em Jaguariaíva, 80 m2, 
terreno 480m2, R$ 50 mil. Fone 43 
9806-1178.

VENDE COMPRESSOR DE AR. 
Fone 43 9632-4896.

VENDE GOL Special, ano 2000, 
2º. dono, R$ 9 mil. Fone (43) 9671-
0457.

VENDE FIAT UNO, prata, R$ 
6.500,00. Fone 43 9840-6134.

TERRENO EM PG
TERRENO em Ponta Grossa, 
Bairro Olarias, próximo Parque Ambiental e 
Shopping Paladium. R$ 260 mil. Excelente 
localização, aprox. 38 m², de esquina, 
medindo 14.40 x 22.00m Decisiva 
Imóveis, fone 42. 3025-2008.

EM JAGUARIAÍVA
VENDE TERRENO, em Jaguariaíva, 
Residencial BELVEDERE, quadra E, lote 19, 
Rua Veneza. Contato pelo Fone (43) 
9111-1121.

VENDE RESTAURANTE
VENDE RESTAURANTE – Buffet 
Avenida, em Jaguariaíva ,  no centro.  Com toda 
a estrutura,  no centro. Av. Antônio Cunha, 148. 
Tratar com Edi. Fone 43 3535-1180.

ALINHAMENTO 3D
ALINHAMENTO 3D, SUSPENSÃO, 
balanceamento, calibragem, recuperação de rodas, 
em Ponta Grossa: WEST RODAS. Também 
comércio de pneus e rodas esportivas. Rua 
Júlia Lopes, 49, Nova Rússia – Ponta Grossa 
– PR. Fone 42 3222-1212.

CNH
CARTEIRA DE MOTORISTA? 
Carteira A, B, C ou D? Renovação da CNH? 
Inclusão de categoria? Vá até a AUTOESCOLA 
LUDWIG, no Jardim Matarazzo, Jaguariaíva, Rua 
João Tracz, 162. Fone 43 35351086.

CLASSIFICADOS 
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ANÚNCIE: (43) 3535-3142

Aciaja realiza neste sábado mais 
uma edição do Miss Jaguariaíva

 CONCURSO

JAGUARIAÍVA

Depois do sucesso da 
edição passada, com 
a ganhadora Karin 

Fanha alcançando o Top 15 
no Miss Paraná, a Associação 
Comercial Industrial e Agrí-
cola de Jaguariaíva (Aciaja) 
realiza na noite deste sábado, 
03, a 2ª edição do Miss Jagua-
riaíva. O evento acontece no 
clube Appaloosa e conta com 
sete candidatas inscritas.

Cada uma das partici-
pantes é representada por 
uma empresa da cidade. São 
elas: Ana Beatriz Simões 
(Loja Chic), Barbara Pedroso 
(Lojas Ipiranga), Brenda Oli-
veira (Ana Lú Boutique), Ka-
rine Martins (Segunda Pele 
Roupas e Trajes P/ Locação), 
Lilian Kelly Murawski (Auto 
Escola Jaguar), Nághila Musa 
(Hotel Conde Alemão) e Va-
nessa de Oliveira (� ormax 
Soluções Industriais).

As sete concorrentes re-
ceberam nos últimos 3 meses 
uma preparação especial para 
o concurso. Passaram por 

A ganhadora será a representante de Jaguariaíva no Miss Paraná 2017
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ensaios de passarela e core-
ografi a, tratamento estético, 
clareamento dental, acompa-
nhamento nutricional e psi-
cológico, além de preparação 
física com personal trainer e 
treinamentos oferecidos pela 
JUMPER Cursos de Jaguaria-
íva. As misses desfi laram com 
vestidos de gala, trajes de ba-

nho e camisetas com o nome 
dos patrocinadores.

Além da coroação como 
Miss Jaguariaíva 2016, a grande 
vencedora receberá prêmios 
do Boticário, Loja Mencanta, 
Óticas Nações e Foto e Arte e 
Estúdio e também a inscrição 
para o Miss Paraná 2017. Além 
disso, ela ganhará um curso de 

inglês ofertado pela JUMPER e 
Uninter Jaguariaíva, um note-
book e um ano de treinamento 
físico no centro personalizado 
JL Trainer.

Após o concurso, acon-
tece o baile com a animação 
da Banda New York. Os con-
vites seguem sendo vendidos 
pela Aciaja.

HISTÓRIA E CULTURA
RAFAEL GUSTAVO POMIM LOPES** 
rafael.pomim@gmail.com]

E o “Pai da Aviação” veio a Ponta Grossa
Nesta edição reproduzo em minha coluna o brilhante artigo do eminente escritor FÁBIO MAURÍCIO HOLZMANN MAIA, ocupante da cadeira nº 13 da Academia 

de Letras dos Campos Gerais. O referido texto foi publicado originalmente da coluna da citada academia no jornal princesino Diário dos Campos de 20/02/2016.

O ano era de 1916, e fazia apenas 
uma década que o insigne brasilei-
ro Alberto Santos Dumont, o “Pai 

da Aviação”, conquistara os ares realizando 
o sonho de dar asas à humanidade com seu 
14 BIS planando nos céus de Paris.

Após ter passado pelo Chile, Peru, Bo-
lívia, Uruguai e Argentina, tendo entrado 
no Brasil através de Foz do Iguaçu, seguin-
do daquela cidade em uma viagem de seis 
dias até Guarapuava, naquela memorável 
quarta-feira marcada no calendário com a 
data de 4 de maio, desembarcava em Ponta 
Grossa Alberto Santos Dumont.

O Diário dos Campos havia convocado 
a população princesina a recepcionar o ilustre 
visitante e o mesmo jornal relatava a presen-
ça de uma comitiva de acadêmicos de enge-
nharia e de odontologia, e também jornalis-
tas vindos da capital do estado especialmente 
para receber o “Pai da Aviação”. Na entrada 
da cidade em Periquitos, vários “cavalheiros 
em automóveis, motocyclettas e bicycletas” re-
ceberam o visitante conforme relata o Diário 
dos Campos de 5 de maio daquele ano.

A comitiva seguiu em direção ao Hotel 

Palermo situado na Praça Marechal Flo-
riano Peixoto onde chegou por volta das 20 
horas ao som das Bandas de Música, de gri-
tos de vivas e intenso foguetório. Em frente ao 
hotel, Manoel Alvarenga saudou o ilustre vi-
sitante em nome do Operário Foot Ball Club.

Conta Epaminondas Holzmann que 
Santos Dumont permaneceu um dia em 
Ponta Grossa onde visitou a Fazenda Mode-
lo e o quartel do 5º Regimento de Infantaria 
localizado em Uvaranas, acompanhado pelo 

então Deputado Eliseu de Campos Melo.
De Ponta Grossa o “Pai da Aviação” se-

guiu viagem para Curitiba, e ao retornar da 
capital, nova parada na estação ferroviária 
da Princesa dos Campos no dia 9 de maio. 
O trem chegou por volta das 12:15 horas 
e Alberto Santos Dumont foi mais uma 
vez recebido ao som das bandas Lyra dos 
Campos e do 5º Regimento de Infantaria. O 
Comandante do regimento convocou os ofi -
ciais daquela unidade militar a se fazerem 
presentes à estação para saudar o “Pai da 
Aviação”. Ao desembarcar na Gare da esta-
ção, Santos Dumont foi saudado pelo Esta-
do Maior do 5º RI e pelo Prefeito Municipal. 
Foi ainda fotografado por Edmundo Canto, 
e em seguida conduzido ao restaurante para 
almoçar. Após o almoço discursou Manuel 
Alvarenga, e posteriormente, o “Pai da Avia-
ção” seguiu de trem para São Paulo.

A passagem de Santos Dumont por Pon-
ta Grossa naquele início de século XX, faz-nos 
refl etir sobre a importância de nossa cidade 
no contexto estadual e nacional, parecendo-
-nos ser naquele momento uma cidade mar-
cada pelo progresso e modernidade. 
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CANDIDATOS EM JAGUARIAÍVA

Aconteceram, no dia 
27 de agosto, os Jogos 
Inter Séries com a partici-
pação dos alunos do En-
sino Fundamental II e do 
Ensino Médio, do Colégio 
Objetivo de Jaguariaíva, 
sob a coordenação do 
professor de Educação 
Física Jean Gouveia.

Os jogos foram de di-
versas modalidades es-
portivas, principalmente 
voleibol, handebol, tênis 
de mesa e futsal.

 “O objetivo desta 
atividade é promover 
a socialização, a inter-
ação, o respeito, dentre 
outros valores que o es-
porte proporciona”, diz o 
professor Jean Gouveia. 

ATIVIDADES ESPORTIVAS

“Nesta atividade pro-
fessor e alunos tiveram 
o incentivo e prestígio de 
vários pais que se fizeram 
presentes. Esporte é vida 
e o exercício físico, prat-
icado com orientação e 
seriedade, traz ao jovem 
inúmeros benefícios”, con-
forme explica o Coorde-
nador Pedagógico, João 

Fracasso. “Parabéns ao 
professor Jean, pela ini-
ciativa e também a toda 
a comunidade escolar”, 
completa.

Colégio Objetivo de Jaguariaíva promove Jogos Internos

 COLÉGIO POSITIVO DE ARAPOTI

Feira de Ciências reuniu
mais de mil estudantes

ARAPOTI

A Feira De Ciências do 
Colégio Positivo rea-
lizado na última sex-

ta-feira, 26, teve como tema a 
“Pura Energia”. Mais de mil es-
tudantes das escolas públicas 
e particulares estiveram mar-
cando presença e prestigiando 
os trabalhos apresentados pe-
los alunos. Os projetos abor-
davam as diferentes formas de 
produção de energia.

A cerimônia de abertura 
contou com a presença de 
representantes das empresas 
Copel e Sanepar, que estive-
ram expondo aos visitantes 
demonstrações de geração de 
energia. Apresentações artís-
ticas de dança também tive-
ram destaque na abertura. “A 
feira tem como objetivo levar 
conhecimento a esses alunos 
sobre temas determinados 
que ajudarão a melhorar o 
mundo” falou a diretora Lu-
ciane Gomes Brondani.

O tema deste ano levou 

em consideração os tipos de 
energia que você pode obter 
no dia a dia. “Nós precisamos, 
neste momento, buscar alter-
nativas criativas e sustentáveis 
para economizarmos energia. 
Queremos incentivar nossas 
crianças nesse processo” co-

mentou a diretora. “Para nós 
é uma alegria receber tantos 
estudantes das escolas muni-
cipais, professores e empresas 
parceiras para debater este 
tema tão importante com 
nossos alunos “ disse o diretor 
Fábio Carlos Washington.

Equipe do Colégio Positivo com professores, 
apoiadores e empresas parceiras
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Nathalia e Miguel, comemoraram seus aniversários em uma festa linda, com tema soldadinho de chumbo e bailarina, tudo decorado pela Bibi Festas, e a equipe F&A, registrou cada detalhe

Nathalia e Miguel, comemoraram seus aniversários em uma festa 

Visite nosso novo site!
www.fotoeartecomunicacao.com
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PAPO FEMININO
ALESSANDRA HEUER  | alessandra.heuer@hotmail.com

Os lábios merecem atenção
Os lábios são extremamente sensíveis e precisam de atenção especial. Hoje com a moda dos batons de efeito matte 

(opaco) percebemos muito mais o ressecamento, pois as fi ssuras fi cam totalmente expostas quando o batom seca.Mas 
não se desespere! Alguns truques podem ajudar a hidratar e deixar seus lábios saudáveis e bonitos, do dia para a noite!

Hidratante labial para 
todas as horas
Use hidratantes labiais sempre, 
e se for usar batom, aplique uma 
camada do hidratante antes.
Todas as noites aplique antes 
de dormir, isso garante que ao 
amanhecer seus lábios estejam 
super hidratados. Vale a tão 
conhecida manteiga de cacau 
ou balms à base de vaselina, 
pantenol e manteiga de karité.

Dica extra
Não passe a língua nos lábios. Esse hábito provoca ainda mais 
ressecamento, pois a saliva tem um PH bastante ácido. Evite!

Esfoliação leve
Segundo dermatologistas, uma esfoliação 

leve pode ajudar a remover a pele 
ressecada dos lábios, mas sempre deve ser 

feita com muito cuidado.
Existem produtos específicos para os lábios, 

mas você também pode optar por um esfoliante 
caseiro, misturando um pouquinho de mel 
ou azeite de oliva com açúcar refinado, até 

fazer uma pasta. Para qualquer um dos dois a 
indicação é usar uma vez por semana, aplicando 

nos lábios com movimentos bem suaves.

Não arranque a pele 
Resista bravamente a aquela vontade de morder e 
arrancar a pele que resseca e fica aparente. Isso pode 
causar lesões, sangramento e até mesmo infecções, 
além de deixar a região sensível e dolorida.

Dia 03.09, será a escolha da nova miss Jaguariaíva, e nossa equipe agradece o carinho de todas, bem como temos orgulho de ser um dos patrocinadores do evento

Barbara, nossa 
gestante linda! 

Bem vinda a F&A

Pedro Paulo, recebeu amigos e 

familiares para comemoração 

de seus 11 anos, no último 

dia 20 e nós estivemos lá 

registrando tudo

Tem como não amar? Gêmeos Theo e Romeu em ensaio newborn da F&A

Está chegando o 
grande dia do Léo 

e Janine, e nós 
empolgadíssimos com 

esse casal nota 10

• SEGURO AUTOMÓVEL
• SEGURO DE VIDA
• SEGURO RESIDENCIAL
• SEGURO EMPRESARIAL

• PREVIDÊNCIA PRIVADA
• CONSÓRCIOS
• FINANCIAMENTOS
• RESPONSABILIDADE CIVIL

Av. Conde Francisco Matarazzo, 751 – Jaguariaíva (PR)

Solicite sua cotação através do nosso site www.uniaochamisso.com.br,
visite nosso escritório ou agende a visita de um dos nossos consultores.

Telefones:
(43) 3535-1556 
(43) 9696-5669 (Tim)

SEJA NOSSO CLIENTE E VIVA TRANQUILO, POIS
NA UNIÃO CHAMISSO É MAIS “SEGURO” !
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Av. Conde Francisco Matarazzo, 751 – Jaguariaíva (PR)

Solicite sua cotação através do nosso site www.uniaochamisso.com.br,
visite nosso escritório ou agende a visita de um dos nossos consultores.

Telefones: (43) 3535-1556 - (43) 9696-5669 (Tim)

SEJA NOSSO CLIENTE E VIVA TRANQUILO, POIS
NA UNIÃO CHAMISSO É MAIS “SEGURO” !
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seus aniversários em uma festa linda, com tema soldadinho de chumbo e bailarina, tudo decorado pela Bibi Festas, e a equipe F&A, 

Nathalia e Miguel, comemoraram seus aniversários em uma festa 

Gabrielle Tessarini 
comemorou seu 
aniversário no dia 30 

de agosto. Felicidades!
Aniversariantes da empresa Jaguar Contabilidade: Ana, Kethelyn, Daniele, Fernanda e Marcella. Parabéns!

 Candidatas a Miss Jaguariaíva 2016 - Dia de Treinamento 

oferecido pela JUMPER CURSOS e UNINTER JAGUARIAÍVA. 

Vanessa Oliveira, Brenda Silva, Ana Beatriz Somões 

Jayme, Bárbara Pedroso, Lillian Kely Murawski, Karine 

Martins, Nághila M.Qasen. Na foto também representantes 

da Jumper e Uninter Olívia Campos, Tatiane Chagas 

Gabriel, Augustinho A Ludwig e a professora Lilian Santos

Elena, já 
chegou na 

Foto e Arte, 
encantando 
a todos em 
seu ensaio 

newborn

www.fotoeartecomunicacao.com

João, lindo!!! 
Parabéns 

querido pelo seu 
aniversário


