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Deus seja Louvado

Distribuição

Gratuita

www.vozdeuniao.nbz.com.br

A união é rara, mas ainda existe, principalmente entre o povo de Deus. Nos dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2006, 20 pessoas vieram de Curitiba,
exclusivamente por amor aos irmãos de União da Vitória e Porto União, entre os quais 5 pastores titulares e duas esposas, 2 pastores auxiliares, além

de 11 obreiros apoiadores, que deixaram suas igrejas por 3 dias e realizaram em União da Vitória, na 2a Igreja do Evangelho Quadrangular, um
seminário espiritual. São estes os titulares: Osmar Vieira de Lima, Sérgio Hudzinski, Rivadávia Martins, Atnir Alves de Melo, José Campos Ferreira. As

Pastoras Auxiliares: Josefa Ribas e Jaíra de Fátima. As Esposas de Titulares: Marília Ferreira e Maria Aparecida. E os obreiros apoiadores: Tânia
Vieira, Delaine Vieira, Evertom Lima, Jucélia Lima, Vanderlei Ribas, Vanderlei Machado, Paulo César Pharneski, Ana Cristina Maladowski, Renata Pereira

Anastácio, Cleyton de Maria, Priscila de Oliveira. Gostaram tanto desta terra e de seu povo, que querem voltar novamente, o mais rápido possível.
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Rua Marechal Deodoro, 2873 - 3523-6759
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Frutolândia Trentin

Grande Variedade de Presentes e Utilitários...

SAIBA O QUE É BIOCOMBUSTÍVEL

União da Vitória (PR)
e Porto UInião (SC)

(42)3523-2923

Fone: (42)3522-2844

Rua 7 de Setembro, 451 - Porto União (SC)

uniporto@graficauniporto.com.br

Levy Pacheco

Fax:   (42)3522-1987

- Convites de
Casamento,

- Notas Fiscais,
- Formulários

Contínuos,
- Impressos...

Utilidades Domésticas
Presentes e Brinquedos

(42)3522-9557

Toda a linha de
Material Escolar

com os melhores
preços da região

Material de Lim-
peza, Cosméticos,

Bijuterias...

Presentes, Brin-
quedos,  Produtos
para Festas, Alumí-

nio, Bolsas, Sacolas...

Produtos a partir de:

Rua Quintino Bocaiúva, 55
União da Vitória (PR)

Novidade: Seção de Produtos Regionais
De gente simples como você

O Jornal Voz de União
entrevista com

exclusividade, o Presidente
da Câmara de Vereadores
de Porto União, o Sr. Luiz

Alberto Pasqualin.
Veja na página 4...

Nesta edição apresentamos um estudo sobre o assunto do momento: o
BIOCOMBUSTÍVEL. Veja detalhes na página 4.
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Quem sabe fazer
o bem e não faz,
nisto está pecando.

Tiago 4:17

Eng. Edson de Almeida e
Franzen

Editor Presidente do Jornal
Voz de União

Neste novo ano que se inicia, nossas
esperanças são as mais promissoras. Talvez
porque 2007 tenha o número 7, o número de
Deus. Ou talvez porque o Brasil, acreditem, tem
melhorado em muitos aspectos. Na
evangelização, no combate à fome, no combate
ao analfabetismo, na luta contra a AIDS, na
diminuição dos acidentes, e muitas outras
coisas mais.

Todavia, no Brasil, em alguns aspectos
temos regredido, principalmente na agressão
ao meio ambiente e na desigualdade entre
pobres e ricos. E quando se extrapola as
estatísticas para todo o planeta, a coisa fica
ainda pior.

Um relatório das Nações Unidas, com o
título irônico: “Prioridades do Mundo?” ,
apresentado em 1997, mostra alguns números
pavorosos:
1. Nos EUA somente 25% dos domicílios têm

pai, mãe e filho(s). O restante, 75% são com
indivíduos isolados, só o pai, só a mãe, só
o(s) filho(s) ou um deles com outro. Isto é
uma das conseqüências da destruição da
família, uma estratégia para acabar
também com a igreja, que é formada
essencialmente por famílias.

2. No mundo 12 milhões de crianças morrem
de causas ridículas como a fome,
desnutrição, diarréia ou violência.

3. Mais de 150 milhões de crianças passam
fome no planeta.

4. No mundo os analfabetos são 800
milhões, número este que cresce dia-a-dia.

5. No relatório das Nações Unidas (1997)
caracteriza-se como obscena a riqueza de
447 pessoas no mundo, que têm uma
fortuna pessoal maior do que a renda da
metade mais pobre da população mundial
(3,5 bilhões de pessoas). No Brasil 10%
das famílias mais ricas se apropriam de
51% da renda Brasileira, o que torna o Brasil
um dos três países mais injustos do
planeta segundo a própria Nações Unidas.
Um relatório apresentado recentemente diz
que as 246 pessoas mais ricas tem a soma
da renda de 45% das pessoas mais pobres
do planeta. Isto mostra que neste aspecto,
em 10 anos,  as coisas têm piorado ainda
mais.

6. No Brasil ainda, 1% dos proprietários
detém metade do solo agrícola, cultivando
menos de 5% deste solo.

7. No Brasil, morrem mais de 5000 crianças

Educação - Podemos Fazer a Diferença...
Rev. Edson de Almeida e Franzen - trazendo uma história que poderia ser verídica de você educador

A professora Teresa conta que no seu
primeiro dia de aula parou em frente aos seus
alunos da 5ª série primária e, como todos os
demais professores, lhes disse que gostava
de todos por igual.

No entanto, ela sabia que isto era quase
impossível, já que na primeira fila estava
sentado um garoto chamado Ricardo.

Ela, aos poucos, notava que ele não se
dava bem com os colegas de classe e muitas
vezes suas roupas estavam sujas e cheiravam
mal.

 Houve até momentos em que ela sentia
um certo prazer em lhe dar notas vermelhas

ao corrigir suas provas e trabalhos.
Ao iniciar o ano letivo, era solicitado a cada

professor que lesse com atenção a ficha
escolar dos alunos, para tomar conhecimento
das anotações.

Ela deixou a ficha de Ricardo por último.
Mas quando a leu foi grande a sua

surpresa...

Ficha do 1º ano:
“Ricardo é um menino brilhante e

simpático. Seus trabalhos sempre estão em
ordem e muito nítidos. Tem bons modos e é
muito agradável estar perto dele.”

Ficha do 2º ano:
“Ricardo é um aluno excelente e muito

querido por seus colegas, mas tem estado
preocupado com sua mãe, que está com uma
doença grave e desenganada pelos  médicos.
A vida em seu lar deve estar sendo muito
difícil.”

Ficha do 3º ano:
“A morte de sua mãe foi um golpe muito

duro para Ricardo. Ele procura fazer o melhor,
mas seu pai não tem nenhum interesse e
logo sua vida será prejudicada se ninguém
tomar providências para ajudá-lo.”

“Ricardo anda muito distraído e não mostra
interesse algum pelos estudos. Tem poucos
amigos e muitas vezes dorme na sala de
aula.”

Ela se deu conta do problema e ficou
terrivelmente envergonhada...

E ficou pior quando se lembrou dos lindos
presentes de Natal que ela recebera dos
alunos, com papéis coloridos, exceto o de
Ricardo, que estava enrolado num papel de
supermercado.

Lembrou que abriu o pacote com tristeza,
enquanto os outros garotos riam ao ver que
era uma pulseira faltando algumas pedras e
um vidro de perfume pela metade.

Apesar das piadas ela disse que o
presente era precioso e pôs a pulseira no
braço e um pouco de perfume sobre a mão.

Naquela ocasião, Ricardo ficou um pouco

mais de tempo na escola do que o de
costume.

Relembrou, ainda, que ele lhe disse:
- A senhora está cheirosa como minha

mãe!
E, naquele dia, depois que todos se

foram, a professora chorou por longo tempo...
Em seguida, decidiu mudar sua maneira

de ensinar e passou a dar mais atenção aos
seus alunos, especialmente a Ricardo.

Com o passar do tempo ela notou que o
garoto só melhorava.

E quanto mais ela lhe dava carinho e
atenção, mais ele se animava.

Ao finalizar o ano letivo, Ricardo saiu como
o melhor da classe.

Seis anos depois, recebeu uma carta de
Ricardo contando que havia concluído o
segundo grau e que ela continuava sendo a
melhor professora que tivera.

As notícias se repetiram até que um dia
ela recebeu uma carta assinada pelo Dr.
Ricardo Stoddard, seu antigo aluno, mais
conhecido como Ricardo.

Mas  a  história não terminou aqui...
Ela foi avisada do falecimento do pai de

Ricardo.
Tempos depois ainda recebeu o convite

de casamento. Ela aceitou o convite e no dia
do casamento estava usando a pulseira que
ganhou de Ricardo anos antes, e também o
perfume.

Quando os dois se encontraram,
abraçaram-se por longo tempo e Ricardo lhe
disse  ao  ouvido:

- Obrigado por acreditar em mim e me
fazer sentir importante, demonstrando-me
que posso fazer a diferença.

E com os olhos banhados em lágrimas
sussurrou:

- Engano seu! Depois que o conheci
aprendi a lecionar e a ouvir os apelos
silenciosos que ecoam na alma do educando.
Mais do que avaliar as provas e dar notas, o
importante é ensinar com amor mostrando
que sempre é possível fazer a diferença...

De Autor Desconhecido

Afinal, o que realmente faz a diferença?
É o fazer acontecer: a solidariedade, a

compreensão, a ajuda mútua e o amor entre
as pessoas...

O resto vem por acréscimo...
É este o segredo do Evangelho.
Tudo depende da Pedagogia do Amor.

Instrui a criança no caminho em que
deve andar, e até quando envelhecer não
se desviará dele. Provérbios 22:6

e adolescentes vítimas de armas de fogo.
8. No Brasil morrem 120 mil pessoas por

violência, trânsito, suicídios, afogamentos e
outros acidentes. É mais do que os 118 mil
que morreram em Hiroshima (78) e
Nagasaki (40 mil). Estamos numa guerra.

9. No mundo, não se consegue os 6 bilhões
de dólares que seriam necessários para
colocar nas escolas quem está fora delas.
Tampouco se consegue os 9 bilhões para
assegurar água e saneamento para todos,
ou os 13 bilhões necessários para
assegurar saúde básica e nutrição para
todos. Mas se consegue 8 bilhões para
cosméticos nos Estados Unidos, 11 bilhões
para sorvete na Europa, 17 bilhões para
ração para animais de estimação que já são
36 bilhões no mundo (6 animais para cada
habitante), 50 bilhões para cigarros na
Europa, 400 bilhões para narcóticos e 780
bilhões para gastos militares no mundo.
Dados de 1997. Em 2002, depois das 2
torres, só os EUA fizeram gastos militares
de 910 bilhões de dólares.

10. Meio milhão de crianças se tornam cegas,
anualmente, por falta de vitamina A. Isto
significa 1370 crianças por dia, 57 por hora,
mais ou menos uma por minuto . O custo
anual por criança para resolver este
problema seria da ordem de 10 centavos de
dólar.

Quem é Pior
Hitler matou milhões. Era um bárbaro. Nós

apenas deixamos morrer. E ouvimos, pasmos
e impassíveis, uma grande e moderna empresa
farmacêutica explicar que não é rentável produzir
medicamentos para pobres, porque a demanda
efetiva (isto significa dinheiro) é insuficiente.

Os pobres estão morrendo aos milhões. E o
que é pior, também sem a salvação de suas
almas.
Fazendo Nossa Parte

Nós cristãos, devemos fazer nossa parte em
dois momentos distintos: Tentar combater a
desigualdade e discriminação (libertação
física), e partir urgentemente para o ensino
cristão e a evangelização (libertação
espiritual).

Cada um de nós deve usar seus dons para
mudar a realidade destes números. Dos mais
de 6,5 bilhões de pessoas no mundo, somente
uma minoria de 2 bilhões de pessoas são
cristãos.

E a proporção de cristãos no mundo tem
ficado cada vez menor. Basta ver que os países
com maior tamanho e maior crescimento
demográfico, como a China, a Índia, os países
árabes e a África mulçumana, a proporção de
cristãos é cada vez menor. E não
coincidentemente os problemas nestes países
são cada vez maiores.

Repito: Para mudar esta realidade, usemos
nossos dons agora!

Você encontra mais sobre este tema, estudos,
livros e textos em:

www.nbz.com.br/igrejavirtual - Um portal
para mudar sua vida. E muitas outras vidas.

Depende de você...

HOMENAGEM ÀS CRIANÇAS

Rev. Edson A. Franzen despede-se de União da
Vitória e Porto União com Palestra sobre Dons

Edson A. Franzen, pastor, jornalista, engenheiro
agrônomo, palestrante, com seus filhos Felipe,

Ricardo, Heinz Eduardo e Sara, no púlpito da 2a IEQ de
União da Vitória, local do Curso sobre Dons

Foram cerca de 25 dias de férias em União
da Vitória e Porto União. Neste tempo, o pastor
Edson Franzen, a pedido de seu pai, o pastor
titular da 2a Igreja do Evangelho Quadrangular
de União da Vitória, implantou o Sistema
Eclesiástico Integrado no computador da igreja,
um sistema de administração de membros e
demais atividades administrativas da igreja.

Aproveitou também para criar este Jornal, o
Voz de União, através das edições 1 e 2.

E nos dias 16, 17 e 18 de janeiro, ministrou
um Curso sobre Espírito Santo e Dons,
aproveitando para implantar o questionário de
dons, onde 42 pessoas ficaram sabendo dos
seus dons manifesto (atual) e o latente (futuro).

“Tenho certeza que este é um novo momento
para a 2a Igreja. Pois encontrei uma igreja
avivada, vinda de um encontro maravilhoso,
proporcionado pelo Pastor Osmar e sua equipe
em meados de dezembro. Eu sinto a presença
do Espírito Santo só de falar com as pessoas.
Não pude deixar de pensar que o que faltava
para eles era somente cada um se identificar
com os seus dons vindos dEste Espírito Santo
que por aqui circula.” diz o Pastor Edson.

E ele completa: “Agora a oportunidade está
completa. Avivados e com o pleno
conhecimento de seus dons, resta somente
serem discipulados em cada um destes dons
para que possam crescer na estatura de cristãos
perfeitos, sendo efetivamente produtivos para
a comunidade cristã.”

No curso, foi ministrado com ênfase que:

Dons são para SERVIR ao Corpo de Cristo.
São para servir aos Outros...

Foi falado também que:
Cada indivíduo é singular, com diferentes

paixões, dons espirituais e estilos pessoais. Se
você agir dentro da sua área de paixão, servirá
com maior entusiasmo. Ao usar seus dons
espirituais, servirá com mais competência. E,
ao trabalhar de forma coerente com seu estilo
pessoal, servirá com maior liberdade.

Que figura se forma em sua mente quando
você pensa num ministro? Alguém trajando um
paletó e que prega no púlpito de uma igreja?
Alguém que visita idosos no hospital? Alguém
que conhece o grego e o hebraico? Será que
pensa num reverendo, pastor ou sacerdote?
Você descreveria um ministro como alguém que
é pago para dirigir a igreja e que o informa a
respeito de alguma necessidade? Ao imaginar
um ministro, você vê a si mesmo? Encare
desta maneira: você é um ministro; tem,
portanto, um ministério.

Talvez você não saiba ainda qual é seu
ministério. Talvez não saiba como ser um
ministro. Mas se você segue a Cristo, é um
ministro. Deus criou você, uma nova pessoa
em Cristo, para satisfazer algumas
necessidades ministeriais específicas.

E também foi deixada clara a distinção entre
talento e Dom:

Talentos naturais são concedidos no
nascimento físico. Dons espirituais são
concedidos no nascimento espiritual.

"Acredito que somente algumas raras igrejas
fazem o que fizemos aqui: Ministrar um curso
destes e já imediatamente descobrir os dons
dos participantes, explicando para eles o que
foi encontrado. Se mais igrejas fizessem isto,
haveria uma maior qualidade do atendimento
do Corpo de Cristo e mais compromisso com a
Evangelização." Salienta Edson Franzen.

Ano 1 - no 2 - Vale do Iguaçu - União da
Vitória e Porto União - Fevereiro de 2007
Distribuição Gratuita - 3000 exemplares

Diretor Presidente:
Eng. Edson de Almeida e Franzen

Colaboração: Heinz Siegfried Franzen,
Ricardo Lacerda Franzen e
Felipe de Almeida Franzen

Jornalista Responsável: Maurini de Souza
Alves Pereira - Reg. Profissional 3164 / 12 / 02

Empresa Responsável: NET Br@zil
CNPJ  05.235.941/0001-28

Internet: www.vozdeuniao.nbz.com.br
Fone: (41) 8415-5927 - União da Vitória (PR)

EXPEDIENTE
O Conselho de Pastores de União da
Vitória, Porto União e Região, reúne-
se toda a 2a feira na Igreja Batista ao

lado da Rodoviária de União. Participe.

Gravações e Arranjos Musicais
é com Roberto Moreira.
Fone: (42)9975-7554

Rádio União AM 1070 MHz, programa
Vida com Jesus com o Pastor

Franzen. De Segunda a Sexta, 10
horas da Manhã. Fique Ligado...

Antenas Parabólicas e Portões
Eletrônicos é com SATEC
Consertos de Antenas, TV,

Som e Vídeo.
Fones: (42)3522-4112

Celular: (42)9975-0910

Reformas e Construções
Fone: (42)9113-6630 - Miguel

CD Gospel Unidos por Cristo
Somente R$ 10,00

Contato: (42)9113-6630 - Miguel

Vitória da Chapa 1 de Mariza Martins na
Associação de Moradores do B. Rio D'Areia

Na eleição do dia 27/01, por 306 a 177 votos
venceu a chapa Continuação com a Presidente
Mariza Martins, com o Vice-Presidente: Carlos
Humberto Topolski , a 1ª Secretária: Dulce Mara
Topolski, a 2ª Secretária: Ana Silva Mello Lins, o
1º Tesoureiro: Ivo de Paula Portela, o 2ª Tesou-

reiro: Mario Jevouski, e demais integrantes.

Se você está precisando de
PRODUTOS DE LIMPEZA
ligue (42) 9941-6608 * Cláudio

Entrega no domicílio
Veja alguns produtos:

Amaciante (5 litros) ............... R$ 8,00
Quiboa (5 litros) .................... R$ 6,00
Detergente (5 litros) .............. R$ 7,50
Desinfetante (5 litros) ........... R$ 7,00
Ajax (5 litros) ......................... R$ 7,00
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Outros Eventos da 2a Igreja de União Acampamento dos Juniores da 2a

Igreja com  Atividades Bíblicas

Educação para os Jovens
Estamos publicando estas 4 fotos de pequenos

grupos, com Juniores e seus professores, num retiro de
oração e estudo bíblico de 3 dias na chácara da família
Colita, pois entendemos que somente quando dermos a
mais dedicada atenção para as crianças e jovens é
que realmente estaremos mudando este Mundo.

Professora Eloina com Daniela, Joici, Marieli, Alice, Luana, Andreara,
Paula, Fernando, Otávio, Fábio.

Professora Ana Claudia com Vanessa, Karina, Marluci, Andressa,
Aline, Kauana, Fábio, Paulo e Jessé.

Desfile de 7 de Setembro de 2005 da 2a Igreja do Evangelho Quadrangular
nas ruas de União da Vitória onde os pequeninos foram destaque.

Professora Emanueli com Elton, Edilamara, Sara, Isabela, Jessica,
Jorge Luiz, Josias, Junior, Andrieli.

Professora Luana com Aline, Tairine, July, Geovane, Cristian, Alex,
Mariangela, Letícia e Jhenifer.

Equipe da Construção da Cozinha e Banheiros: Alan, Valdecir,
Amândio, Antonio Cardoso, Antonio, Jair, Cirilo, irmão Darci, Pastor
Miguel, Luiz (não está na foto). Todos UNIDOS para ajudar a igreja.

Construção da Cozinha e Banheiros
da 2a IEQ foi feita em Mutirão

Um dos pequenos grupos de trabalho conduzidos por Eloina, com: Luiz,
Morris, Eloir, Eloina, Cleomara, Luiz, Luiza, Jocieli, Reginaldo e Leozir

Em dezembro de 2006 o Grupo Missionário de Mulheres da 2a IEQ de União
da Vitória, sob a direção de Iolanda Mello, confraternizou-se, com bolo,

num retiro espiritual onde foram abertos os presentes de Amigo Secreto.

(42)9115-5477
Socorro

Mecânica em Geral e Injeção Eletrônica

Fernando HolovatyRua Profa. Amazília, 1145
 União da Vitória - Paraná

Salão da CleomaraSalão da Cleomara

(42) 9927-7463

Novo endereço: Rua Leão Bartoski esquina
com a João Barboza n. 103 - São Brás

UNISSEX
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Bombeiros João Maria e Lindamir são bênçãos atuantes onde quer que
estejam. Por isto agradecemos a eles por seus trabalhos e pela chácara
cedida para ministração do pós-encontro do dia 21 de janeiro. Veja fotos:

Neste evento foi ministrado para mais de 40 pessoas, principalmente os
grandes benefícios que Jesus trouxe através da Cruz do Calvário.

Parte dos levitas em ação: Felipe, Elton, Caroline, Sandrinha e Luana
louvando a Deus num ambiente de natureza exuberante.
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Os participantes obedeciam
a sua vez para o tão

esperado almoço depois de
uma manhã de estudo.

Encomenda: Iolanda Mello
(42)3523-2539

Rua Primeiro de Maio,
358 esquina com Costa
Carvalho - 2 quadras da

Rodoviária de União

Marcos: "Temos o melhor preço da região!"
Plano Familiar em
Vida para Toda a

Família

(42)3522-2918

Funerária
Bom Pastor

Marcos: "Temos o melhor preço da região!"

Retífica Bajuca

(42)3523-3246

Rua Wenceslau
Brás, 94 - Porto

União (SC)

Nós fazemos
malabarismos

para deixar
seu motor

novo e
tinindo

Nos intervalos dos
estudos bíblicos na

chácara da Associa-
ção dos Bombeiros de

Porto União, Pastor
Franzen com integran-
tes da 2a Igreja utilizam
suas horas de lazer

para pescar o almoço

Momentos de Lazer

dos participantes. Na foto, aparecem Alan Fernandes, Pastor Franzen,
Emanoeli dos Santos, Ricardo Pires do Prado, Lindamir dos Santos, Heinz

Eduardo (Dudu) Lacerda Franzen, Rute Fernandes dos Santos, Roseli
Fernandes, Emanueli Cristina (a filhinha de Rute e Eloir Fernandes dos

Santos). O fotógrafo é o Rev. Edson de Almeida e Franzen.

Amigo Secreto do Grupo de Mulheres



Jornal Voz de União: Como o senhor é
grande colaborador das igrejas cristãs, alvo
principal deste jornal, gostaríamos antes  que
se apresente para nossos leitores.

LAP - Meu nome é LUIZ ALBERTO
PASQUALIN e estou exercendo meu 5o mandato
consecutivo no Município de Porto União. Fui
eleito no dia 15 de dezembro de 2006, para

MARLI EDITE FRANZ
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Novos e Usados
MÓVEIS

Compro, Troco, Vendo

VELATÓRIO STA. BÁRBARA

Brasil Novamente Sai na Frente na Corrida do Biocombustível
Vale do Iguaçu, Fevereiro de 2007Página 4

Palavras do
Pastor Franzen

Com lançamento da 1ª edição desse
Jornal ficamos perplexos com a recepção
e acolhida que tivemos em toda sociedade
de União da Vitória, Porto União e Região.

A comunidade da Igreja do Evangelho
Quadrangular do Rio D’Areia, entendeu o
quanto ficou mais fácil e confortável
evangelizar com ajuda do Jornal.

Passamos a ter mais um veículo de
comunicação para facilitar nossa missão
de ganhar almas para Jesus e conduzir as
pessoas para as reuniões.

O programa Vida com Jesus da Rádio
União veio a ser enriquecido com a
distribuição de 3.000 exemplares do
Jornal Voz de União mensalmente em
toda a região.

São 2 veículos de comunicação que se
somaram ao nosso trabalho de Evangeli-
zação. Deus seja louvado. Temos muito
que agradecer a cada dia.

Cientificamente foi comprovado por
pesquisadores da educação dos EUA que,
através da observação do dia a dia das
salas de aula, chegaram a coletar 20 mil
horas de filmes, durante 10 anos de
análise, tendo daí detectado o seguinte:
os professores que conseguiram
excelentes resultados com seus alunos,
tinham 3 qualidades fundamentais:
1) Respeitadores: (assíduos, pontuais,
que consideravam igualmente o rico e o
pobre, o feio e o bonito, o gordo e o magro,
ou seja não faziam acepção de pessoas).
2) Autênticos: (não eram mascarados ou
fingidos - eram transparentes e sinceros).
3) Empáticos: (preocupavam-se com o
futuro de seus seguidores - acompanhavam
de perto as dificuldades dos discípulos, ou
seja, amavam seus alunos e se colocavam
no lugar deles).

Quando olhamos para o Mestre dos
Mestres, Jesus tem essas qualidades. A
pesquisa científica conseqüentemente
provou que a Bíblia é verdadeira e incontes-
tável. Estas qualidades não são válidas
apenas para professores, mas para o patrão
e o empregado, para o papai e a mamãe e
também para os filhos. Enfim, para toda
sociedade em qualquer área de atuação.

Nós, o corpo de obreiros, ministros e
professores da 2a Igreja do Evangelho
Quadrangular de União da Vitória temos
buscado esta interatividade com nossos
amados irmãos, conseguindo com isto
trazer a abençoada comunhão e
crescimento da igreja primitiva para cá.

Pastor Titular
da 2ª Igreja

do Evangelho
Quadrangular
de União da

Vitória

(42)3523-7664
Rua Arnaldo Engel Schmidt, 21

Bairro Rocio - a 100 m do Posto Líder
da Marechal - União da Vitória

OFICINA DE MOTO

HONDA, YAMAHA, SUZUKI
e OUTRAS MARCAS

Marcos: "Temos o melhor preço da região!"

Um  dia cada
um de nós vai
precisar de um
lugar digno e

respeitoso para
a despedida de

alguém que
amamos...

(42)3523-2923
Plantão 24h

(42)3522-3980

Rua Clotário Portugal, 974 - Centro - União da
Vitória (PR) - atendendo toda a região de

Porto União e União da Vitória

VELATÓRIO STA. BÁRBARA

(42)3523-3562
Anexo Floricultura

Fax

presidir o Poder Legislativo no ano de 2007.
Além disso, sou Presidente de Centro Cultural
25 de Julho e da Associação dos Bombeiros
Voluntários de Porto União.

Jornal Voz de União: Quais são as ações
desta Câmara de Vereadores nestes 2
primeiros anos de mandato.

LAP - Nestes 2 primeiros anos de mandato
a Câmara de Vereadores, que é um Poder
autônomo e independente, teve uma atuação
de destaque, contribuindo com o Poder
Executivo na aprovação de projetos de lei,
requerimentos e indicações que resultaram em
avanços nas áreas de educação, segurança,
esportes, social e cultural, visando
proporcionar uma melhor qualidade de vida
para nossa população.

Jornal Voz de União: Gostaríamos que o
Sr. resumisse como serão as ações previstas
para os próximos 2 anos, desta Câmara de
Vereadores.

LAP - O Município de Porto União, que irá
completar no próximo mês de setembro, 90
anos de emancipação Política Administrativa
precisa que os poderes executivos, municipal,
estadual e federal, invistam mais em
segurança, educação, turismo e saneamento
básico para a nossa comunidade. Iremos
cobrar essas ações das autoridades
constituídas.

Jornal Voz de União: Existe algo planejado
de relevância para o Meio Ambiente e o
Turismo deste belo município de Porto União?

LAP - Na área ecológica, ajudamos o ex
Prefeito de Porto União, Eliseu Mibach a
implantar um aterro sanitário que é modelo

para as demais cidades de Santa Catarina. E
na área de Turismo, foi incentivada a criação
de pousadas no interior de Porto União, a
famosa Rota dos Lambaris, que é muito
freqüentada por turistas de outras cidades,
proporcionando aos agricultores uma
alternativa de renda. Foi implantado também
o parque de São João Maria localizado no Morro
da Cruz.       Entrevista concedida em 22/01/2007

Luiz Alberto Pasqualin
Presidente da Câmara de

Vereadores de Porto União

De oleoginosas como Girassol e Soja sai o Biodiesel

Além da Mamoma e do Dendê (na foto), também
servem para Biocombustíveis: Pinhão Manso, algodão,
nabo forrageiro, babaçu, castanha-do-pará, abacate,

coco, buriti, pequi, além do resto de outros óleos.

1. Como Nasceu a Idéia
O Brasil foi pioneiro no desenvolvimento de

tecnologias para produção de biodiesel, tendo
registrado em 1980 a patente do pesquisador
Expedito Parente. As pesquisas não tiveram
continuidade porque, na época, o combustível não
era competitivo frente ao diesel de petróleo.

O Brasil importa atualmente 10% do diesel
que consome. Este, por seu uso em transportes
de cargas e passageiros, é o combustível mais
utilizado no País, ou seja 57,7% dos combustíveis
líquidos, o que representa um consumo anual de
38,2 bilhões de litros, donde surge a idéia de
buscar a redução do uso do combustível fóssil.

2. O que é Biodiesel
Biodiesel é um combustível biodegradável

derivado de fontes renováveis como óleos
vegetais e gorduras animais que, estimulados por
um catalisador, reagem quimicamente com o
álcool ou o metanol.

O Brasil, hoje, tem capacidade para produzir
um biodiesel de qualidade internacional. E mais,
o País oferece condições para fabricar o primeiro
biodiesel no mundo usando a rota tecnológica a
partir de etanol. Nos demais países, o processo
de produção utiliza o metanol, derivado do petróleo.

Além do alto poder calórico, podem-se listar
os seguintes benefícios do biodiesel:
- É uma fonte renovável de energia;
- Não exige grandes modificações nos motores

tradicionais a diesel de petróleo;
- Reduz a emissão de poluentes pelos veículos;
- Reduz o desgaste dos motores (o biodiesel

tem poder lubrificante);
- Apresenta mais segurança no armazena-

mento, por que é biodegradável;
- Aumenta possibilidades de renda para

produtores rurais (impacto sócio-econômico);
- Reduz a dependência do país quanto a

reservas externas de petróleo e as oscilações
de preços do mercado internacional, além de
reduzir a evasão de divisas.
Esse combustível substitui total ou

parcialmente o diesel de petróleo em motores
ciclodiesel de caminhões, tratores, camionetas,
automóveis e também para geração de energia e
calor. Pode ser usado puro ou misturado ao diesel
em diversas proporções. A mistura de 2% de
biodiesel ao diesel de petróleo é chamada de B2
e assim sucessivamente, até o biodiesel puro,
denominado B100.

O biodiesel pode ser utilizado ainda para a
geração e abastecimento de energia elétrica em
comunidades isoladas, hoje dependentes de
geradores movidos a óleo diesel. Nessas regiões,
poderão ser aproveitadas oleaginosas locais.

Garantia para o Consumidor
A adição de 2% de biodiesel ao diesel de

petróleo não exigirá alteração nos motores, assim
como não exigiu nos países que já utilizam o
combustível. Os motores que passarem a utilizar
o biodiesel misturado ao diesel nesta proporção
têm garantia de fábrica assegurada pela
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores (ANFAVEA), conforme manifestação
formal desta entidade ao Governo Federal.

3. Quais as plantas que podem ser
usadas

Existem diferentes espécies de oleaginosas
no Brasil das quais se pode produzir o biodiesel

Entre as culturas mais comuns produtoras de
óleo, podemos enumerar em ordem crescente
de rendimento as que produzem mais de 1000kg
óleo/ha, entre outras, soja, girassol, mamona,
babaçu, castanha-do-pará, abacate, coco-da-
bahia, buriti, pequi e dendê. Estuda-se ainda o
nabo forrageiro, o pinhão manso e o tungue.

Outras matérias-primas também podem servir
para a produção de biodiesel, como as sobras de
gordura vegetal utilizada na indústria alimentícia
e também as sobras de gordura animal.

4. Inclusão Social e Agricultura
Familiar

Estudos desenvolvidos pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Ministério da
Integração Nacional e Ministério das Cidades
mostram que a cada 1 % de substituição de óleo
diesel por biodiesel produzido  com a participação
da agricultura familiar podem ser gerados cerca
de 45 mil empregos no campo, com uma renda
média anual de aproximadamente R$ 4.900,00
por emprego.

Admitindo-se que para um emprego no campo
são gerados três empregos na cidade, seriam
criados, então, 180 mil empregos. Numa hipótese
otimista de 6% de participação da agricultura
familiar no mercado de biodiesel, seriam gerados
mais de 1 milhão de empregos.

Para a mistura de 2% do biodiesel ao diesel
de petróleo, será necessário 1,5 milhões de
hectares, o que representa apenas 1% da área
plantada e disponível para agricultura no País (150
milhões de hectares). No entanto, muitos
agricultores atualmente estão usando o Biodiesel
puro (B100) em seus motores, e não 2%.

5. E o preço?
Da Biolix de Rolândia no Paraná, usina da

iniciativa provada, o combustível sai por um preço
na faixa de R$ 1,55 o litro, considerado baixo pelo
empresário Félix dono da Usina. “Sem o mercado

estar formado, os preços ainda estão incertos”,
diz ele. O preço pago pela Petrobrás nos leilões
de compra antecipada de biocombustível está em
R$ 1,75 por litro.

A Petrobrás quer alcançar a produção de 855
mil metros cúbicos por ano de biodiesel em 2011.
Para isso, já definiu a localização das suas três
primeiras plantas: Quixadá (CE), Candeias (BA) e
Montes Claros (MG). A empresa avalia ainda a
participação em mais nove projetos, sendo os
mais avançados os três que ficarão na Região
Sul. Uma dessas unidades será no Paraná. As
plantas teriam capacidade para 113 mil metros
cúbicos por ano, cada, e teriam como fontes de
suprimento o girassol, a soja e a mamona, além
do nabo forrageiro.

6. As dificuldades existem?
Apesar de já estar regulamentado em países

da Europa e os EUA, o uso do biodiesel ainda
necessita superar algumas dificuldades, como:

- Pode reduzir a vida útil dos componentes de
borracha do motor, tais como mangueiras e
retentores;

- Pode haver problemas quanto a garantias do
fabricante de motores, pelo uso de combustível
não previsto originalmente (mais de 2%);

- Em climas mais frios, pode haver problemas
no funcionamento do motor;

- Disponibilidade comercial ainda limitada;
- Custos de aquisição possivelmente maiores

que o diesel de petróleo (no atual momento).
Entre estas dificuldades, a disponibilização
comercial e o custo final estão intimamente
ligados à disponibilização de matéria-prima
abundante e a preços competitivos.

7. Conclusão
Levando em conta o sucesso inicial do

programa do álcool, e depois a intervenção de
usineiros nos preços, hoje se a Petrobrás manter
suas próprias usinas concorrentes aos usineiros
particulares de Biodiesel, poderá regular preço e
fazer deste programa um sucesso. Estamos
realmente confiantes neste sucesso.

Organizado pelo Engenheiro Agrônomo Edson de
Almeida e Franzen usando as fontes Agência Estado,
DCI - Comércio, Indústria & Serviços, Ministério das Minas
e Energias, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Casa
Civil, SEAB, Secretaria Estadual da Agricultura do Paraná,
IAPAR, Embrapa Cerrados.
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(42)3523-3692

Compro, Troco, Vendo

Novos e Usados
MÓVEIS

(42)3523-1617

Rua Wenceslau Braz, 1020 - São Pedro
Porto União (SC)

MARLI EDITE FRANZ
Doces, Salgados para Festas,
Aniversários, Casamentos e

Eventos em Geral

Entrevista Exclusiva com o Presidente da Câmara de Porto União


