
Loja 1: Av. Getúlio Vargas, 13 - 3662-1511
Novo endereço da Loja 2: Rua Benjamin

Constant, 178 - 3662-1464

ELEIÇÕES 2006
Deus seja Louvado

Distribuição

Gratuita

www.folhadovale.nbz.com.br

para sua Saúde

LOJÃO DO ANTENOR

CERRO AZUL

Também o melhor preço da
cidade em medicamentos

Fazendo o Melhor
Até outubro, no aniversário de 11 anos, a

cada R$ 50,00 em compras, você ganha um
cupom para concorrer a mais de 100 prêmios

11 ANOS COM VOCÊ

Super oferta em FRALDAS
Confira em nossos cestões...

FARMÁCIA

LOJÃO DO ANTENOR
COM GRANDE PROMOÇÃO: Nas compras a partir de

20/set a 30/dez, você concorre a vários prêmios, entre
os quais uma Bicicleta Barra Circular. Participe...

Entrega Imediata - Crédiário Próprio

Rua Barão do Rio Branco, 251

Com o atendimento familiar que você já conhece

Fone: (41) 3662-1110

Ex-Moradores de
Área da CBA

Cadastre-se, Informe-se

O MAE - Movimento de Ação Ecológica está fazendo o
cadastro de todos os ex-moradores, proprietários ou não-

proprietários (meeiros, parceiros, arrendatários, moradores
de favor...), das áreas compradas pela CBA. Vocês têm direito

à terra ou moradia. Vamos lutar por seus direitos.

Na Rua Barão do Cerro Azul,
no casarão Bassetti

Ex-moradores e
não-proprietários

de áreas
compradas pela

CBA, também têm
direito à

indenização, à
terra ou à casa

própria, em vilas
rurais...

Cerro Azul e Dr. Ulysses não Apresentam
Prestação de Contas de 2005 e Sofrem Risco de

Intervenção do Tribunal de Contas do Paraná
Hoje entendemos porque

municípios como Cerro Azul e Dr.
Ulysses não tem Certidão
Negativa de Débitos.

Não é culpa das administra-
ções anteriores.

O problema é que ambas as
administrações municipais de
Cerro Azul e Dr. Ulysses não têm
prestado contas como determina
a Constituição Federal e a Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Além da inelegibilidade do
prefeito e de seu secretariado, o
município também poderá ter que

pagar multas, e daí quem
pagará realmente estas multas
é o povo, a sofrida população
destes 2 municípios.

A data máxima para esta
prestação de contas venceu
em 20 de setembro, quarta,
prorrogado para segunda, dia
25, e constatamos que não

ELEIÇÕES 2006
Segundo Pesquisa,

Requião e Lula Ganham
já no 1o Turno

A pesquisa do DataFolha de 18 e 19 de setembro dá 50%
das intenções de voto para Lula contra 29% para Alckmin. Já a
pesquisa Ibope de 6 de setembro, mostra que Requião está
com 46% dos votos, contra 25% de Osmar Dias. A pesquisa
do Datafolha mostra Requião com 48% e Osmar com os
mesmos 26%. Mas Lula tende a cair... Veja mais na página 6.

Requião em Cerro Azul, na Festa da Laranja 2005, com os cantores mirins, Helio e Helinho

Pessutti-Vice. Coligação Paraná Forte: PMDB/PSC
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REQUIÃO
GOVERNADOR

APOIO

Ricardo Luiz de Oliveira (do Cartório e Sindicato) e Daniel A. Melo
(Daniel da Ponte), além deste Jornal, apoiam os candidatos

Waldyr Pugliesi e Moacir Micheletto, com Requião Governador

NOSSO

As orquídeas voltaram a florir no Vale

houve a entrega completa da
documentação de 2005.

O presidente do TCE, Heinz
Herwig está dando o ultimato para
estas prefeituras. Veja mais detalhes
e informações na página 3.

Casa de
Nestor e

Ireni

COM

Cerro Azul

Cara
Rosada

Dr. Ulysses
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No próximo dia 1o de Outubro
haverá novamente o grande
concurso público para preencher as

Quanto mais um homem
se aproxima de suas metas,
tanto mais crescem as
dificuldades.  Johann Wolfgang
von Goethe

Eng. Edson de Almeida e Franzen
Editor Presidente do Jornal Folha do
Vale

1627 vagas no poder executivo e
legislativo do Brasil. Neste concurso
e eleição temos 8 candidatos para a
vaga de Presidente, 208 candidatos
para as vagas de Governador, 230
para as vagas do Senado, 5471 para
as vagas de Deputados Federais,
12779 para as vagas de Deputados
Estaduais e 680 para as vagas de
Deputados Distritais, sendo portanto
19.376 candidatos pleiteando um
lugar que sempre deveria ser para o
atendimento da população por ele
representada.

É um grande vestibular, pois são,
em média, quase 12 candidatos por
vaga. Mas diferentemente da
universidade, neste concurso, os
erros na escolha significam que muito
dinheiro pode ser desviado e
surrupiado, muitos interesses da
maioria da população podem ser
espezinhados, e canalhas e
quadrilhas podem ser colocados no
poder por 4 anos.

Por isto é muito importante a sua
escolha. E não significa que você deva
colocar sempre novos políticos. Nem
sempre a honestidade e a
competência está em políticos de
primeiro mandato. Basta ver que mais
da metade dos envolvidos com os
recentes escândalos do mensalão,
sanguessugas e licitações
fraudulentas, são políticos de primeiro
mandato.

Eu diria até que é mais fácil
escolher bons nomes entre políticos
e mandatos que já atuam há algum
tempo, pois você sempre poderá
confrontar as obras e ações do
passado, que falam por eles.

Escolha políticos que não estão
envolvidos em nenhum escândalo,
que não estão com seus nomes na
lista dos inelegíveis do Tribunal de
Contas da União (www.tse.gov.br).
Que não tem seus nomes envolvidos
em nenhum esquema desvendado
pela polícia federal, ou que faziam
parte do mensalão.

A lista dos políticos que não estão
envolvidos em nenhum escândalo é
pequena, mas é nela que você pode
separar um tempo para sua escolha.

Voto Branco ou Nulo
Alguns eleitores, no entanto, estão

desiludidos, e acham que seu voto
tem que ser branco ou nulo, (ou até
não irão votar), para mostrar sua
indignação e insatisfação.

Está é a pior opção. Você passa a
sua opção de escolha para outros.

O maior castigo daqueles que não
gostam de política, é serem governa-
dos por aqueles que gostam de
política. O maior castigo para você
que não quer votar, é ter que ver e

ouvir, nos discursos em palanques,
desfilando em seus carros com vidros
pretos, e em toda eleição, aqueles
que vivem aparecendo em listas de
corruptos e “gatos”.

Não votar ou votar nulo não é
mostrar indignação, mas sim
comparado a ver um crime ser
cometido, como o roubo da casa do
vizinho, e se esconder, não denunciar,
achando que o problema não é seu.
Num prazo bem curto, a próxima casa
a ser roubada pode ser a sua.

Mas também não adianta votar em
candidato que não fez nada pelo Vale
do Ribeira, que nunca pisou aqui, e
que aparece aqui somente de 4 em
4 anos pedindo seu voto (isto quando
vem aqui, pois tem candidato que não
tem nem tempo, ou coragem, de vir
aqui).

Vote em candidatos que possam
representar bem sua região e você
próprio ou sua comunidade. É um
direito seu e também o seu dever,
pois no Brasil o voto ainda é
obrigatório.

Reportagem da Rede Globo
Por fim, gostaria de agradecer a

Rede Paranaense de Comunicação
- RPC - afiliada da Rede Globo, pela
reportagem do último dia 5/8/2006,
sábado, no programa Meu Paraná.

Os poucos mais de 10 minutos de
programa sobre Cerro Azul e o Vale
do Ribeira, mostraram uma boa parte
da riqueza turística, arqueológica e
cultural da região.

Foram sítios arqueológicos,
grutas, cavernas, montanhas, rios,
corredeiras, cachoeiras, rafting,
montanhas, natureza e as pessoas,
que são as riquezas deste local. E
não o potencial hidrelétrico ou as
represas, inundando tudo, e
expulsando o povo, como quer a CBA
(Companhia Brasileira de Alumínio).

Quem ama esta terra não
consegue conceber que lixão,
represas, caçadas, desmatamento,
agrotóxicos, fogo ou governantes a
possam destruir.

Luta Constante deste Jornal
Você tenha a certeza, caro leitor,

que enquanto o Jornal Folha do Vale
existir nesta região, estará
apresentando aqui, dignificando e
elogiando pessoas e instituições que
contribuem para nossos municípios.

Estará também lutando contra
todos aqueles que querem acabar,
de alguma forma, com este rico e
belo Vale do Ribeira.

Este é o serviço de utilidade
pública que todos aqueles que estão
a frente de meios de comunicação
deveriam fazer.

Não abriremos mão disto...

Educação - Podemos Fazer a Diferença...

Ano 3 - no 16 - Alto Ribeira - 27 de Setembro 2006
Distribuição Gratuita

Apoio: MAE - Movimento de Ação Ecológica
Diretor Presidente:

Eng. Edson de Almeida e Franzen
Colaboração: Ricardo Lacerda 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.folhadovale.nbz.com.br
Telefone: 8415-5927 - Cerro Azul (PR)

EXPEDIENTE

Rev. Edson de Almeida e Franzen - trazendo uma história que poderia ser verídica de você educador

Do Vale
Café Regional
Pastelaria, Bolos
Sorvetes, Tortas

Aceita-se encomendas para as Festas

3662-1498
3662-1289

R. Mar. Floriano Peixoto

Café todos os dias das 7:00 as 9:00hs (café, leite,
pão caseiro, queijo, geléias, presunto,
mussarela, manteiga, bolachas, bolo e pastel) –
R$ 5,00 (por pessoa)
Almoço caseiro (reserve até às 11:00hs)
(suco natural, bisteca ou bife e ovo frito) – R$ 4,00
Quarto com café – R$ 10,00
Quarto sem café – R$ 7,00
Marmitex (reserve até às 11:00hs) – R$ 4,00

Disk
Vale

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

ESCRITÓRIO JURÍDICO

Direito Empresarial, Possessórios,
Usucapião, Inventário e Arrolamento,

Execução e cobrança de títulos, Ocorrência
em Delegacia, Ações criminais e jurí,

Reclamatória Trabalhista - e outras ações

Dr. Ruy V. Guiguer

Escritório: Rua Benjamim Constant - Cerro Azul (PR) - (41) 3662-1604
Residência: Rua Solimões, 689 - Mercês - Curitiba (PR) - (41) 3338-6598

Central de Imóveis
RVG - CRECI 214

Compra, Vende, Aluga,
Administra, Avalia

Lote, Casa, Barracão, Chácara,
Sítio, Fazenda, Área para
Reflorestamento, Permuta,

Medição...

advogado - OAB/PR 4347

Desequilíbrio Ambiental
Nos últimos dias, Cerro Azul foi invadida por este tipo

de Mariposa, que infecta as luzes durante a noite.
Trata-se de um problema ambiental trazido pelo uso

exagerado de Agrotóxicos, matando os inimigos
naturais das lagartas destas mariposas.

Mariposas em
todo lugar

Por que são necessários os exames e
vacinações dos animais, para participação em
eventos?

Porque eles podem ser portadores de diversas
doenças que ,nem sempre, apresentam sintomas e
que se transmitem rapidamente quando o animal tem
contato com outros ou com o uso coletivo das mesmas
agulhas, seringas e instrumentos contaminados,
utilizados no manejo dos animais. Algumas doenças
também podem ser transmitidas por insetos que se
alimentam do sangue dos animais.

Quem confere a documentação dos animais
nos eventos?

E o medico veterinário responsável pelo controle
de sanidade dos animais participantes do evento A
SEAB fiscaliza o cumprimento desta determinação.

Quando é necessário a apresentação destes
documentos?

Em toda aglomeração de animais devem ser
apresentados os documentos que comprovam a sua
saúde. Entende-se como aglomeração os eventos do
tipo: rodeio, carreira, prova de laço, montaria, tambor,
cavalgada e outros.

Quais os documentos necessários para os
eqüinos:

*Exame de Anemia Infecciosa Eqüina;

*GTA - Guia de transito Animal;
*Atestado de vacinação ou da não ocorrência

de alguma outra doença que possa estar ocorrendo
nos eqüinos e que a SEAB julgue necessário seu
controle.

O exame de Anemia Infecciosa Eqüina tem validade
por 60 dias, aparentemente este tempo parece
pequeno, mas ele foi determinado levando-se em
consideração o período de incubação da doença, que
pode variar de 3 a 70 dias

Quais os documentos necessários para os
bovinos?

*GTA - Guia de Trânsito Animal
*A Comprovação da vacinação contra Febre

Aftosa, nas duas últimas campanhas.
Todos estes cuidados são tomados para prevenir

que certas doenças venham a se transmitir e
prejudiquem um grande numero de proprietários de
animais, pois quando certas doenças como a Febre
Aftosa e a Anemia tratamento e o sacrifício dos
animais.

Portanto, apesar as SEAB saber das dificuldades
de manter as vacinações e os exames em dia e os
documentos em ordem, é necessário esclarecer que
estas atitudes resguardam a saúde do anima e o
lazer de seu proprietário.

Cavalgadas Precisam de Exames, Vacinas e Autorizações
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Arrecadação dos Municípios de Cerro Azul e Dr. Ulysses
Uma vez que não vemos a transparência das contas municipais das administrações municipais de Cerro Azul e Dr. Ulysses,

estamos aqui apresentando pelo menos o que estes municípios receberam neste ano de 2006, sem contar o recebimento dos
tributos e taxas municipais, como IPTU, ISS, Licenças etc.

Fonte das informações: Banco do Brasil - www.bb.com.br (em https://www13.bb.com.br/appbb/portal/gov/ep/srv/daf/index.jsp)

Ano 2006 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Total
FPM ..............606.612,14 ....... 521.732,60 ....... 492.907,47 .....  554.928,81 ......  609.024,52 ....... 592.690,24 .......  979.244,44  .......  537.322,89 ....... 4.894.463,11
FEP ................. 6.203,24 .......... 6.598,89 .......... 7.504,17 ........  6.440,70 .......... 7.104,15 .......... 7.875,26 ........... 16.039,29 ............ 7.582,81 ........... 65.348,51
ICMS .................................................................................................................. 5.300,28 ........ 26.501,38 .............5.300,28 ............ 5.300,28 ........... 42.402,22
ITR .................  4.644,71 ............  344,69 ............. 858,71 ............ 396,86 .......... 2.306,58 ............. 511,01 .............1.763,03 ............  231,81 ............ 11.057,40
FUNDEF .....  231.965,31 ....... 202.903,05 ....... 198.079,78 ......209.304,58 ....... 215.685,60 ....... 228.111,92 ......... 373.846,55 .......  195.037,36 ...... 1.854.934,15
ANP ................  4.079,19 .......... 2.993,81 .......... 5.383,95 ......... 2.606,01 .......... 2.938,36 .......... 4.469,04 .............8.109,66 ............ 3.644,81 ........... 34.224,83
CFM................  2.575,77 .......... 2.100,50 .......... 6.588,60 ......... 3.044,89 .......... 4.928,82 .......... 3.694,77 .............6.901,28 ...........  3.549,49 ........... 33.384,12
SAE ...............  44.540,57 ............................................................................................................................................................................................  44.540,57
FEX ..............   13.427,33 ...........................................................................................................................................................................................   13.427,33
CID ................  15.271,73 ......................................................... 13.359,26 ............................................................. 14.877,35 ..................................... 43.508,34
TOTAL ....... 929.319,99 .... 736.673,54 .....711.322,68 ... 790.081,11 .... 847.288,31 .... 863.853,62 ....1.406.081,88 ...... 752.669,45 ...... 7.037.290,58

Ano 2006 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Total
FPM ..............313.024,47 ....... 269.224,87 ....... 254.350,51 ......286.354,80 ....... 314.269,31 ....... 305.840,50 ......... 273.737,84 ........ 277.269,78 ...... 2.294.072,08
FEP ................. 2.658,53 .......... 2.828,10 .......... 3.216,07 ......... 2.760,30 .......... 3.044,63 ...........3.375,11 .............3.624,21 ............ 3.249,78 ........... 24.756,73
ICMS .................................................................................................................. 2.433,05 ........ 12.165,24 .............2.433,05 ............ 2.433,05 ........... 19.464,39
ITR ...................1.611,87 ............. 265,35 ............. 277,87 ............ 214,92 ............. 137,58 ............. 177,81 ............... 141,44 .............. 435,26 ................ 3.262,1
FUNDEF ....... 87.065,94 ........ 75.953,82 ........ 74.148,31 ....... 78.350,12 ........ 80.738,79 ........ 85.390,43 ........... 73.830,41 .......... 73.009,44 ......... 628.487,26
ANP ................. 3.399,32 .......... 2.494,84 .......... 4.486,63 ......... 2.171,67 .......... 2.448,63 .......... 3.724,20 .............3.720,71 ............ 3.037,34 ........... 25.483,34
CFM.............................................................................................................................................................................................................................................
SAE ............... 16.204,95 ............................................................................................................................................................................................ 16.204,95
FEX ................. 6.102,10 ...............................................................................................................................................................................................6.102,10
CID .................. 8.107,19 ........................................................... 7.351,59 ...............................................................8.187,00 ..................................... 23.645,78
TOTAL ....... 438.174,37 .... 350.766,98 .... 336.479,39 ... 377.203,40 .... 403.071,99 .... 410.673,29 .......365.674,66 ...... 359.434,65 ...... 3.041.478,73

CERRO AZUL

DOUTOR ULYSSES

Fiscalização do Povo e pelos vereadores: Como comentário a esta tabela, temos a destacar o recebimento extra que Cerro
Azul teve no mês de julho, significando quase o dobro do que normalmente recebe a cada mês. Todavia não vimos nenhuma
significante obra desde julho até o fechamento desta edição. Acreditamos que deva estar guardado em contas para "uso" posterior.

Estaremos informando o povo através deste Jornal para que este fiscalize, juntamente com alguns vereadores, uma vez que,
com exceção do vereador Valdir Braine e da vereadora Edilaine Pereira de Cerro Azul, e do vereador Lucas de Dr. Ulysses,
todos os demais têm votado matérias com e pró-prefeito, referendando inclusive todas as ações, e os os parcos projetos além dos
candidatos a deputado apoiados pela administração pública municipal. Fiscalize e contribua para seu município crescer.

Cerro Azul: Média de R$ 879.661,32 por mês
Dr. Ulysses: Média de R$ 380.184,84 por mês

LEGENDA:
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO

ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
FUNDEF - FUNDO DESENV. DO ENSINO FUNDAM. E
VALORIZ. DO MAGISTÉRIO
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO

MINERAL
SAE - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS
EXPORTAÇÕES
CID-CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO
ECONÔMICO

Cerro Azul e Dr. Ulysses
não prestaram contas do

exercício de 2005 ao
Tribunal de Contas

19/09/2006 - www.bemparana.com.br

Seis prefeituras - Colombo, Cerro
Azul, Doutor Ulysses, Jataizinho,
Santa Cecília do Pavão e Santo
Antonio da Platina - terão problemas
com o Tribunal de Contas do Paraná
e poderão até sofrer intervenção do
governo do Paraná, alerta o
presidente do TC, conselheiro Heinz
Herwig. Estas prefeituras não
enviaram a prestação de contas
referentes ao exercício financeiro de
2005.

Elas enviaram até ao TCE o quinto
relatório bimestral do SIM–AM
(Sistema de Informações Municipais
– Acompanhamento Mensal) do ano
passado. O envio do relatório é parte
integrante e obrigatória da Prestação
de Contas Anual que deve ser
entregue até o dia 31 de março no
Tribunal de Contas.

“Elas devem o último relatório
bimestral do ano passado, sem o qual
não é possível entregar a prestação
de contas do exercício de 2005”,
observa o diretor de Contas
Municipais do TCE, Mário Cecato, ao
explicar que as contas devem ser
prestadas em duas partes; a
eletrônica e a física. “Não basta
protocolar a Prestação de Contas
Anual (PCA) no TCE. Também é
necessário enviar via Internet, a cada
dois meses, os relatórios do SIM-AM.
No dia 31 de março, são protocolados
documentos como extratos
bancários, declaração do contador,
ofício do prefeito, entre outros papéis.
São aproximadamente 11
documentos complementares que,
sozinhos, não permitem a emissão de
um parecer”, informa Cecato.

O presidente do TCE informa que
além destas prefeituras pagarem
multas por atraso, prevista na Lei
Orgânica do TCE, sofreram
instalação de tomada de contas, não
estão aptas a receber certidão de
crédito para transferências
voluntárias e ainda podem passar por
processo de intervenção estadual.
“Realizamos cursos, seminários,
palestra, inspeções in-loco. Estamos
colocando a disposição dos
administradores públicos nossos
técnicos, nossa estrutura, procurando
orientar e sanar todas as dúvidas.
Agora eles devem cumprir a parte
deles, pois estão sujeitos às sanções
previstas na lei”, avisa Herwig.

Quatro fundos que fazem parte da
administração indireta também estão
em débito com o TCE. São eles:
Fundo de Previdência de Cerro Azul,
Serviço de Água e Esgoto de Doutor
Ulysses e os Institutos de Previdência
de Jataizinho e Matinhos. Eles
também ainda não apresentaram
suas prestações de contas referentes
ao exercício de 2005.

Exemplos a seguir        
Se por um lado há prefeituras que

não estão em dia com o cumprimento
da agenda de obrigações, enviando
corretamente suas informações da
execução financeiro-orçamentária do
atual exercício, há onze que estão
rigorosamente no prazo. “As
prefeituras de Mirador, Miraselva,
Antonio Olinto, Vitorino, Iguatu, Missal,
Nova Aliança do Ivaí, Sulina,
Tomazina, Cruzeiro do Iguaçu e Cruz
Machado são exemplos a serem
seguidos. Elas já estão com o
relatório do quarto bimestre deste ano
entregue ao TCE”, comenta o
presidente do TCE, Heinz Herwig.

O vencimento da obrigação da
entrega do quarto relatório do SIM-AM
(Sistema Informação Municipais –
Acompanhamento Municipal) do
exercício de 2006 ao TCE acaba dia
20 de setembro, quarta-feira. De
acordo com a DCM, 121 prefeituras
estão com a remessa de informações
da atual gestão em dia, ou seja, com
o terceiro bimestre de 2006 enviado
ao banco de dados do TCE.

Estes dados são vistos por
satisfação pela direção da Casa.
“Ainda temos devedores de
informações ao TCE, mas a grande
maioria dos municípios paranaenses
tem procurado cumprir com suas
obrigações”, comenta Herwig, ao
observar que muitos encontram
dificuldades, não tecnológica ou
estrutural, mas sim devido a troca da
empresa prestadora do serviço de
informática.

Vereador Valdir denuncia descaso com vilas em Cerro Azul

O vereador avalia os esgotos a céu aberto que estão
por toda a Vila Bestel.

R$ 1,00 investido em Saneamento significa R$ 4,00
que se deixa de gastar em Saúde.

Este lugar é a saída do esgoto ao lado do
campinho na Vila Eliane. Estamos jogando merda e

doenças em nossos rios.

Este barranco era para ser uma rua. Neste
momento um morador tenta, com dificuldade,

vencer esta subida, para chegar a sua residência.
Todos os brasileiros são iguais? Talvez não os

moradores das Vilas de Cerro Azul.

O grande valão da Vila Bestel poderia ter grandes
manilhas, direcionadas para a estação de

tratamento da Vila Eliane, e depois ser coberto e ali
fazer as quadras poliesportivas para os jovens das

Vilas, trazendo saúde, lazer e qualidade de vida.

Em contato com a Sanepar, Valdir descobriu que a
estação de tratamento da Vila Eliane pode receber

tranqüilamente, os esgostos da Vila Bestel, que
desceriam até lá por gravidade. Falta no mínimo
entendimento entre órgãos para isto acontecer.

O Esgoto está sendo lançado diretamente na rua,
proporcionando doenças e dificuldades principalmente

para as crianças.

O vereador Valdir, verificando que muitos
moradores, cansados de esperar, colocaram canos

e manilhas por conta própria na frente de suas
casas, fez um projeto para a FUNSASA (Fundação
Nacional de Águas e Saneamento Básico), em 28
de abril deste ano, via Associação de Moradores
da Vila Bestel, para conseguir 1500 manilhas, que
proporcionariam o Saneamento Básico necessário

para a Vila Eliane, Vila Bestel, Remonato e Vila
Esperança. Ainda não houve o retorno positivo ou

negativo destes recursos, mas o vereador não
perde a esperança de conseguir ainda isto.

Há muito tempo o vereador Valdir tem alertado a
administração municipal sobre o abandono que vem
sofrendo a Vila Bestel, Vila Eliane e Vila Esperança.
Tanto é verdade que o seu Requerimento aprovado

pela plenária, requerimento este de n. 048/2006,
tem o seguinte texto e conteúdo:

O Vereador, infra-firmado (Valdir Braine), nos
termos do Regimento Interno desta Casa de Leis,
requer, uma vez ouvido o douto plenário, que seja
oficiado ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO (o prefeito),
para que este DETERMINE junto ao seu
DEPARTAMENTO COMPETENTE que realize obras de
saneamento básico nos lugares citados: Vila Eliane,
Vila Esperança, Remonato, Vila Bestel, Margem
Esquerda do rio Ponta Grossa, Caixa D´Água e
Cruzeiro.

JUSTIFICATIVA: em alguns pontos dessas vilas
citadas os moradores sofrem com a falta de
Saneamento Básico. Sabemos que os cidadãos
Cerroazulenses têm direito à saúde, e isso é dever
do município buscar alternativas para salientar esses
problemas. O Art. 147 da Lei Orgânica Municipal, e
Art. 23, IX. da Constituição Federal de 1988, diz:
Saneamento básico é competência comum da União,
Estados, Distritos Federal e Municípios. Por isso
embasado nessas leis exigimos uma atenção maior
por parte da secretaria competente em relação a
estes problemas.

Nestes termos, pede Deferimento
Cerro Azul, 26 de junho de 2006.

Valdir ainda está criando e tentando viabilizar
outros projetos, como:
1.  Escolinha de Futebol, juntamente com a Rádio
Comunitária, ampliando para Vôlei e Basquete.
2. Horta Comunitária
3. Viveiro de Mudas e Flores, para plantio nas vilas
(Adote uma Árvore...)
4. Creche Comunitária, em área da Prefeitura nas
Vilas, entre outros projetos.

Outros Projetos Sendo Criados
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Deputado Federal Moacir Micheletto Visita Cerro Azul e a Estação do IAPAR

O engenheiro agrônomo Locatelli, fiscal licenciado do Ministério da
Agricultura, e assessor do deputado Moacir Micheletto, emociona-se

quando fala de Cerro Azul e das dificuldades do citricultor e agricultor da
região do Vale do Ribeira. Está impressionado com o grande potencial

agrícola e turístico da região e perplexo diante dos muitos anos da falta de
atitude dos governantes para com a região e das instituições aqui

instaladas. Locatelli colocou à venda 3 de seus imóveis, e com a venda de
algum deles, pretende mudar-se para a região colocando em ação o projeto

da indútria de sucos, concentrados e essência da casca dos citros.

O deputado Moacir Micheletto e a família de Fernando Lorenski, empresário e produtor rural de Cerro Azul

A vinda para Cerro Azul do deputado Moacir Micheletto, indo para seu quinto mandato, foi no
dia 3 de setembro deste ano. Micheletto achou fantástica a recepção do povo desta cidade. Na

oportunidade visitou a estação experimental do IAPAR, uma das 18 instaladas em todo o
Paraná, e falou da sorte que Cerro Azul tem de ter uma estação como esta. O também

engenheiro agrônomo Ivan Evangelista, filho de Ivete, a administradora do IAPAR, é o anfitrião
desta visita, explicando pormenorizadamente toda a situação e experimentos da estação. Na

foto aparece material sobre o viveiro telado e o deputado Micheletto gosta do que vê. O
deputado Micheletto, como extensionista da Emater por 18 anos, produtor rural e diretor dos

conselhos de várias Cooperativas Agrícolas, afirma que somente com a união do Produtor e as
Cooperativas Agropecuárias, de Comercialização e de Crédito, mais a extensão rural,

assistência técnica e a pesquisa (daí vem a importância do IAPAR), poderá trazer o sucesso
da agricultura e pecuária de todo o Vale do Ribeira.

O eng. agrônomo Ivan explica o viveiro telado, com Ronaldo assessor do deputado, Micheletto e Leoni Deplanches

O presidente do Sindicato Ricardo L. de Oliveira,
discursa ao lado do deputado Micheletto sobre a
necessidade de indústrias orientadas à Ponkan e

outras plantas cítricas. O deputado Micheletto, como
agrônomo, vice-presidente da FAEP e também

presidente do sindicato de Assis Chatebriand, trouxe
a real possibilidade da Cocamar instalar aqui uma
mini-indústria de sucos e concentrados, também

moendo, entre outras frutas, Ponkan.

Micheletto vê com bons olhos a vinda da Indústria de Sucos e Concentrados da COCAMAR para Cerro Azul

É Possível Suco e
Concentrado de Ponkan
Neste momento passaremos a

descrever a Indústria de Concentrados de
Paranavaí, que se tudo correr bem, deve
ser a matriz, a mãe da Indústria de Sucos
e Concentrados de Cerro Azul, uma vez
que a Despolpadeira, salvo um milagre,
não deve vir mais para Cerro Azul.

A Indústria de Sucos e Concentrados
de Paranavaí, já moía Ponkan e Murcote,
vindo inclusive comprar aqui. Com o
advento da Pinta Preta em Cerro Azul, veio
a proibição de levar Ponkan e Murcote
para Paranavaí que ainda não tem esta
doença.

Surge então do Sr. Locatelli e Micheletto,
a idéia de montar uma unidade menor em
Cerro Azul, gerando concentrados de
tangerina, que seriam enviados para
Paranavaí para exportação ou outro fim.

Tudo pode ser feito através de
consórcio entre acionistas e trabalhadores,
vindo a construir e iniciar o funcionamento
desta indústria já para a safra de 2008.
Conhecendo a Indústria de Paranavaí

A Indústria de Sucos Concentrados foi
pioneira na produção de suco de laranja
concentrado no Paraná, operando desde
o ano de 1994. Instalada no Distrito
Industrial, gera para o município de
Paranavaí cerca de 100 empregos diretos
e cerca de dois mil postos de trabalho
indiretos para toda a região. Idealizada pela
Cocamar, que ao final da década de 80
introduziu a Citricultura no noroeste do
Paraná como opção viável à pecuária
extensiva em pastagens degradadas e
enfraquecimento gradual da economia da
região.

A indústria foi fundada em 22/06/1990.

Em 1992, começou a operar o Packing
House, para beneficiamento de laranja in
natura e, em 1994, entrou em operação a
linha de produção de suco de laranja
concentrado congelado.

A Indústria de Sucos Concentrados está
localizada em uma região com excelentes
aspectos agrícolas. Os solos são argilo-
arenosos e a topografia apresenta leves
ondulações.

O clima é sub-tropical e a precipitação
média é de 1.200 mm anuais muito bem
distribuídos, com temperaturas variando
entre 17ºC e 28ºC.

1. Conheça mais a Indústria de Sucos
Concentrados

Com um layout e instalações
modernas, a Indústria de Sucos
Concentrados  possui capacidade para

Indústria de Sucos Concentrados de Paranavaí pode vir para o Vale
operacionalizar 6.000.000 de caixas de
laranja por safra, podendo dobrar esta
capacidade com a incorporação de novos
equipamentos ao processo, sem
necessidade de modificações
significativas de ordem civil.

Os produtos são obtidos a partir de
laranjas das variedades pêra, valência,
folha murcha e Iapar, que são cultivadas
através da mais moderna tecnologia
agronômica, preservando a saúde do
trabalhador e o meio ambiente. Após a
colheita, as frutas são conduzidas a um
sistema de extração, separando suco,
óleos e bagaço. O suco é então filtrado,
centrifugado, pasteurizado, concentrado,
embalado e armazenado em câmara fria
para comercialização.

2. Produtos
• Suco de Laranja Concentrado
Congelado
Concentrado até 66obrix e estocado em

temperaturas abaixo de -12ºC, o FCOJ
tem estabilidade de 24 meses, mantendo
suas características sensoriais e
nutricionais. Embalado em tambores de
265Kg (peso líquido) ou bins de 1400Kg,
o Suco de Laranja Paraná Citrus
atravessa os mares e é comercializado
no mercado europeu, onde é reconstituído,
envasado e chega às mesas de milhares
de consumidores.

• Suco de Laranja Concentrado
Congelado Preservado
Além do suco natural, a Paraná Citrus

também fornece suco concentrado
preservado para as indústrias produtoras
de refrigerante. Embalado em bombonas
de 66Kg ou baldes de 25Kg, este produto
atende principalmente o mercado regional,
levando o sabor da laranja às bebidas
gaseificadas que chegam às mesas dos
consumidores brasileiros.

• Óleo Essencial (óleo de casca
prensado a frio)
Além do suco, a laranja oferece este

rico composto aromático, que carrega
consigo o aroma e sabor da fruta.
Recuperado a partir da casca da fruta, a
frio, o produto preserva a cor alaranjada
da casca e o aroma inebriante da fruta.

Embalado em tambores de 172Kg (peso
líquido), este produto perfuma e confere
sabor à indústria alimentícia, cosmética,
farmacêutica, e também serve como base
para desdobramento e elaboração de
aromas.

Fonte: www.corol.com.br

Preço à vista de 10 ml do óleo
essencial: R$ 8,50
• D’limonene

Obtido a partir da destilação do resíduo
da linha de extração do óleo essencial, o
D’Limonene é um óleo puro, incolor, com
aroma cítrico. Embalado em tambores de
172Kg (peso líquido), este produto é
utilizado como matéria prima para
desdobramento de componentes
aromáticos. Além disso, devido ao seu alto
poder como solvente, é largamente
empregado na indústria química.
• Essência de Laranja – Fase Oleosa

Além dos óleos recuperados a partir da
casca, no momento em que o suco é
concentrado, também perde aromas junto
com a água evaporada. Estes aromas são
recuperados na forma da essência de
laranja, que divide-se devido às suas
características físicas em duas fases. A
Fase Oleosa é o componente mais
procurado pelo mercado, trazendo
consigo o aroma do suco natural e
empregada como aromatizante
principalmente na indústria alimentícia,
mas também pelas indústrias cosmética
e farmacêutica.

3. Dados da Empresa
Capacidade Instalada:  2,5 milhões de caixas
de 40,8 quilos.
Processamento:  800 caixas de 40,8 quilos/
hora.
Capacidade de Produção:  10 mil toneladas
de suco concentrado.
Destino da Produção:  Fruta in Natura: Sul
do Brasil, Suco Concentrado: Mercado Interno
e Externo
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Conheça o Sistema FAEP, SENAR e Sindicato Rural

SENAR e Sindicato Rural ministram curso de Apicultura em Cerro Azul

Agronegócio Responde por 2/3
dos Empregos

No Paraná, segundo o ministério do
trabalho, o agronegócio responde por 2/3 dos
empregos criados a cada ano. Das nossas
exportações, 64% são do setor. O IBGE já
constatou que cada milhão de reais investido
na agropecuária resulta na criação de 202
empregos, contra 149 no comercio, 111 na
construção civil e 103 no setor têxtil.

São os produtos rurais e a agroindústria
que vem sustentando o desenvolvimento do
País, a criação de empregos e a geração de
superávits na balança comercial. Mas boa
parte dos moradores das cidades ainda
desconhece o fator humano por trás dos
números. O Quanto custa produzir estes
resultados, em termos de suor e esforço dos
produtos rurais.

O papel da FAEP, dos Sindicatos Rurais
e da Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA) é defender os produtores
rurais e mostrar à toda a população a
importância desses homens e mulheres que
alimentam o País.
Serviços do Sistema FAEP

O Sistema FAEP também mantém cursos
e projetos para viabilizar o produtor rural,
adequando sua propriedade e atividade dentro
da legislação, necessidades e exigências
brasileiras. Veja abaixo alguns aspectos
disto:
1. Mantendo a Casa em Ordem

Problema: Uma vasta legislação -
decretos, portarias, instruções normativas -
afeta a atividade agropecuária e é
desconhecida de muitos produtores rurais.
Um item não obedecido pode resultar em
multa e até perda do imóvel rural.

Ação: A FAEP mantém um serviço
permanente de consultoria que orienta os
produtores quanto à economia rural, as
relações de trabalho, Previdência Social,
questões fundiárias, jurídicas e tributárias.
As informações são publicadas
semanalmente no Boletim informativo,
disponível na internet e com tiragem postal
de quase 20 mil exemplares.

A federação tem lutado para revogar ou
modificar certas exigências legais que
dificultam a vida do produtor. Mas enquanto
estas leis estiverem em vigor é preciso
respeitá-las. Ciente de que o não
cumprimento de algum item legal pode ser
explorado para contestar direitos, a FAEP
desenvolveu o treinamento “Casa em Ordem“.
Técnicos percorrem o estado e orientam os
produtores sobre como cumprir toda a
legislação. Nos cursos são distribuídas
cartilhas com esclarecimentos sobre nove
importantes temas: Reserva legal, Ato
Declaratório Ambiental (ADA), Outorga do
Uso da Água, Declaração para Cadastro de
Imóveis (DP-INCRA), Imposto Territorial Rural
(ITR), ICMS, Requisitos Trabalhistas,
Legislação Previdenciária e Legislação Geral.
Mais de seis mil produtores rurais já foram
orientados pelo programa “Casa em Ordem”.
Alunos do Curso de Empreendedor Rural de
SENAR-PR, que são cerca de dez mil,
também participam do programa.
2. Negócio Viável

Problema: O número de iniciativas
empresariais inovadoras no meio rural ainda
não acompanha o enorme potencial do setor.
Produtores e jovens do campo carecem de
um programa voltado à profissionalização de
suas atividades, com apoio técnico para
orientá-los a se organizar e agir como
empresários rurais .

Ação: A FAEP apóia a criação do
Programa Empreendedor Rural, uma parceria
do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
no Paraná (SENAR-PR) com o Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas do
Paraná (SEBRAE-PR). Por meio do
Empreendedor Rural, cerca de 10 mil
paranaenses estão aprendendo, com base
em projetos, a trabalhar com estudo de
viabilidade econômica, planejamento
estratégico e gerência administrativa

Os cursos do SENAR são gratuitos. São mais de 150
cursos diferentes, inclusive cursos agrícolas,

pecuários e até de corte e costura ou de Direção
Defensiva, MOPP e tantos outros.

Peça o seu curso, montando sua turma para a
comunidade rural onde vive. Ou participe de:

dia 02 a 07/10 - MOPP - para motoristas
dia 06 e 07/10 - Turismo: Artesanato em Bambu

dia 21 a 24/11 - Meliponicultura (abelhas sem ferrão)
Ocorreu na semana do dia 12 a 15 de setembro, o
curso gratuito de Apicultura do SENAR, em Cerro
Azul, no Sindicato Rural. O instrutor foi o mestre

Palumbo, Eng. Agrônomo e profundo conhecedor da
arte de criar abelhas, seja ela com ferrão ou sem
Ferrão. A propósito, nos dia 21 a 24 de novembro

haverá um novo curso, só que agora de
Meliponicultura, que são as Abelhas Sem Ferrão.

Sindicato Rural, SENAR e Net Brazil

v Digitação rápida com os 10 dedos
v Documentos comerciais (Atas, cartas, ofícios, memorandos, circular, recibos, minutas,

certidões...)
v Fundamentos do Processamento de Dados
v Iniciação aos Jogos Digitais
v Operação no Windows, Word, Excel
v Visão Geral da Internet, Intranet e Redes Corporativas

Faça seu horário e a duração do curso no Sindicato Rural de Cerro Azul (Patronal):
3 horas por semana ...... duração: 3 meses ou 6 horas por semana .... duração: 1,5 mês

Curso Básico de Digitação e Operação de Micros

R$ 30,00 mensais

reativam cursos em Outubro
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profissional. Um convênio assinado entre
FAEP e Banco do Brasil possibilita o
financiamento de bens de produção, não
incluídos nas linhas normais do crédito rural,
aos produtores e participantes do Programa
Empreendedor Rural vinculados aos
sindicatos rurais.  Técnicos da FAEP ainda
levam aos futuros empreendedores,
orientações sobre toda a legislação que afeta
a propriedade rural.
3. Apoio aos Pequenos Produtores

Problema: Desaparecimento progressivo
das pequenas propriedades rurais
paranaenses, diante da impossibilidade do
produtor competir em atividades exploradas
em larga escala, como o plantio de grãos.

Ação: A FAEP, em parceria com o
SENAR - PR, tem promovido intenso
treinamento para reconversão da exploração
econômica nas pequenas propriedades.
Fruticultura, pecuária de leite, horticultura e
indústrias caseiras vêm sendo algumas das
opções viáveis seguidas com sucesso pelos
produtores rurais.
4. Qualificação e Ação

Problema: Necessidade constante de
treinamento e qualificação de produtores e
trabalhadores rurais, a fim de melhorar a
renda e a competitividade no campo.

Ação: A FAEP, junto com o SENAR - PR
e o SEBRAE - PR, investe fortemente em
cursos seminários e treinamentos para
qualificação do produtor rural. Em 10 anos
de parceria com o SENAR - PR foram
qualificados 518 mil produtores e
trabalhadores em 130 diferentes títulos de
cursos. Na promoção social, só o programa
Agrinho, em 2003, mobilizou mais de 1
milhão e 700 mil crianças e jovens das
escolas públicas do Ensino Básico. Na sede
da FAEP, nos seus centros de treinamento
agropecuário (CTA´s) de Ibiporã e Assis
Chateaubriand, e nos sindicatos rurais, foram
realizados 524 cursos, seminários e
encontros de produtores, com mais de 25
mil participantes, somente em 2003.

O acompanhamento conjuntural do setor
agropecuário é feito continuamente pelo
Departamento Econômico da FAEP. Ali
agrônomos, veterinários e economistas
elaboram estudos e boletins sobre preços
agrícolas, informações quantitativas e
qualitativas dos principais produtos,
formação de preços, análise das variáveis,
oferta e demanda, bolsas internacionais etc.
As informações são publicadas
semanalmente na pagina da FAEP
(www.faep.com.br) e no Boletim informativo,
com tiragem de 20 mil exemplares.
5. Defender o Produtor, Sempre

Ação: O Sistema Sindical, formado pela
Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA), Federação da Agricultura do
Paraná (FAEP) e sindicatos rurais, existe
para defender os interesses e direitos dos
produtores rurais. A força dos sindicatos está
diretamente relacionada ao apoio dos
produtores de cada região, e é neles que o
agricultor pode fazer:

- a folha de pagamento,
- contratos de parceria e arrendamento,
- além de preenchimento de guias, Imposto

de Renda, Imposto Territorial Rural e
- cadastro do Incra,
- obtendo ainda orientações para

aposentadoria e recolhimento de
impostos,

- entre outros serviços.
A FAEP é a voz do produtor em nível

estadual e estabelece estratégias, programas
e parcerias para promover o setor. Nas
comissões técnicas, representantes dos
produtores fazem suas sugestões, críticas
e propostas, que definem as políticas
agrícolas defendidas pela entidade.
Conclusão

O sistema é mantido basicamente pela
Contribuição Sindical Rural, estabelecida por
lei e cobrada de todo produtor que possui
mais de dois módulos rurais (60 Ha no Vale
do Ribeira - Paraná) ou tem empregados. O
tributo financia as atividades da CNA, das
federações e dos sindicatos rurais. Parte da
arrecadação vai para o Fundo de Amparo ao
trabalhador (FAT), do ministério do Trabalho,
que viabiliza inúmeros programas.

Fonte das Informações: Jornal da FAEP

A Cooperativa de Dr. Ulysses Coempreenda, está com
financimentos para Apicultores, e também irá ajudar na
comercialização e embalagens de produtos. Procure o
Sr. Angelino ou Eng. Newton para mais informações.

Sindicato Rural de Cerro Azul
Presidente Ricardo L. de Oliveira

Fone: (41) 3662-1213

CONHEÇA O
SISTEMA SINDICAL
O sistema sindical é a força maior para a

luta de nossos direitos. Para que esta força
exista recursos são necessários. O recurso
é a contribuição sindical e é por isso que
lembramos da importância de estar em dia
com o sistema, para que ele seja tão forte
como a mais nobre das atividades: a de
produzir alimentos com justiça e dignidade.

Sistema Sindical Rural
É o Sistema que defende, trabalha e fala

em seu nome e de todos os produtores rurais
do Brasil. Constituído de forma piramidal, tem
em sua base 2.030 Sindicatos Rurais e 883
extensões de base. Esses Sindicatos são
representados por 27 Federações Estaduais,
que têm na Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) a sua representação
máxima. Criada por meio do Decreto-lei n.º
53.516, de 31 de janeiro de 1964, é a legítima
representante do setor rural brasileiro.

Objetivos e Funcionamento
O principal objetivo do Sistema Sindical

Rural é a defesa dos seus direitos,
reivindicações e interesses, indepen-
dentemente do tamanho da propriedade e do
ramo de atividade de cada um, seja a lavoura
ou a pecuária, o extrativismo vegetal, a pesca
ou a exploração florestal. O Sistema trabalha
inspirado em cinco princípios básicos:

- a solidariedade social,
- a livre iniciativa,
- o direito de propriedade,
- a economia de mercado e
- os interesses do País.

Origem dos Recursos
Para falar em nome dos produtores rurais

e defender os seus interesses e
reivindicações, o Sistema Sindical Rural é
suprido por duas fontes de recursos. A mais
expressiva delas é a Contribuição Sindical,
compulsória, cobrada diretamente pelo
Sistema por meio da CNA, como estabelece
a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
A segunda forma de contribuição são as
mensalidades espontâneas dos associados
aos Sindicatos Rurais.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
RURAL

A Contribuição Sindical Rural é devida por
todos aqueles que participam de uma
determinada categoria econômica ou
profissional, ou de uma profissão liberal, em
favor do sindicato representativo da categoria
ou profissão (Artigo 578 a 591 da CLT). De
acordo com o previsto no Artigo 149 da
Constituição Federal, a contribuição tem
caráter tributário, sendo portanto compulsória,
independentemente de o contribuinte ser ou
não filiado a sindicato. Esta contribuição
existe desde 1943 e é cobrada de todos os
produtores rurais - pessoa física ou jurídica -
conforme estabelece o Decreto-Lei n.º 1.166,
de 15 de abril de 1971, com a redação dada
pelo art. 5º da Lei 9701, de 18/11/1998:

Cálculo da Contribuição
O cálculo da Contribuição Sindical Rural

é efetuado com base nas informações
prestadas pelo próprio proprietário rural, que
integram o Cadastro Fiscal de Imóveis Rurais
- CAFIR, administrado pela Secretaria da
Receita Federal.

Valor do Pagamento
A partir do exercício de 1998, está sendo

lançada uma única guia por contribuinte,
contemplando todos os imóveis de sua
propriedade declarados à Receita Federal.

Para a pessoa jurídica, o valor base para
o cálculo corresponde à soma das parcelas
do capital social. Para a pessoa física, o valor
base para o cálculo corresponde à soma das
parcelas do VTN tributável de todos os seus
imóveis rurais no País, conforme declaração
feita por você mesmo à Secretaria da Receita
Federal.

Quem Recolhe
A cobrança é efetuada pela Confederação

da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA),
representante do Sistema Sindical Rural.

Como e Quando Pagar
A CNA envia para você uma guia bancária,

já preenchida, com o valor da sua Contribuição
Sindical Rural. Até a data do vencimento, você
deve pagá-la em qualquer agência bancária.
Depois dessa data, a contribuição só é
pagável nas agências do Banco do Brasil,
até seis meses após o vencimento.

Destino da Arrecadação
Os recursos arrecadados, retirados os

custos da cobrança, são distribuídos assim:
Ministério do Trabalho - 20%,
Sindicato Rural - 60%,
Federação de Agricultura do Estado - 15%,
CNA - 5%

Uso dos Recursos
O dinheiro arrecadado através da

Contribuição Sindical Rural é todo aplicado
na prestação de serviços aos produtores
rurais de todo o País.

A CNA, as Federações da Agricultura dos
Estados e os Sindicatos Rurais expressam
e defendem as reivindicações do setor,
participando de debates, comissões, acordos
e convenções coletivas de trabalho, reuniões
e outros foros de decisão. Além do mais, o
Sistema Sindical Rural é o canal
indispensável para a transferência de
informações sobre os assuntos principais do
dia-a-dia do produtor rural, como atualização
da legislação agrícola e agrária, as cotações
nacionais e internacionais, a orientação sobre
reforma agrária e desapropriações,
esclarecimentos de caráter jurídico,
trabalhista, previdenciário e outros.

Por intermédio do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), o Sistema
Sindical Rural capacita e treina o pequeno
produtor e o trabalhador rural. Desde 1993, o
SENAR já capacitou mais de quatro milhões
de trabalhadores do campo em todo o Brasil.

Pagamento Parcelado
A Contribuição Sindical não pode ser

parcelada por força do que dispõe o Artigo
580 da CLT, que diz: a Contribuição Sindical
será recolhida, de uma só vez, anualmente.

Inadimplência e Penalidades
As penalidades aplicáveis aos casos de

não pagamento estão previstas na Consoli-
dação das Leis do Trabalho (CLT), que são:

Pagamento com Atraso
Se o pagamento for feito após a data de

vencimento, terá multa de 10% nos primeiros
30 dias, mais um adicional de 2% por mês
subseqüente de atraso; juros de mora de 1%
ao mês e atualização monetária, conforme
artigo 600 da CLT.

Consulte sua Federação da Agricultura e
seu Sindicato Rural para conhecer, também,
as expressivas conquistas que obtiveram.

Fonte: FAEP - SENAR

Agora é Lei o Turismo da
Agricultura Familiar

Foi sancionada pelo Governador do
Paraná, a lei Estadual número 15.143, de
31 de maio de 2006,  que regulamenta as
atividades do TRAF - Turismo Rural da
Agricultura Familiar . É uma conquista, pois
na lei, além de definir a atividade, descrever,
orientar..., autoriza o Estado a estabelecer
incentivo à atividade.

A diferença entre a Lei Sancionada e o
Projeto de Lei aprovado na Assembléia, foi
o veto do Governo ao artigo 8, onde no
projeto de lei, colocava a isenção dos
tributos Estaduais.

Eu sempre considerei este passo, como
muito importante para organizarmos a
atividade aqui no nosso Estado e Vale do
Ribeira!

O Sindicato Rural faz projetos para
Turismo Rural, Ecológico e Histórico.

Venha conversar conosco.
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Ossos em Pacote em cima de Pia

Este "pacote" contém a ossada de Gabriel
Machado, agora um "hóspede" da pia lavatório do
Necrotério Municipal de Cerro Azul, um exemplo do

descaso e da incompetência que se instalou na
Administração Municipal de Cerro Azul.

Encontra-se neste lugar há DOIS MESES, numa
reforma interminável, sem projeto, sem planeja-
mento, que junta ossadas, cadáveres, cimento,

ferramentas, sujeiras, baldes, flores e mangueiras.

Tudo começou por causa da reforma deste local, onde
abrigava-se as ferramentas do cemitério. Mas estas

obras estão sendo longas e sem fim.
Desmanchou-se o abrigo das ferramentas e com isto a

bagunça começou.

Uma porta escorada com uma viga. Típico de lugar
administrado por incompetentes.

O pior de tudo que estas fotos são de um mês atrás
(agosto), mas tudo continua igual até o fechamento

desta edição (27/09).

Saco de cimento e ferramentas no meio da sala onde
deveria ser o local do guardamento e onde a família
deveria buscar consolo, mas encontra dolo. Isto que

não sabe que ao lado tem um "enterrado" alojado
emcima de uma mesa lavatório.

Este descaso cremos é suficiente para o ministério
público de Cerro Azul intervir e no mínimo pedir

explicações porque se encontra neste estado de
abandono, o Necrotério da cidade.

Ao lado encontramos vidro quebrado já na porta de
entrada. Esta deve ser mais uma face do "Sorria Cerro

Azul, agora você está progredindo...?!". =======>>

Imagine alguém caçando e matando
animais pré-históricos. Um dinossauro, por
exemplo. Hoje, em pleno 2006. No reino vegetal,
isto acontece: a distribuição de um verdadeiro
fóssil vivo, pertencente a um dos gêneros mais
antigos da flora do planeta. Seus registros vêm
do Período Jurássico, entre 190 e 150 milhões
de anos – o pinheiro do Paraná, símbolo de
nosso Estado.

Aqui encontrou as condições adequadas,
disseminado-se em torno de uma área de 7.628
hectares. Pela sua ampla utilidade – madeira,
resina, pinhões e as grimpas no sapeco da erva-
mate – inseriu uma página marcante em nossa
história econômica. Foram poucas décadas,
mas suficientes para extinguir um magnífico
patrimônio natural, raríssimo no globo. Espécie
que se perpetuou por quase duas centenas de
milhões de anos está desaparecendo no prazo
de uma geração. Nada se planta, tudo se retira.

Hoje, ninguém vê motivos compensatórios
para novos plantios, pois sabe que não poderá
aproveitá-los mais tarde, pelas restrições de
uma lei criada originariamente para preservar a
espécie, mas que está surtindo efeitos
contrários. Pois o produtor, além de não plantar,
acaba cortando os pinheirinhos que teimam em
nascer para que não ocupem espaço como uma
árvore intocável, que depreciará sua propriedade
mais tarde. Os que sobrevivem ao aborto são
vitimas de um infanticídio.

Lucraram, por outro lado, os predadores
da natureza, que violaram as reservas legais e
as matas ciliares no fio do machado ou nos
dentes da moto-serra. Cortaram e faturaram
bem, pondo no bolso o que os “trouxas” que
não cortaram só vêem, hoje, nas paisagens.
Nossa legislação sobre esta espécie tornou-se
frouxa e restritiva demais.

Continuando assim, a população das
araucárias vai sumindo nas espertezas dos
interessados e as plantas jovens não vingam

Virou Bagunça o Necro-
tério em Cerro Azul

CNT/Sensus: Lula
tem 51,1% e Alckmin
27,5% das intenções

h t tp : / / u l t imosegundo . ig . com.b r /ma te r i as /
e le icoes2006/2534501-2535000/2534769/
2534769_1.xml
11:53 26/09, atualizada às 16:52 26/09
Murilo Murça - Último Segundo/Santafé Idéias

Se a eleição fosse hoje, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à
reeleição, venceria com 51,1% das
intenções de votos, de acordo com o CNT/
Sensus. A pesquisa divulgada nesta terça-
feira ainda aponta que 59,1% dos
entrevistados tomaram conhecimento do
“caso dossiê”. Entre os pesquisados, 3,2%
não devem mais votar em Lula por causa
do escândalo.

O candidato Geraldo Alckmin (PSDB)
tem 27,5% das intenções no primeiro turno.
A pesquisa mostra ainda a queda da
candidata Heloísa Helena (Psol), que
registrou 5,7% das intenções. O candidato
Cristovam Buarque (PDT) tem 1,4%. Os
outros candidatos registram menos de um
por cento nas intenções de voto.

Na consulta anterior, o petista tinha
51,4% e o tucano 19,6% das intenções de
voto. A candidata do Psol estava com 8,6%
e Cristovam Buarque aparecia com 1,6%.
Votos válidos

Ainda no primeiro turno, Lula registra
59% dos votos válidos. A diferença de Lula
para os demais candidatos é de 18 pontos.
Geraldo Alckmin tem 31,8% e Heloísa
Helena 6,6%. Cristovam Buarque registra
1,6%. O candidato Geraldo Alckmin
cresceu desde a última pesquisa mas não
tira votos de Lula, mas sim de Heloísa
Helena (votos de protesto) e conquista os
votos de indecisos. A soma dos indecisos
e dos que votariam em branco ou nulo está
em 13,5%, o que representa uma queda
de 4%. A diferença de Lula para demais
candidatos é de 18 pontos.
Segundo turno

Em um provável segundo turno, a
pesquisa também registra a vitória de Lula,
com 55,6% das intenções, e 62,2% dos
votos válidos. Na simulação, Geraldo
Alckmin tem 33,7% das intenções e 37,8%
dos votos válidos. Os votos nulos no
segundo turno ficam em 10,8%.

Pesquisa espontânea
Na pesquisa de voto espontâneo, o

presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
candidato à reeleição, subiu de 42,3% para
46%. O candidato da coligação PSDB-PFL,
Geraldo Alckmin, subiu de 13,7% para
23,1%. A candidata do Psol, Heloísa
Helena, caiu de 5,4% para 4,6%. Os outros
candidatos, somados, subiram de 0,4%
para 1,4%. O total de indecisos, brancos e
nulos na pesquisa espontânea caiu de
38,2% para 24,9%. Segundo o diretor da
Sensus, Ricardo Guedes, o índice de
indecisos, brancos e nulos na pesquisa de
votos espontâneos já está na sua média
histórica.
“Dossiê Vedoin”

O levantamento perguntou sobre o
conhecimento dos eleitores sobre o caso
“dossiê Vedoin” e se isso muda a intenção
de voto para presidente da República. De
acordo com a pesquisa, 59,1% dos
entrevistados tomaram conhecimento do
“caso dossiê”. Entre os pesquisados, 3,2%
não devem mais votar em Lula por causa
do escândalo. Sobre o envolvimento de
assessores do presidente Lula no caso,
26,1% atribuem a negociação a
assessores do presidente e 13,6% ao PT.

Sobre o impacto na mudança dos votos,
27,7% continuam votando no Lula mesmo
com conhecimento sobre o caso e 22,8%
não mudam de opinião pois já não votariam
no Lula.
Metodologia

Esse é o 86º levantamento da CNT/
Sensus. A pesquisa apresentou aos
entrevistados a lista de candidatos a
presidente da República e opções de
segundo turno das eleições 2006. A
avaliação do programa eleitoral também foi
medida pela pesquisa.

A 86ª pesquisa CNT/Sensus ouviu duas
mil pessoas em 195 municípios entre 22 e
24 de setembro. A pesquisa está registrada
no TSE sob o número 19.329, de 21 de
setembro de 2006. A margem de erro é de
três pontos percentuais, para mais ou para
menos.

por não interessar ao futuro. Ou permanecemos
passivos diante da agonia dos últimos pinheirais,
ou reagimos para mudar este destino. Esta
geração não pode repetir os erros do passado.

Congratulamo-nos com o Bloco
Parlamentar Agropecuário da Assembléia
Legislativa do Paraná e com o Instituto de
Desenvolvimento Sustentável pela oportuna
Realização do Fórum da Araucária no dia 9 de
junho de 2005, iniciando e levantando a
discussão do assunto como um desafio à
sustentabilidade do pinheiro. O programa
constou de palestras e exposições por
especialistas, debates e discussões abertas ao

público. O objetivo do Fórum foi discutir a
questão, levantando a voz, conclamando a
discussão de todos os setores da sociedade
para um grande movimento de restauração
desta espécie, respeitando-a por seus valores
econômicos, ecológicos e culturais. O evento
é uma das ações do Plano Grimpa, que visa a
mobilização dos segmentos sociais em favor
do restabelecimento dos pinheirais.

O plano grimpa pode ser conhecido no Site
www.grimpa.org.br.

Façamos alguma coisa para preservar os
últimos “dinossauros” vivos do planeta.

Eles merecem viver.

Plano Grimpa, a Salvação da Araucária

* Newton Sponholz é
engenheiro
agrônomo
CREA/PR 2392-D e
pertence à diretoria
do MAE - Movimento
de Ação Ecológica

Área Original com
os Pinheirais
Fonte: Mapa de
Vegetação do Brasil,
IBGE, 1995

www.parana-online.com.br
Rhodrigo Deda [26/09/2006]

Veja aqui quais Deputados
Federais Podem Vencer no Paraná

Um levantamento feito pelo site Congresso
em Foco e pelo Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar (Diap) indicou que a
coligação Paraná Unido (PT, PHS, PL, PAN,
PRB, PCdoB) e a coligação Paraná Forte
(liderada pelo PMDB) são as favoritas nas
eleições a deputado federal pelo Paraná,
podendo eleger entre oito e nove parlamentares
cada uma.  

As entidades divulgaram um quadro de
tendências sobre a próxima composição da
Câmara Federal, para todos os estados
brasileiros. O resultado da pesquisa no Paraná
segue tendência de estudos nacionais que
indicam que petistas e peemedebistas
continuarão com as maiores bancadas na
Câmara.

De acordo com a avaliação do Diap e do
Congresso em Foco, depois do PMDB e da
coligação liderada pelo PT, vem a coligação Voto

PMDB e PT podem formar as maiores bancadas do Paraná
Limpo (PPS, PFL) e a coligação Paraná da
Verdade (PDT, PP, PTB e PSB) que pode
conseguir seis ou sete vagas cada uma. A
pesquisa mostra também que a tendência do
PSDB é de eleger entre três e quatro deputados
federais.

A pesquisa foi feita com base em indicações
de políticos, assessores, jornalistas, cientistas
políticos e pesquisadores da área. Segundo o
site Congresso em Foco, o levantamento
permitiu apontar apenas tendências, havendo
a preocupação de ouvir o máximo de fontes de
informação possível, procurando confrontar
projeções de forças políticas que estão em
conflito na disputa eleitoral, além de ter sido
consultados resultados de pesquisas
espontâneas de intenção de voto.
Favoritos

A pesquisa listou 44 nomes de candidatos
paranaenses com grande possibilidade de
conquistar uma das 30 vagas paranaenses
na Câmara. De acordo o levantamento, o PMDB
é o partido que, independente de coligações,
deve obter maior número de cadeiras no Paraná.

Os candidatos favoritos da legenda são os
deputados federais candidatos à reeleição Max
Rosenmann, Osmar Serraglio, Hermes
Parcianello, Takayama, Odílio Balbinotti, Moacir
Micheletto, Reinhold Stephanes e André
Zacharow, além do ex-secretário da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior Aldair Rizzi, do
ex-vereador Marcelo Almeida e do herdeiro da
Nutrimental Rodrigo Rocha Loures.

Os candidatos do PT paranaense com maior
probabilidade a garantir uma vaga na Câmara
são os deputados federais Dr. Rosinha,
Colombo, Dra. Clair, Vitorassi, Selma Schons,
Assis do Couto e os deputados estaduais
Ângelo Vanhoni e André Vargas. Do PFL
paranaense aparecem na lista o ex-prefeito de
Curitiba, Cássio Taniguchi, os deputados
federais Abelardo Lupion e Eduardo Sciarra, a
ex-vice-governadora Emília Belinatti, os ex-
deputados federais Luciano Pizzatto e Alceni
Guerra, e Setim, ex-prefeito de São José dos
Pinhais.

Os tucanos paranaenses favoritos à Câmara
são os deputados federais Gustavo Fruet,

Affonso Camargo, Luiz Carlos Hauly e o
presidente da Avipar, Alfredo Kaefer. Do PPS,
são listados os deputados estaduais Ratinho
Júnior e Marcos Isfer, o deputado federal Cezar
Silvestre e o ex-deputado federal Irineu
Rodrigues. O PP aparece na lista do Congresso
em Foco com três candidatos, os deputados
federais Nelson Meurer, Dilceu Sperafico e
Ricardo Barros. E do PL, aparecem na pesquisa
também três deputados federais: Giacobbo,
Pastor Oliveira e Chico da Princesa.

Fazem parte ainda da lista de candidatos
com maior probabilidade de conquistar uma
cadeira na Câmara os deputados federais
petebistas Íris Simões e Alex Canziani, assim
como o deputado estadual Barbosa Neto (PDT)
e o ex-presidente da Paraná Esportes Ricardo
Gomyde (PCdoB).
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PISCINÃO DA CARLOS GOMES COMPLETA 7 MESES SEM SOLUÇÃO

Estas lindas crianças foram encontradas
brincando juntas na Vila Bestel.

Na ocasião a mãe não acreditou que seus
filhos saíriam no Jornal.

Pois bem, olha eles aqui mamãe.
Acredita agora??

Esta menina foi fotografada no aniversário de
Iasmim (filha de Ellen dos Anjos, no dia 24 de

setembro de 2006, e registrada aqui para a
posteridade.

O Ricardo do Cartório apresentou o seu terreno,
assinalando ao Carlos da possbilidade de usar
este local para o grande evento, com mais de

1000 motos e cerca de 2000 participantes.
Seria um teste para a próxima Festa da Laranja.

Este motoqueiro de nome Carlos esteve em Cerro
Azul em 22 de agosto deste ano, procurando um

local para o acampamento de cerca de 3000
motoqueiros e simpatizantes, que viriam no

começo do ano de 2007.

No dia 18 de agosto, um engenheiro
agrônomo da KNALB, veio a Cerro Azul para
mostrar as novas variedades e técnicas de

plantio para o milho nesta safra.
O pequeno curso foi muito útil.

Um rio de esgoto fétido,
transformando-se num lago de

água parada, está incomodando os
moradores dos arredores deste
bueiro, na Rua Carlos Gomes.

Fomos chamados para verificar no
local o que está acontecendo, e

realmente, o cheiro é insuportável,
principalmente em dias quentes.
Alguma coisa precisa ser feita.
Todavia nada é feito nestes 7

meses de reclamações.

O problema todo resume-se no fato dos "engenheiros" da Prefeitura terem calculado mal a caída, e deixado muito
alto a boca da manilha, muito acima da linha natural da água (esgoto), empoçando o material mal cheiroso.

Esta foto dá uma dimensão do erro grave. A
continuar esta caída, a manilha deve pegar a copa
de algumas árvores, e o local todo ficará inundado.

Se se mudar o curso da manilha, poderá haver
entupimento.

Conversamos com alguns moradores vizinhos e eles
estão realmente incomodados, uma vez que as janelas
das casas precisam estar fechadas para o mal cheiro
não entrar. Tratamento de esgotos é necessário, mas

antes é necessário corrigir este grave problema.

Aqui também temos a dimensão do problema: a
boca da manilha está muito alta.

Porque esta obra está parada praticamente há 7
meses?

Porque, apesar da reclamação dos moradores, não
se resolve este problema?

A reunião contou com a presença de cerca de 30
pessoas e foi realizada no dia 10 de agosto deste ano.

Inicialmente o vereador e prof. Valdir começa os
trabalhos, depois o advogado sindical, e por fim, já

emossada, a presidente do sindicato Magali Von der
Osten assume a reunião.

O deputado Tadeu Veneri do PT, profundo
conhecedor das causas sindicais, trouxe

advogado especialista para auxiliar a
formação do novo sindicato.

<<=== Parte da Diretoria do
Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Cerro
Azul:

André Rosner, Valdir de
Oliveira, Valdir Braine, Magali
Von der Osten, Janaína Cordeiro
de Mattos, Antonio Porfírio,
Carlos Obladen, Luiz Carlos
Obladen, Leonides Desplanches.

Não saíram na foto: Romilda
Depetris, Fabielle Mangger,
Azenir Breginski.

O artista conhecido como JhonyPar, vem de Curitiba,
onde tem inúmeras obras, e também em todo o

Paraná: - Curitiba (Fazendinha, Tarumã, Boa Vista,
Paróquia Santa Cândida)...

- Colombo, Bocaiúva do Sul, Tunas do Paraná
Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro

É Fundador do PAR - Projeto Arte Rua
Foi presidente do M2HM - Movimento Hip Hop

Metropolitano
Foi fundador da opção cultural em Colombo na Rua

Astorga no Bairro do Guaraituba
Foi instrutor de Artes Plásticas pela Secretaria de

Esta foto de 3 de
fevereiro de 2006, 7

meses atrás, mostra as
obras de canalização

sobre a Carlos Gomes.

ANIVERSÁRIO
Aconteceu no dia 24

de setembro o
aniversário de 1 ano
de Iasmin, filha de
Ellen dos Anjos.

Parabéns e votos de
felicidade para a

menina e para o casal.

Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais
de Cerro Azul foi reativado

Artista se estabelece em Cerro Azul, e Pinta...

Educação e Cultura de Colombo
Foi instrutor de Serigrafia pela Secretaria de Ação
Social de Colombo. Instrutor de Desenhos, Pinturas
artísticas e Artes Plásticas pela Departamento de

Cultura de Tunas do Paraná (2005 a 2006).
Sua empresa tem o nome de Arte Cidade -

Produções Artísticas, e atua em parceria com o PAR
- Projeto Arte Rua.

Objetivo:- Orientar e conscientizar sobre pichação e
vandalismo de rua. - Resgatar a história, pontos

históricos e embelezar a cidade através de pinturas
artísticas e palestras de conscientização

QUANDO 99,9%
NÃO É

SUFICIENTE.
No mundo competitivo de hoje

a diferença entre o sucesso e o
fracasso às vezes se traduz em
pequenas coisas.

É o momento em que você pára
e dá aquele toque final no que você
faz de melhor. E, de onde vêm essas
pequenas coisas?

Elas só podem vir de um lugar.
De dentro de cada um de nós.

E não basta 99,9% de
autoconfiança, dedicação, fibra e
vontade de vencer.

Isto porque 99,9% repre-senta:
- 2 acidentes aéreos por dia nos

grandes aeroportos do mundo.
- 1.300 erros cirúrgicos ou erros

cometidos em operações
cirúrgicas todos os dias.

- mais de 40.000 receitas médicas
aviadas incorretamente.

- 16.000 malas diretas extraviadas
por hora.

- 22.000 cheques deduzidos de
contas erradas a cada hora.
É claro que quando nossa vida

está em jogo, 99,9% não é suficiente
assim como também em todos os
outros momentos de nossa vida.

Se você se dedicar ao que faz
com vontade vai se convencer de
que não há lugar para menos que
100% DE ESFORÇO.

Condenados do Asfalto

A Infância e as Crianças de Cerro Azul

Curso de Milho da KNALB
feito no Sindicato Rural

Jovens de 18 e 19 anos
pegam a carteira de

Reservista

Reunidos no Laranjinha, no dia 15 de agosto
deste ano, jovens de 18 e 19 anos vieram em

busca de suas carteiras de reservistas.
Na ocasião um evento cívico ocorreu, sendo
cantado o Hino Nacional Brasileiro e dado

algumas palavras de incentivo a todos.
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Eletrônica Monteiro

Celulares
Parabólicas
Consertos

Adir Monteiro

o Brasil se
liga aqui

(41) 3662-1461

Produzidas com as mais modernas técnicas para viveiros, as mudas RDS são
Certificadas e Climatizadas para a região do Vale do Ribeira. Como vêm de sementes

clonadas, existe a garantia de uniformidade do talhão, pois são todas de uma única
planta. Já temos mudas prontas hoje! Chame-nos, sem compromisso...

Comercial PlatnerComercial Platner

Rua Carlos Gomes - Cerro Azul

(41) 3662-1283

Comércio de Frutas e Cereais

Na Ponte do Rio Ponta
Grossa, 10 km antes de
Cerro Azul, 3 km acima

Faça parte! Reuniões
na Casa Rosada...

Então

participe...Go
st

a 
da

Na
tu

re
za

?

Cerro Azul

Depois de ir para grutas, cachoeiras, passeio de bike, chegou a vez de divertir-se com
uma churrascada, onde cada participante contribuiu com algo.

Desta vez foram cerca de 35 jovens. Se não precisasse da contribuição de cada um,
certamente seriam mais de 80, que é a média de participação nos eventos. Parabéns...

O lugar no sítio Três Barras é realmente lindo.
E deve ser melhor ainda no meio do verão.

Mesmo assim, João Ari proporciona aulas de Karatê, campeonatos de futebol,
caminhadas, circuitos de bikes, acampamentos, churrascadas, aulas de locução em

rádio comunitária e tantas outras atividades feitas em Cerro Azul.

A comunidade pode ajudar com bolas, redes, apetrechos para acampamentos,
capacetes, lanternas, mochilas, estojos de primeiro socorros e até gêneros alimentícios

para outros eventos. O Prof. Valdir irá contribuir neste mês de outubro com algo.

O Jornal Folha do Vale gostaria de ajudar mais,
além da divulgação de eventos. Mas pedimos

encarecidamente que a comunidade ajude.

Prof. João Ari, mesmo com quase nenhuma ajuda oficial, mantém diversas atividades
esportivas, ecológicas e recreativas com os jovens em Cerro Azul. Desta vez foi na

propriedade da família, nas Três Barras, com um churrasco no dia 6 de agosto.

Com os seus dons, comando e carisma com os jovens, além da boa vontade que o Prof.
João Ari tem, se recebesse uma pequena ajuda dos órgãos governamentais, muitas

outras atividades poderia ele e seus jovens desempenharem no município.

Houve outra caminhada depois deste dia, mas os
jovens gostaram muito do banho de piscina com

água vinda direta do rio.

com Mensagens, Louvor e Preleção

O Pastor Edson Feitosa, da Igreja
Evangélica Assembléia de Deus de Cerro
Azul, está lançando seu DVD, que tem o
tema: Hoje é o tempo de Deus.

O  DVD é composto de preleções,
mensagens e pregações, além de
louvores com a participação de Aládio
Camargo e do cantor Júnior.

Todos podem adquirir esta digníssima
obra que irá com certeza,  abençoar sua
vida e de sua família, ligando para a IEAD:
no telefone (41) 3662-1446.

Pastor Edson Feitosa lança DVD18 E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra.
19 Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
20 ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos
os dias, até a consumação dos séculos.

O Chamado da Grande Comissão de Mateus 28:18 a 20 tem como o ensino o principal modo de manter os
crentes na igreja de Deus.


