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

Constant, 178 - 3662-1464

Deus seja Louvado

Distribuição

Gratuita

www.folhadovale.nbz.com.br

para sua Saúde

CERRO AZUL

Também o melhor preço da
cidade em medicamentos

Fazendo o Melhor

A Farmácia Cerro Azul deseja
a todos seus clientes e amigos
um Feliz Natal e um Próspero

Ano Novo com muita Paz.
E é com muita satisfação que
agradecemos a todos nossos
clientes de Cerro Azul e do
interior por depositar total

confiança em nosso trabalho.
"Deus tenha misericórdia de nós

e nos abençoe, e faça
resplandecer o Seu rosto sobre

nós." Salmo 57:1

Super oferta em FRALDAS
Confira em nossos cestões...

FARMÁCIA

Inquérito Policial foi pedido pelo Juiz
Marcos T. Toda contra José Nunes por

FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL GERMANO BESTEL

POSTO JRNE

(41) 9924-3675

Potencial
POSTO JRNE

Feliz Natal e um
Próspero Ano Novo

Preços em Cerro Azul Gasolina Álcool Diesel
à Vista.............. 2,55 ........ 1,55 ......... 1,95
a Prazo ............ 2,74 ........ 1,85 ......... 2,04

Prof. Valdir Braine com seus alunos formandos da 4a série, por ordem, da esquerda para a direita: Diego de Chaves, Jonas Almeida Silva, Jean dos Santos Board, Marina Cordeiro Cavalheiro, Prof. Valdir Braine, Bruno da
Silva Bezena, Eziquielse da Silva, Dilhesley de Pina Xavier, Pámela Kaoane Teles, Wagner Borba da Luz, João Batista Felício Ribeiro, Yago Dácio Muller, Valeria Patrini dos Santos, Cleyson Santos Lourenço, Karine Rodrigues,

Janaina Cordeiro Lagrange, Adeildo Ribeiro da Paz, Jefferson da Paz, Franciele de Faria, Larissa Nascimento de Lima, Loreni Leal da Paz, Maefani Melo da Silva, Adriana dos Santos Prado, Jackson Luiz Magari Junior, Éderson
Aparecido de Souza, Rayana Nataly C. Costa, Jefferson Lourenço Silva, Adriele Aparício Gilliet. Não estão na foto: Adriano de Melo, Eloize Veloso e Gilson Marche. Mais sobre esta formatura você encontra na página 3.

FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL GERMANO BESTEL

'desaparecimento' de
Recursos do Conselho

Comunitário de Segurança
de Cerro Azul

Agora não é mais uma questão para ser resolvida dentro do
Conselho pelos seus integrantes, nem ainda uma questão para
ser resolvida no Tribunal, que é o co-fiscalizador do Conselho

Comunitário de Segurança de Cerro Azul. Agora a coisa
complicou e virou caso de Polícia. O Juiz de Cerro Azul e Doutor
Ulysses, Dr. Marcos Takao Toda, enviou ofício para a Delegacia

de Polícia de Cerro Azul para iniciar um inquérito contra o Sr.
José Nunes do Nascimento Neto, presidente do Conselho de
Segurança, por não prestar contas e sacar recursos no
valor de R$ 4.547,55 sem a assinatura do Tesoureiro ou

apreciação dos conselheiros, dos valores depositados para
esta instituição. Veja mais detalhes na página 6 deste Jornal.
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RODEIO EM CERRO AZUL

Foi grandioso o
Rodeio dos dias

8, 9 e 10 em
Cerro Azul. Com o

Patrocinio de
Gilberto Bandeira

Eventos e da
Prefeitura de Cerro
Azul. Veja na pg. 5.

FELIZ NATAL
E UM ANO DE 2007

COM MUITA SAÚDE E
PROSPERIDADE

Agradeço a todos o sucesso da entrega
de Prêmios do Barão. Aguarde Novidades...

Feliz NATAL E ANO NOVO

Formaturas - Pg 3

CERRO AZUL
FARMÁCIA

para sua Saúde
Fazendo o Melhor

Esta é a última edição do Jornal
Folha do Vale e, ainda mais por isto,

desejamos a todos um

Pgs 4, 5 e 8 -
Empresários
de Cerro Azul

Pg. 7 - Dr.
Ulysses

Pg. 8 - Prof.
Serginho presta

contas
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"Tudo o que o
 homem semear,

certamente colherá."
Jesus nos Evangelhos

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

do Vale

Missão cumprida.
Está é a última edição do Jornal Folha do

Vale escrita por mim. Se houver alguma edição
mais, será feita por outra pessoa. Como não
houve nenhum interessado na compra do
nome e do acervo de mais de 11 mil fotos deste
Jornal, creio mesmo que o Jornal Folha do
Vale está sendo extinto com esta edição.

Deixo esta região, pois estou de mudança
para Santa Catarina. Estou triste pela grande
quantidade de amigos que estou deixando
aqui. Mas ao mesmo tempo aliviado, pelo
cumprimento da missão pela qual vim para
este lugar. Missão esta que já descrevi na
edição 13 de abril deste ano, mas que
resumirei aqui agora: Foram mais de 2
centenas de pessoas que fizeram nossos
cursos (Agricultura, Informática, Teologia).
Também contribuímos grandemente para a
abertura da Igreja Missionária Monte Sinai na
frente da Copasa, entre tantas outras ações,
como as 19 edições do Jornal Folha do Vale.
Mas havia uma ação que não estava prevista
quando de minha vinda para cá: a limpeza
ética e moral.

Desmascaramos duas pessoas que se
dizem cristãos, amigos, obreiros da igreja de
Deus, e na verdade são lobos disfarçados com
uma cobertura de ovelhas.

Meus alunos sabem que não estaria
falando aqui em Deus e Bíblia, se não fosse
extremamente necessário e adequado.
Respeito muito mesmo ambos, Deus e a
Bíblia, Sua Palavra. Mas estas duas pessoas
falam em nome de Deus por aí para justificar
suas safadezas. E é justamente isto que não
tolero, pois muitos cristãos se desviam por
causa disto. Encontramos safados em todos
os lugares. Não saio correndo atrás deles para
desmascará-los. Mas quando um destes
sobe num púlpito ou fala numa rádio, e a troco
de popularidade barata e bem estar próprio,
propaga a sua teologia para justificar seus
feitos, seus disparates e suas injustiças, aí a
minha indignação se alvoroça.

Todavia Deus ama a todos. Inclusive estes.
Por isto devemos também amá-los,
admoestá-los, aconselhá-los. Detestemos o
pecado, mas continuemos amando o pecador.
Veja nesta página o Fluxograma da Disciplina
Eclesiástica que permite que ainda possamos
trazê-los ao bom convívio. Mas normalmente
eles se voltam contra nós quando tentamos
ajudá-los. E foi o que aconteceu. Como diz a
bíblia: “Não fales aos ouvidos do tolo; porque
desprezará a sabedoria das tuas palavras
(Prov. 23:9)”.

Resta agora se apartar deles, e os separar
do meio das ovelhas, como dizem os textos
bíblicos:

II Ts 3:6: “mando-vos, irmãos, em nome do
Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo
irmão que anda desordenadamente, e não
segundo a tradição que de nós recebestes.”

Rm 16:17-18: Rogo-vos, irmãos, que noteis
os que promovem dissensões e escândalos
contra a doutrina que aprendestes; desviai-vos
deles. Porque os tais não servem a Cristo
nosso Senhor, mas ao seu ventre; e com
palavras suaves e lisonjas enganam os
corações dos inocentes.

Eles não vão mais enganar o povo de Deus
nesta cidade.

Espero que se o Jornal Folha do Vale
continuar, quem quer que assuma este Jornal
ou um outro que seja criado, mantenha esta
busca incansável por justiça e pelo bem.

Aqui se encerra minha singela
contribuição à melhoria dos municípios do
Vale do Alto Ribeira.

Acredito mesmo que um dia mais gente
compreenderá o que vim fazer aqui.

Todavia, sei hoje que estamos melhores
que 2003, 2004 e 2005. Acredito que o Jornal
Folha do Vale contribuiu em muito para esta
melhoria. Tenho certeza que agora 2007 será
ainda melhor que 2006.

Feliz Natal e um Ano Novo repleto de saúde,
realizações e a proteção do responsável pela
comemoração do Natal: Jesus Cristo.

Fluxograma da Disciplina Eclesiástica

Ano 3 - no 18 - Alto Ribeira - Cerro Azul
19 de Dezembro de 2006

Distribuição Gratuita

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

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

Sindicato Rural Deseja a Todos

vPedimos a Todos os Interessados em Cursos de
Agricultura, Pecuária, Informática, Direção Defensiva,
MOPP, Culinária, Artesanato etc., que busque o
Sindicato Rural para pedir seu curso, matriculando-se a
paritr de 8 de janeiro.

Rua José Przsyada, 82 - Cerro Azul (PR - (41) 3662-1213 - sindicatorural@nbz.com.br

Um Feliz e Abençoado Natal e um Ano Novo repleto
de realizações, saúde, amizades e prosperidade...

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO

O abaixo assinado, OZIEL WUCHER, Coordenador do grupo designado
para os trabalhos com a finalidade de constituir uma Cooperativa de produção
e comercialização de produtos da agricultura familiar integrada de Cerro Azul,
convoca os produtores rurais, para a Assembléia Geral de Constituição da
Cooperativa, a ser levada a efeito no dia 15 de Janeiro do ano de 2007, nas
dependências da Sede da Cresol, sito à Praça Monsenhor Celso, nº 11, Bairro
Centro, às 13:30 horas em única convocação, para tratar da seguinte ordem
do dia:
I - Discussão do projeto de Estatuto e aprovação do Estatuto Social da

Cooperativa;
II - Subscrição e Integralização das quotas partes do Capital Social;
III - Constituição da Cooperativa;
IV - Eleição do Conselho de Administração;
V - Eleição  do Conselho Fiscal;
VI - Autorização para filiar-se à Cooperativa da Central da Agricultura

Familiar Integrada - COOPAFI Central;
VII - Indicação dos Delegados para representar a Cooperativa junto à

Central;
VIII - Assuntos Gerais de interesse da Sociedade.

Cerro Azul - PR,  05 de dezembro de 2006.

O desrespeito ao meio ambiente tem
chegado a níveis elevadíssimos, onde
inexiste o medo de ser autuado pelo IAP,
IBAMA ou Polícia Florestal. Encontramos
este anúncio na Internet, no endereço http:/
/www.classificados-brasil.com/meus-
anuncios+parana-imoveis+45-03961.html,
onde está sendo oferecida, para plantio de
Pinus, uma área dentro do manancial de
águas que abastece a cidade de Cerro Azul.

Fazenda - Cerro Azul - Paraná -
Referência: 45-03961, Publicado: em
05/04/2005

Oferta: Fazenda 33 alqueires parte
pasto, p/ plantação de pinus c/
cachoeiras e nascentes onde está
água abastece toda a região local.
Preço: R$ 270.000,00. Contato: Alberto
Cerealli - Imóveis.
Plantio de Pinus significa o Fim
do Agricultor Familiar

Onde o plantio generalizado de pinus se
instalou, os agricultores familiares
precisaram se mudar. Isto porque, além do
desmatamento de nativas e plantio de Pinus
reduzir e até exterminar as nascentes, uma
família sozinha cuida de centenas de
alqueires de Pinus.

Ou seja, o plantio generalizado de Pinus,
retira a maioria dos pequenos produtores
de suas regiões. Não somos contra o
Pinus, desde que ele seja uma alternativa
dentro da propriedade. Isto é, plantado
dentro de pequenas áreas em que o declive
seja grande demais para plantio de outras
culturas, e intercalado com outras árvores
de reflorestamento, como Eucalipto,
Bracatinga e até nativas como Imbuia e
Peroba.

Todavia, retirar a mata nativa de
nascentes e replantar com pinus será o fim
de nossos rios, e nós próprios.

Fazenda nas Três
Barras, em Área de

Manancial é
Oferecida para Pinus

Não parou de acontecer ainda... Uma área que
deveria ser uma APA - Área de Preservação

Ambiental, continua sendo alvo da devastação
ambiental. Nesta foto aparece todo o Vale do Rio
das Três Barras, e na seta o morro mais alto, que

já foi totalmente desmatado e queimado para
plantio de Pinus. Mais Pinus vem por aí...

Quadro 82 do Livro Teologia Cristã em Quadros, de H. Wayne House, da Editora Vida

O Prefeito Pedro Jr de Doutor
Ulysses deseja, a todos os

Ulyssenses, felicitações
pelos 13 anos da emanci-

pação política, comemorados
no último dia 3 de dezembro.

Deseja também um Feliz
Natal e um magnífico ano

de 2007 para todos...

Sua Casa Própria Deixou de Ser Um Sonho

Vendo Casa da Cohapar, material, 2 quartos, cozinha, sala e banheiro,
mais área não terminada, dando um total de 100 m2. Na Vila Eliane.

R$ 8.000,00 de entrada, mais 10 x R$ 800.
Aceito Veículo ou melhor oferta à vista. Tratar: (41) 8415-5927

Motivo: Mudança. Atrás tem terreno com pequeno campo de futebol.

Vendo Casa na Vila Bestel, com 2
quartos, cozinha, sala e Banheiro.

R$ 20.000,00.
Tratar: (41) 8444-1208

Vendo Brasília.
Motor e Lataria OK.

Documentação em Dia.
R$ 1.950,00 à vista

Tratar com Ernesto: 8421-2964
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Formaturas em Cerro Azul: A Primeira - Escola Germano Bestel

Apesar das dificuldades enfrentadas nos momentos anteriores à Formatura, ela foi um sucesso e correu tudo bem. Devido às chuvas e vento forte ter destruído o local da Formatura, foi utilizada uma sala de aula

A aluna Janaina prestou bonita homenagem aos
formandos

A aluna Larissa prestou homenagem aos pais e
funcionários da escola

O lugar teve grande participação dos pais, mães e da
comunidade

Os formandos e seu professor, preparados para
entrar na solenidade com a Bandeira Nacional

Diretora Cleusi Mendes e a vice-diretora Sandra Mara Apresentação dos alunos da 4a Série do P. Luciano Alunos do Jardim 3 da Escola Municipal Padre Luciano O momento solene do Juramento dos alunos

Formatura da Escola Padre Luciano no
Salão de Festas da Igreja Católica

Este é o momento do juramento prestado pelos alunos do Jardim 3 e da 4a Série do
Ensino Fundamental do Escola Municipal Padre Luciano de Cerro Azul

Uma visão geral de todos os alunos formandos da Escola Municipal Padre Luciano,
alunos do Jardim 3 e da 4a série que se formaram no dia 08 de dezembro de 2006.

Vereador Marcelo Raab entregando certificado para
aluno formando da 4a série

Aluna Sara se congratulando com Luciane Alunos do Jardim 3 do Padre Luciano: Tássio, Sara Cristina e Olívio Aluna da 4a Luana e a Secretária Marili

Certa vez, o Diabo fez um desafio a Jesus:
- Aposto como digito muito mais rápido

do que você!
O desafio foi aceito.
No dia marcado, Jesus de um lado com

um computador antigo, praticamente
“desmemoriado”...

E o Diabo com um computador de ultima
geração.

Todos a postos.
O Diabo estala os dedos enquanto Jesus

olha calmamente para o seu oponente.
Inicia-se a competição.
Aquele que digitasse mais texto em 30

minutos seria o vencedor.
O Diabo digita de maneira feroz : 900 toques

por minuto.
Do outro lado da sala, Jesus digita usando

apenas os dois dedos indicadores, no melhor
estilo “Catador de milho de Jerusalém”.

A platéia fica, obviamente, nervosa com a
performance do Messias e rói as unhas...

Quinze minutos se passam.
O Diabo já digitou cerca de 10 Mb de texto,

sem erros, enquanto Jesus ainda está na casa
dos 5 Kb.

Os olhares se tornam mais nervosos.
Vinte e cinco minutos passados, e o Diabo

já anda pela casa dos 20 Mb de texto.
Jesus ainda pelos 8 Kb...
Vinte e nove minutos passados.
De repente, PLUM!
Cai a luz...
Desespero geral, pânico, gritaria.
Os juizes resolvem decidir a competição pelo

tamanho final do arquivo.
Tamanho final do arquivo de Jesus: 10 Kb
Tamanho final do arquivo do Diabo: 0 Kb
- MAS NÃO PODE SER !!! - grita o Diabo.

Isso é roubo, roubo!
Então os juizes respondem:

Uma Competição de Digitação: Jesus x o Diabo - Você se esqueceu de algo muito
importante!

- De que??? - pergunta o Diabo, louco da
vida.

Só Jesus SALVA!

O Computador de última geração do Diabo

Escola Padre Luciano

Apesar de nos ter sido prometido, não chegaram a tempo de divulgação as fotos da Magnífica Formatura do Colégio Princesa Isabel
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Empresários Dignificam Cerro Azul e Vale do Ribeira

O Mercado Nossa Terra Nossa Gente faz parte da Baiano's
Empreendimentos. Loja de Material de Construção, Laminadora, Hotel,

Clube, Serraria e Mercado trazem cerca de 100 empregos diretos para
Cerro Azul, e portanto Baiano é o maior empregador deste município.

Tudo começou aqui, nesta Loja de Material de Construções.
São cerca de 24 anos que a família do Baiano está em Cerro Azul.

Quem diria que o Baiano começou com um jeguinho, tirando fotos de
crianças, andando de casa em casa, em volta da praça ou pelas ruas da
cidade. Hoje centenas de pessoas dependem diretamente desta família e
de suas empresas. Precisamos aqui de mais Baianos e não de uma usina

hidrelétrica inundando tudo para dar poucas dezenas de empregos.

O Mercado da Celina também faz parte da rede de empresas do Baiano.

A Loja do Bill é uma das maiores lojas da Região, e é outra empresa da
família Edson do Nascimento (Baiano).

Mesmo com a crise que se abate contra as laminadoras e serrarias pela
cotação do dólar estar baixa, gerando pouca exportação, a laminadora do

Baiano está sendo ampliada com a compra de implementos, máquinas...

Aqui uma visão da Laminadora que emprega dezenas de funcionários.
Todos os meses chegam dezenas de jovens pedindo empregos nas

empresas do Baiano. Mas ele não pode aumentar seu efetivo de pessoal
sob pena de não ser mais viável seus empreendimentos. Ele até poderia
ampliar suas empresas se tivesse algum tipo de ajuda governamental,
como acesso à capital mais barato com carência pelo BNDES, Banco

Mundial ou outro órgão. Ou até mudanças gerais nas exportações ou algo
que afete suas empresas, como a criação do Microsimples e outras

atitudes dos legisladores, deputados e senadores.

Adair Andriguetto (Catarina como é conhecido) e seus
irmãos, vieram para cá há mais de 8 anos, e consultaram a
Assistência Técnica Oficial, perguntando como produzir Uva
aqui e que variedade é a recomendada. Recebeu a resposta
que aqui uva não produz. Não acreditou e buscou assistência
técnica de fora, e hoje é o maior produtor de Uva, Caqui,
Pêssego, Nectarina e Ameixa do Vale do Alto Ribeira.

Quartos novos com camas recém construídas e banheiros decorados tem
contrubuído para ser um empreendimento rentável já neste início.

Já são 8 apartamentos prontos, que
devem ser 19 em breve. E 16 quartos

coletivos, dando mais de 100 vagas no
Clube Hotel do Baiano, com acesso à
piscina e ao clube. O valor de R$ 15 o

quarto e R$ 22 o apartamento, com café
da manhã, tem feito com que empresas

estejam alugando, às vezes, quase todo
o hotel para suas festas de final de ano.

A família do Baiano preparou este lugar para os habitantes de Cerro Azul.
Todavia, apenas uns poucos realmente deram o valor que merece este
lugar, pagando em dia suas mensalidades de associado. Diante disto,

Baiano preparou agora a estrutura para os turistas.

Esta é a vista aérea da Piscina e do Clube Hotel do Baiano. Uma estrutura
única em Cerro Azul, especialmente preparada para o turista.

Quem dera tivéssemos no
Vale do Ribeira 50 Baianos,

ou 50 Andriguetos (Catarina),
ou 50 Trevisans, ou 50

Caribattis (da Laminadora do
Mato Preto). Com certeza não

precisaríamos de ninguém
inundando 5000 hectares

desta região e não teríamos
tantos jovens sem emprego

nas nossas praças, nem
tampouco teríamos bocas de
venda de crack e mortes por
isto. Estas páginas estão aqui

para render homenagem a
estes empresários que,
mesmo contra todos os

céticos e desencorajadores,
investiram na região. E, se

tivessem somente uma
pequeníssima ajuda

governamental, estariam
triplicando seus negócios.

Vista aérea da Serraria Flor da Serra, da família Nascimento

Plantas de Caqui de muitas variedades.
Uva hoje é o carro chefe da propriedade, principalmente de variedades

rústicas como a Niagara Rosada.

Andriguetto foi o primeiro
que acreditou que Cerro

Azul é realmente o Vale de
Todas as Frutas

Laminadora dos Baianos, na entrada da cidade de Cerro Azul

Aqui o professor Bassetto do Senar ensina poda para seus alunos.Ruas em meio à plantação fechada de Pêssego.
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Laminadora do Mato Preto é Sucesso em menos de 3 anos
Celso Caribatti chegou aqui há

menos de 3 anos atrás e já
implantou uma rentável

indústria que traz mais de 85
empregos diretos, afora os
indiretos. Está em fase de

expansão. Pessoas de todas
as regiões têm se dirigido com

suas famílias para lá, em
busca de um ou mais

empregos. Há 2,5 anos atrás
iniciou a terraplanagem em
meio a dificuldades, barro e

mato. E hoje está precisando
ampliar e melhorar a

Laminadora. Celso repete
várias vezes que a saída para
os municípios é o incentivo às

indústrias. Ele nos
confidenciou da sua felicidade
quando recebeu a visita do Dr.

Dalton na Laminadora, logo
após a posse do prefeito.

Celso acredita que agora vai...

Esta é a laminadora Ilha do Tunas, no Mato Preto em Cerro Azul, mostrando
também a vila onde mora seus funcionários e famílias que se formaram em

volta dos galpões da empresa.

Esta é a vista de quem chega na Laminadora. Na estrada para Mato
Preto, em direção à propriedade de Edmundo Von der Osten, mais

alguns quilômetros chega-se na Laminadora.

Este é o proprietário: Celso Caribatti, Titi como
carinhosamente é chamado, a frente de uma

pilha de cavaco que também é comercializada.

Rodeio em Cerro Azul mobiliza 1500 pessoas nos dias 8, 9 e 10 de Dezembro

Uma máquina está ajeitando a carga para ser transportada. Uma nova máquina chegou e a construção ao fundo está sendo prepa-
rada para ela. Utilizará o cavaco da própria laminadora como energia.

Esta área é utilizada para secagem das lâminas. Ao fundo vê-se as casas
de moradia dos funcionários e áreas de serviço como o restaurante.

Vista parcial da área de Trabalho com os toletes restantes (sobras). Os
toletes viram cavaco. Mas podem ser vendidos ao custo de R$ 40 o m3.

Toras que serão convertidas em lâminas como na foto no detalhe. As deslaminadoras. Máquinas novas estão sendo instaladas.

Celso Caribatti nos contou que uma folha de pagamento de mais de
R$ 80.000,00 não é comum em empresas de Cerro Azul. E a maior parte

deste dinheiro gira todo mês aqui mesmo em Cerro Azul.

Muitos funcionários são utilizados na laminação, e muitos destes
funcionários são mulheres.

O acompanhamento da Lãmina retirada, já selecionando lâminas boas das
que não serão aproveitadas.

Parte dos bois trazidos pela companhia de Rodeios de
Gilberto Bandeira.

Mesa da Amargura foi uma brincadeira que causou
muitos risos e apreensão no povo presente.

Pessoas da cidade eram convidadas a pegar o boi
com as mãos, o que deu muita dor em alguns.

Depois que um mais corajoso (ou + embriagado) enfren-
tava o bicho, vinham os oportunistas e "deixa comigo".

Foram cerca de 1500 pessoas que acompanharam os
trabalhos da tarde de Domingo, dia 10. No sábado, houve
cerca de 300 pagantes, o que fez com que os vereadores

Josenei Raab e Marcelo, além de Toninho Teilo,
conversassem com o Prefeito Dalton para patrocinarem o

rodeio de Domingo para mais pessoas da população
cerroazulense. Foi quando o Dr. Dalton, através da Prefeitura,

patrocinou a entrada livre para todos, e aí foi uma festa.

Boi Balantine, o
boi bandido deste

rodeio.
 Diziam-nos que

este boi foi o
responsável pela
morte do mudinho

em rodeio na
Fazenda Rio

Grande. Lenda ou
não, o fato é que é
boi brabo e mete

medo até em peão
experiente.

Crianças, jovens,
adultos, homens e

mulheres
puderam passar

um final de
semana onde a

diversão e alegria
eram os principais

ingredientes.
Esperamos que a

caravana de
rodeios do

Gilberto Bandeira
volte ano que

vem.

Os 2 primeiros lugares na monta do touro. Na esquerda
Rafael Socher (ganhador final) e na direita, Rodrigo

Pokemon, que estavam empatados até antes da última
bateria. Veja a colocação antes da bateria final: 1o Rafael

Socher - 120 pontos, 2o Rodrigo Pokemon - 120, 3o Roberto
de Lima - 105, 4o Douglas Culto - 102, 5o Leandro José - 97,
6o Luiz Ortiz - 95, 7o Robson Valente - 92, 8o Elielton Pires -

86, 9o Antonio Moraes - 78, 10o José Faria - 75.
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No endereço www.nbz.com.br/igrejavirtual,
o Rev. Edson A. Franzen criou e gerencia mais
de 15.000 arquivos da Igreja Virtual Evangélica,
que os disponibiliza gratuitamente para todo
aquele interessado nas coisas de Deus.

No dia 20 de agosto de 2004, a Revista das
Religiões, que pertence ao núcleo da Revista
Superinteressante, Editora Abril, mandou uma
série de perguntas para o webmaster da Igreja
Virtual Evangélica, que foi respondido como
abaixo, onde parte deste conteúdo saiu na
Reportagem da Revista. As perguntas e as
respostas, levemente atualizadas aqui, para o
momento atual, você vê agora:
1) Como é a sua atuação como
Ministro do Evangelho na Internet?

A primeira igreja virtual na Internet foi a Igreja
Virtual da Presbiteriana, nos idos de 1996. Nós
fizemos uma página de nossa Igreja Virtual na
época com o nome Igreja Virtual Quadrangular,
no ano de 1996 também, mas ficava e saia do
ar. Fomos a Terceira Igreja Virtual da Internet,
segundo o Alta Vista, o maior e melhor
buscador na época. Somente após agosto do
ano de 2002 é que entramos no ar com a
intenção de não mais sair, o que tem
acontecido, com a graça de Deus.

Mesmo antes de 2002, já havíamos sido
notados pela Gazeta do Povo do Paraná, que
fez uma reportagem sobre nosso site e fomos
também descobertos pela Rádio Melodia do
Rio de Janeiro, no começo do ano de 2004,
quando foi concedida uma entrevista ao vivo
(através de link telefônico) em programa sobre
as Igrejas Virtuais.

A Igreja Virtual Evangélica tem tudo que uma
igreja tem, somente que é na Internet. Dentro
de nosso portal, além do Sistema Eclesiástico
Integrado (SEI), uma sistema para administrar
igrejas, o internauta encontra (gratuitamente):

15 livros da coleção A Bíblia da Religião,
160 Estudos Bíblicos, 210 pregações,
10 Bíblias digitais de diversos formatos e
versões, 1760 letras de hinos cifrados e
não cifrados, 51 textos cristãos e afins
como Pegadas na Areia, 3490 frases e
citações de pessoas famosas e anônimas,
345 modelos de cartas e documentos
comerciais, mais de 25 programas
utilitários, diversos cursos e apostilas de
Informática, de Administração Municipal,
Eclesiástica e Empresarial, e mais de 5000
outras páginas de informações variadas.

2) Desde que mês e ano o site está
no ar?

Iniciamos em 1996. Mas está sem sair do
ar desde Agosto de 2002
3) Com que objetivo foi criado?

Na verdade a página da Igreja Virtual
Evangélica faz parte de um conjunto de sites
criados por nós, formando um portal que têm
os seguintes objetivos:

NET BRAZIL Soluções Globais de Internet -
www.nbz.com.br - Provedor de Hospedagem
e Web Designer.

ICEPAR - Instituto Cristão de Ensino e
Pesquisas Avançadas da Religião -
www.nbz.com.br/icepar - O Instituto para
cursos teológicos e profissionalizantes, para
difundir a Palavra de Deus e proporcionar
ocupação, trabalho e emprego às pessoas de
baixa renda. Tentamos abrir o ICEPAR aqui  no
Vale do Ribeira, mas não conseguimos.

CEO - Uma empresa de Consultoria
Eclesiástica, Empresarial, Organizacional -
www.nbz.com.br/ceo - Consta de atividades

Tudo começou
quando o Jornal Folha do
Vale recebeu, em maio
deste ano, denúncias de
irregularidades nas
ações do presidente
José Nunes no Conselho
Comunitário de Segu-
rança de Cerro Azul.

Fomos até o
Ministério Público e
levantamos a situação
com o promotor Dr.
Marcelo P. Cunha que

É aberto Inquérito Policial contra o Sr. Nunes
por desvio de recursos do Conselho de

Segurança de Cerro Azul

Administrativas Eclesiásticas, inclusive com um
sistema gratuito e completo e sem limitações para
administração das igrejas, além de outros
sistemas e muitos cursos gratuitos.

Editora Herr - www.nbz.com.br/editoraherr -
Livros Cristãos Gratuitos para difundir a Palavra
de Deus e a doutrina evangélica (atualmente
existem 15 livros gratuitos no site, mas já criamos
e editamos 34 livros, 32 de nossa autoria e
pretendemos colocar todos os restantes na
Internet já no começo de 2007).

Igreja Virtual Evangélica - www.nbz.com.br/
igrejavirtual - Uma igreja para todos aqueles que
não podem freqüentar uma igreja física, seja por
qual motivo for. Outros motivos você encontra em
www.nbz.com.br/igrejavirtual/historico.htm

Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho - www.nbz.com.br/saudedotrabalho -
Sistema para Medicina e Segurança do Trabalho.

Igreja do Evangelho Quadrangular de União
da Vitória - www.nbz.com.br/ieq - É a igreja da
qual faço parte, cujo Pastor Titular é Heinz
Siegfried Franzen, meu pai.

Jornal Folha do Vale (para o Vale do Ribeira) -
www.folhadovale,nbz.com.br - Jornal que tem a
finalidade de divulgar informações e cursos, além
das próprias atividades de todo nosso projeto.
4) Quantos visitantes acessaram a
Igreja Virtual até hoje (dez/2006)?

Temos certeza que, somente desde Agosto de
2002, foram mais de 150 mil visitantes.

 Em meados de Fevereiro de 2004, mudamos
de provedor, uma vez que o espaço e acessos
não estavam sendo suficientes em nosso
provedor antigo. Hoje 10 mil pessoas diferentes
visitam o portal mensalmente. Todavia teve uma
época que eram 15.000 pessoas por mês.
5) O espaço virtual pode suprir a
igreja real? Ou serve apenas para
encaminhar os fiéis?

Como já cito no site, em www.nbz.com.br/
igrejavirtual/historico.htm, no capítulo Não Troque
Esta Por Aquela, a igreja virtual não veio para
tomar o lugar da igreja real, mas sim para somar
mais um meio, mais uma oportunidade.

Mesmo você que freqüenta a igreja real, pode
ter perdido um culto no domingo por algum motivo
sério, e gostaria de saber o que foi tratado lá.
Acessando a igreja virtual, você “puxa” a pregação
e é abençoado da mesma maneira.
6) Mas a presença do Espírito Santo
é mais intensa na igreja física do que
na igreja virtual?

Isto depende de você. Não adianta você ir na
igreja real (física) e ficar mais interessado na
vestimenta ou atitude de um ou de outra, não
prestando atenção no que se diz lá na frente. Está
lá fisicamente mas está em outra parte emocional
e espiritualmente falando.

Não adianta você ir a uma igreja física para
falar mal dos outros ou para mostrar seu carro
novo, ou para expor seu sucesso ou novo cargo
na igreja. Deus não vê como as pessoas vêem -
Deus enxerga o coração.

Pode ser que você esteja agradando mais a
Deus se freqüentar uma igreja virtual do que uma
igreja física. Pois não poderá mostrar status, poder
ou riqueza. Perante a Internet todos somos iguais,
como somos perante Deus. Na Internet não têm:
- esnobação
- pessoas que vêm mostrar suas roupas da moda
- pessoas que vêm mostrar seu carro novo ou
importado
- pessoas que vêm mostrar sua nova plástica
- pessoas que vêm mostrar o corpo de academia

Na Internet não tem rico ou pobre, feio ou
bonito, gordo ou magro, preto ou branco...

É aí que as barreiras normalmente existentes
nas relações do dia a dia DESAPARECEM.

Na Internet as comunicações por email, chat,
Fóruns, ICQ, Orkut, Messenger, viva voz, por leitura
de escritos, livros e e-books, tende a ser mais
livre de preconceitos e mais profunda no sentido
das pessoas se abrirem mais.

Recebo centenas de pedidos de orações e
aconselhamento onde as pessoas dizem coisas
que não diriam para seus analistas ou
confessores. Isto porque a identidade está
preservada. A distância entre as pessoas que se
comunicam na Internet proporciona que elas se
sintam protegidas.

Somente no ano de 2004 recebemos 101
pedidos de oração, sem contar as centenas de
emails de outros assuntos e pedidos.
7) Existe a possibilidade de pessoas
abandonarem o hábito de ir à igreja
para se relacionarem com a fé apenas
via internet? Isso é necessariamente
ruim?

Com algumas poucas pessoas isto
provalvemente aconteça. Simplesmente porque
elas já experimentaram tudo com relação à igreja
física e não se sentiram bem. Foram traídas, mal
amadas, passadas para trás, decepcionadas. O
sucesso da relação pela Igreja Virtual pode fazê-
las achar que agora encontraram a sua Igreja. O
sucesso do Orkut e do chat tem mostrado isto.
8) Na sua opinião, qual foi o impacto
da internet na fé e na religião?

Década de 20
A Igreja Evangélica no Brasil, assim como a

mundial, cometeu um erro histórico ao deixar de
usar o rádio como veículo de evangelismo e
edificação de massa. Por 50 anos impediu-se de
se usar o rádio pelos evangelizadores por se achar
que ele é um meio utilizado pelo diabo, ou até que
era o próprio diabo. Isto tudo por não entendê-lo
muito bem.

Década de 70
Quem já era evangélico nos alarmistas anos

70 vai se lembrar de que o grande assunto na
época era o “fim dos tempos”. Um dos bons
motivos para se acreditar que este mundo tinha
poucos dias pela frente era o grande
desenvolvimento tecnológico, em especial na
área de informática.

A própria Bíblia dá margem para esses
temores escatológicos. O livro de Daniel, que já
no Antigo Testamento profetiza que “a ciência se
multiplicará”, por exemplo, é uma das passagens
lembradas por quem pregava que chips e bytes
prenunciavam alguma hecatombe mundial.

Hoje
Três décadas depois, o mundo – embora um

tanto mais poluído e confuso – continua girando,
e vive uma revolução tão importante quanto a
invenção da imprensa por Gutenberg.

Hoje já não é o rádio o principal meio de
propagação do evangelho, mas a televisão
assume a liderança. Muitos pastores ainda
sentem certas reservas quanto ao evangelismo
pela televisão. Todavia é inevitável o seu uso cada
vez mais generalizado. 

Internet
Mas agora temos um novo meio de

propagação do Evangelho: a Internet.
A Internet são mais de 100 milhões de

computadores interligados em todo o mundo.
Você pode acessar a maioria deles e conhecer
as informações que eles estão disponibilizando.

Pastor Edson Franzen Gerencia uma das Igrejas Virtuais Mais Antigas e Mais Visitadas da Internet
Pode-se encontrar de tudo: várias Bíblias

on-line, sites (páginas) com espaços
dedicados a pedidos de oração, informações
sobre igrejas e denominações, estudos
bíblicos, debates sobre bíblia e religião e muito
mais. Portanto é inevitável o uso da Internet na
Evangelização mundial.
9) A internet mudou a fé das
pessoas? Se mudou, em quê?

O Salmo 19:4 diz o seguinte: Por toda a
terra estende-se a sua linha, e as suas palavras
até os confins do mundo.

Romanos 10:18: Mas pergunto: Porventura
não ouviram? Sim, por certo: Por toda a terra
saiu a voz deles, e as suas palavras até os
confins do mundo.

Salmo 19:1: Os céus proclamam a glória
de Deus e o firmamento anuncia a obra das
suas mãos.

A Internet amplia e mostra esta glória, estas
obras das suas mãos, agora por toda a Terra,
através de livros, enciclopédias digitais, fotos,
mapas, Google Earth...

Que outro lugar pode-se ver as fotos do
telescópio espacial Hubble, ou as fotos de
satélite do delta do rio Amazonas, ou as
tempestades de poeira de Marte, ou as fotos
de satélite de nossas cidades, nossa quadra,
nossos rios, e até as minúsculas coisas,
vendo, muitas vezes, como Deus vê, de cima,
do alto. Tudo isto podemos graças à Internet.

Enquanto a Internet não se tornar o lugar
dos oportunistas e charlatões, a fé das
pessoas deverá ser ampliada pelo uso
generalizado dela.

Nós da Igreja Virtual Evangélica não
pedimos dízimo ou ofertas ou contribuições.
Temos cds e sistemas que, vendidos e bem
úteis, podem proporcionar que continuemos
a expandir e manter nosso portal.

Deus continua abençoando e expandindo
os meios de Propagar Sua Palavra. Tanto é
verdade que muitas pessoas têm sido salvas
pela Internet. Isto já vale todo o esforço.

Reverendo Edson de Almeida e Franzen
W ebminister da Igreja Virtual Evangélica

www.nbz.com.br/igrejavirtual
Eng. Agrônomo formado em 1985, Editor e Escritor

do Jornal Folha do Vale e Editora Herr
Professor registrado em carteira profissional

desde 1978, atuando nas disciplinas de Matemática,
Física, Química, Administração, Informática e Teologia

Atua com computadores e sistemas desde 1985
Pós-graduado em Informática em 1991
Ministro da Igreja do Evangelho Quadrangular,

ordenado pelo presidente Mario de Oliveira na
Convenção Nacional de São Paulo no ano 2000

Aceitou Jesus em 1976, congregando na 3a Igreja
do Evangelho Quadrangular de Curitiba até 1982

Membro desde 1982 e Pastor Auxiliar da Igreja
“física” do Evangelho Quadrangular do Pinheirinho
(Curitiba-Pr) de 1995 a 2003.

Pastor Auxiliar da Igreja do Evangelho
Quadrangular de União da Vitória desde 2004.

Webmaster da Net Brazil - www.nbz.com.br

originou a reportagem da edição 14 de 13
de junho deste ano.

O promotor na época falou o seguinte:
“Infelizmente este Conselho, com esta nova
composição, com o José Nunes como
presidente, está deixando a desejar, com
atuação muito fraca. (...) Cobramos isto
(relatórios mensais das ações do Conselho
e prestações de conta a cada 15 dias,
mostrando onde está sendo gasto, com
cópia de extratos bancários da situação da
conta corrente etc.) do presidente José
Nunes e o chamamos para uma conversa
no dia 17 de maio (quarta), que não ocorreu
por compromissos dele.”

Já na época o Jornal Folha do Vale
perguntava: “Nunes, onde estão as reuniões,
a prestação de contas e os relatórios?”

O Sr. Nunes não fez as reuniões, mas
os outros conselheiros fizeram e
encontraram as irregularidades.

O primeiro sintoma que alguma coisa vai
mal numa instituição, seja ela associação,
prefeitura ou conselho, é a falta de prestação
de contas.

Diante desta falta de informação, os
conselheiros resolveram buscar através de
conciliação bancária com extratos e
encontraram 4 saques sem comprovação,
sem a assinatura do tesoureiro ou sem a
permissão dos conselheiros nos valores de:
R$ 1000,00 em 13/02/2006, R$ 700,00 na
data de 12 de abril do ano de 2006, além de

R$ 715,55 em 27/04/2006, R$ 2.130,00 em
18/05/2006. Totalizando R$ 4.547,55. Aí
os saques em solitário pararam porque saiu
a edição 14 do Jornal Folha do Vale com a
entrevista com o promotor.

Os conselheiros registraram isto tudo
em ata de reunião do dia 27/11/2006, e que
foi enviada ao Ministério Público.

Anteriormente já havia sido feita a
cobrança do Sr. Nunes para a devolução do
dinheiro, principalmente de R$ 1.600,00,
valor este que não constava nenhuma
compra (uso particular). Ele então pediu 60
dias para devolver o dinheiro faltante, pois
naquele momento passava por "situação
difícil". Este prazo venceu dia 16 de
dezembro (sábado).

Constatamos com dois dos integrantes
do Conselho que o dinheiro parece que foi
depositado na conta do Conselho na sexta
(dia 15/12), mas esta edição do Jornal saiu
antes da comprovação definitiva.

Apesar de que a devolução do dinheiro
possa ser um atenuante no processo e na
possível pena, o meritíssimo Juiz Dr. Marcos
T. Toda, incomodado com a situação, pois
o Tribunal é co-fiscalizador das ações do
Conselho de Segurança, já havia
encaminhado ofício com documentação,
atas e prestação de contas, para a
delegacia de polícia de Cerro Azul para
apurar os fatos e responsabilidades através
da abertura de Inquérito Policial.

Este ofício já havia chegado na
delegacia, na quinta, dia 14/12, e agora o
Sr. Nunes terá uma dura batalha pela frente,
por semear sua incapacidade gerencial em
tudo que toca.

É muito fácil encontrar problemas na
administração dos outros. Mas quando os
críticos começam a eles mesmo ter que
administrar, vemos aí competência ou
ingerência desmedida.

Neste caso julguem vocês mesmos. Nós
não estaremos mais aqui, por isto peço para
a população que fiscalize este caso, não
deixando de maneira nenhuma virar "pizza"!!

De novo o Sr. Nunes está
envolvido em mais uma trapalhada.
Desde o final do mês de novembro
que se sabia a data deste mutirão do
dia 09 de dezembro, onde se ia fazer
a documentação gratuitamente.

Este mutirão foi pedido pela
Prefeitura porque o Ensino Médio
exige que a matrícula seja feita com
o documento de identidade.

Caravana do Governo vem para Cerro Azul
para Fazer Identidades e CPFs

Gratuitamente e voltam sem Fazer Quase
Nada, por Incompetência na Divulgação

Diante disto cerca de 10 pessoas
e 3 carros do INCRA dirigiram-se
para Cerro Azul, no dia 9 de
dezembro (sábado), para fazer iden-
tidade, CPF e  tirar fotos gratuita-
mente para todos aqueles que nunca
tiveram estes documentos.

Foram embora depois de fazer
somente 5 CPFs e 25 identidades,
uma quantidade no mínimo 10
vezes menor do que estavam
preparados para fazer.

A divulgação deste evento na
cidade e no campo estava a cargo
dele: o Sr. Nunes.

Os recursos para fazer estes documentos vêm
do  Governo Federal de um programa de nome

Programa Nacional de Documentação da
Trabalhadora Rural.

Esta era a equipe que veio para Cerro Azul oriunda
de órgãos federais como o INCRA, para fazer os

documentos dos cerroazulenses.

As fotos foram pagas pela Prefeitura e na
identidade, além da foto, o cidadão deixava

impresso suas digiitais.
Todo serviço era feito em poucos minutos.
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Votos da Família Braine

Perda/Extravio de Bloco de NF
A Net Brazil Comércio e Representações
Ltda., CNPJ 05.235.941/0001-28, comunica
que houve o Extravio/Perda/Roubo de seu
bloco de Notas Fiscais n.1, com Notas
Fiscais de 1 a 50. Esta comunicação
também foi feita na Delegacia de Polícia,
através de Boletim de Ocorrência n. 0019/
2006 de 13 de dezembro de 2006.

Frutas não Precisam ir sem
Folha por Causa da Pinta Preta.

A Lei Estadual da Ponkan
Peladinha é uma Baboseira.
Este é um furo que precisávamos ter

descoberto no começo do ano de 2006. A lei
da Ponkan Peladinha (sem folhas), além de
ser anticonstitucional, tirando o direito do
produtor de vender seu produto com a
aparência que mais agrada o consumidor, é
também uma lei de uma técnica agronômica
discutível, para não dizer furada.

Isto porque a maior autoridade de citros
do Sul do País, o pesquisador do IAPAR e Eng.
Agrônomo Rui Pereira Leite, em palestra
proferida neste mesmo ano de 2006, afirmou,
categoricamente por suas pesquisas nesta
área, que a forma do fungo maior propagador
da Pinta Preta, o ascósporo (que faria a
propagação pelo vento e motivaria a lei), só
se forma depois de 180 dias no solo, junto
com as folhas e material em decomposição.
Portanto mandar cortar folhas da Ponkan, que
se comercializa em no máximo 10 dias, e fazer
um lei para comercializar “peladinha”, é coisa
de quem não entende bulhufas.

Se alguém perdeu muito dinheiro com
esta lei nesta safra passada e precisar entrar
na justiça contra o Estado, temos o vídeo onde
o professor Rui fala sobre esta propagação
fúngica. Certamente você terá seu dinheiro de
volta.

Portanto mais uma vez os Engenheiros
Agrônomos Newton Sponholz e Edson
Franzen  (deste Jornal) estavam certos de ir
contra esta lei e de também afirmar que a
propagação da Pinta Preta no município veio,
ou de mudas do Rio Grande do Sul ou das
folhas que vinham nas caixas e caminhões,
sendo varridas para dentro do Pomar.

R$ 229.122,30 vieram pelo PRONAF Infra
Estrutura juntamente com os Rendimentos
Bancários, e ainda mais de R$ 46 mil foram
de recursos de contrapartida vindos da própria
Prefeitura de Doutor Ulysses.
Recursos Estavam Quase Perdidos

Pelo desinteresse da gestão de maio a
dez/2004, gestão do Senhor Carlos Eduardo
(Bode), o contrato Plano de Trabalho/
PRONAF 2000 estava vencendo e ninguém
se interessou em executá-lo e o continuar.
CMDR e Prefeito Pedro Jr
Resgatam Recursos

No entanto, o CMDR de Dr. Ulysses
mostrou interesse na execução dos projetos
e procurou o candidato a prefeito já eleito
em 03/10/2004, Pedro Jr, que assinou em
21/10/2004, o Termo de Compromisso da
Continuidade dos Projetos, cumprido agora.

Os companheiros da Secretaria Executiva
do PRONAF e da Caixa Econômica Federal
compreenderam a situação e prorrogaram o
contrato, que foi executado na sua íntegra e
ainda ampliado em suas metas, pois o
rendimento bancário trouxe ainda mais de
80 mil para o município, que serviram para
estruturar plenamente a APFDU (Associação
de Produtores Familiares de Doutor Ulysses)
e o Centro de Treinamento da Prefeitura.
Agricultor Mais Equipado

Hoje o agricultor de Doutor Ulysses, tem
uma estrutura muito grande (uma das maiores
do Vale do Ribeira) a sua disposição: tratores
com vários equipamentos, retroescavadeira,
barracões, UBM-Unidade de Beneficiamento
de Mel, Centro de Treinamento etc.
Sabemos que ainda não estão sendo
plenamente utilizados, mas temos certeza
que isso deve acontecer em pouco tempo,
uma vez que o agricultor está ainda
aprendendo a trabalhar em grupo, e temos
várias entidades colaborando para que isso
aconteça.

R$ 275 mil foram investidos em Máquinas, Treinamento, Implementos e Serviços
para a APFDU e para a melhoria do Centro de Treinamento de Doutor Ulysses
Prestação de Contas dos Recursos Investidos em Doutor Ulysses

10 cursos, 04 excursões técnicas, 01 dia de campo ................................... R$ 15.730,88
Construção de Unidade de Beneficiamento de Mel - UBM ........................... R$ 20.300,00
Equipamentos para Unidade de Beneficiamento de Mel -  UBM .................. R$ 20.485,00
Aquisição de computador com impressora................................................... R$   2.500,00
01 retroescavadeira ....................................................................................... R$ 90.000,00
Estufa plástica 80 m2, com irrigação e bandejas .......................................... R$   2.581,30
Instalação de 08 telefones rurais .................................................................. R$ 19.920,00
Construções de residência caseiro, Capril e estábulo no CTPR .................. R$ 11.435,00
Aquisição ordenhadeira, fogão industrial, freezer e geladeiras ..................... R$   5.903,00
Aquisição de gradão off set ........................................................................... R$   4.790,00
Equipamentos para UBM .............................................................................. R$   8.338,20
Equipamentos para cozinha de transformação ............................................. R$   5.549,02
08 beliches e 16 colchões ............................................................................ R$   2.719,60
02 guarda-roupas, 01 TV 29 pol, 01 DVD, 01 Data show ............................. R$   6.851,84
01 estufa para produção de mudas 40 m2 ............................................................................................R$   1.704,28
Reforma na sala p/ curso e 22 cadeiras universitárias ................................. R$   9.739,18
01 arado, 01 carreta, 01 roçadeira, 01 subsolador, 01 forrageiro, 02 beneficiadoras de arroz e

01 distribuidor de calcário .................................................................................. R$  46.550,00
TOTAL GERAL ............................................................................................. R$ 275.097,30

Diretor de Agricultura Dalla Vecchia

E
st

uf
a 

de
 4

0 
m

2

R
et

ro
es

ca
va

de
ira

E
qu

ip
am

en
to

s 
de

 C
oz

in
ha

E
qp

to
s 

pa
ra

 M
el

-B
ai

rr
o 

do
s 

R
ib

ei
ro

s

C
en

tro
 d

e 
Tr

ei
na

m
en

to

2 
B

en
ef

ic
ia

do
ra

s 
de

 A
rr

oz
 e

 A
ra

do

R
oç

ad
ei

ra
 e

 P
la

in
a 

H
id

rá
ul

ic
a

S
ub

so
la

do
r 

7 
ha

st
es

G
ra

de
 N

iv
el

ad
or

a
D

is
tri

bu
id

or
 d

e 
C

al
cá

rio
 2

 t
on

.
C

ar
re

ta
 5

 t
on

el
ad

as

Aniversário do DUDU
Foi no último dia 20 de novembro que o Heinz
Eduardo Lacerda Franzen fez seus 9 anos. A
comemoração foi na casa de sua Vô Maria José
Franzen, com seus primos e irmãos.

Itaperuçu Busca Paz
Dia 01/12 (sexta) foi assassinada por assaltantes,

dentro da panificadora de sua família, a jovem Tayla
Michele Agne de Faria, 15 anos, ocorrendo às 14h15,
num latrocínio (roubo com morte). Porém o que era para
ser um protesto pacífico, acabou em quebradeira
generalizada e saques a quatro órgãos públicos da
cidade e a uma agência do Banco do Brasil, anexa à
prefeitura, O protesto começou por volta das 19h30 nas
ruas centrais.

Mas as escolas e professoras de Itaperuçu deram
exemplo dias atrás de um protesto pacífico pela Paz,
com a adesão da população, com centenas de pessoas.

Família do Prof. e vereador Valdir-PT:
o pai Jadir Braine, e os irmãos Osmar
e Jadilson Braine, querem agradecer
a Deus e à população cerroazulense

pelo carinho recebido por eles, e
desejam a todos um FELIZ NATAL e
um ANO de 2007 repleto de saúde,

paz, prosperidade e de muita
esperança, para que este 2007 seja

o ano das realizações e projetos.

Foto: Tribuna do Paraná

Cezinha do Barão Comercial entrega prêmios em
Grande Festa na tarde de 26 de novembro. Foram
mais de 1 centena de diferentes prêmios, inclusive

bicicletas e até televisões. Parabéns...

Barão Entrega Prêmios FEIRA DE CIÊNCIAS

Eis aqui os prêmios que foram sorteados e
entregues, a maioria neste dia de festa.

Dia 29 de novembro, o Jornal Folha do Vale visitou a
Feira de Ciências patrocinada pelos Colégios de Cerro

Azul. Bons trabalhos mostram que nossos alunos
estão tendo o aprendizado esperado.

Pastoral faz Festa no
dia 26 de Novembro

Muitos brinquedos foram trazidos de Curitiba para
que as crianças tivessem uma grande tarde...

Agroecologia Científica

Dias 21 e 22 de novembro, ficou em exposição no
Laranjinha os trabalhos de técnicos e produtores
agroecológicos. O projeto Iguatu patrocinado pela
Petrobrás beneficia cerca de 600 famílias e teve

duração de 2 anos, estando atualmente em fase de
conclusão. A continuidade é esperada por todos.
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Eletrônica Monteiro

Celulares
Parabólicas
Consertos

Adir Monteiro

o Brasil se
liga aqui

(41) 3662-1461

Empreendimentos Florestais

Rodovia Principal, 100 - Km 90 - Dr. Ulysses (PR)

(41) 8421-4625 e 8433-5870

Corte de Pinus - Manutenção - Plantio

WELCHER
Empreendimentos Florestais

WELCHER de Livacir do
Carmo Welcher

Professor Serginho e Alguns de Seus Projetos pelo Esporte em Cerro Azul

Neste final de ano o professor Serginho
encerrou alguns de seus projetos dentro do
município, entre eles: o Campeonato Municipal
de Futsal Veterano, o Encerramento da
Escolinha de Futebol de Campo, o término dos
treinos de Futsal Masculino e Feminino, e
alguns eventos de formatura dos seus alunos
em que é Padrinho das Turmas.

O Professor Serginho ressalta que dentro
das limitações existentes foi um ano muito
proveitoso para o esporte municipal. O
professor possui dentro do município várias
equipes de Futsal e de Futebol de Campo, as
quais saem por outros municípios realizando
amistosos para confraternização e integração
dos nossos esportistas.

Também o professor procura atender as
expectativas dos esportistas com menos
vitalidade física, mas com muita vontade e
disposição através do campeonato de
veteranos, o qual foi um sucesso, lotando a
quadra O Laranjinha em dia de jogos. O
professor Serginho encerrou os trabalhos da
Escolinha de Futebol de Campo, escolinha
esta que cumpriu plenamente seus objetivos,
com muitos pais vibrando com o desempenho
de seus filhos, e já se colocando à disposição
do professor para no próximo ano, patrocinarem
as equipes com o que for necessário para
continuação do projeto.

O encerramento de algumas turmas do
Colégio Estadual Princesa Isabel, foi uma das
atividades de final de ano do professor
Serginho, com viagens e festinhas de
despedida do ano letivo.

O Professor Serginho agradece o apoio dos
esportistas, dos pais, da Prefeitura Municipal,
das diretoras do Colégio Estadual Princesa
Isabel e das diretoras das Escolas Municipais,
pelo apoio que sempre teve para o
desempenho dos seus projetos.

Turma 3o C Noturno, com o Prof. Serginho, em recente viagem ao Parque Águas Claras em Caiobá.
Á esquerda, as meninas do 3o Ano, e à direita, os meninos, com o Prof. Serginho e a Profa. Vera.

Alunos vão para Parque Águas Claras em Caiobá

Equipe da Escolinha de Futebol, categoria Mirim Infantil
- turma da tarde

Equipe da Escolinha de Futebol categoria Fraldinha
com os pais - turma da manhã

Equipe da Escolinha de Futebol categoria Pré-mirim -
turma da tarde

Equipe da Escolinha de Futebol categoria Fraldinha
com alguns pais - turma da tarde

Equipe da Escolinha de Futebol categoria
Fraldinha no Estádio Arlindo Virgílio

Pereira.

Equipe da Escolinha de Futebol categoria Pré-mirim com
alguns dos pais - turma da manhã.

Equipe de veteranos do Futsal antes do Jogo
contra Itaperuçu neste mês de novembro do

ano de 2006.

Turma da 8a Série E em Festa de encerramento na casa do padrinho
de turma Prof. Serginho.

Esta propriedade no Mato Preto é explorada, e muito
bem explorada, por Osmar Trevisan.

Osmar Trevisan, há mais de 4 anos aqui, apostou na
Uva, Caqui, Ameixa e Pêssego.

O clima propício para a fruticultura, principalmente para
Uva Rústica, tem feito o sucesso de suas plantações.

Em sistema de Espaldeira, mais barato e de fácil
manejo, traz menores custos de produção.

A produção e qualidade do pêssego aqui é notória. Trevisan mostra orgulhoso esta qualidade de frutas. Também aqui se planta Caqui. Que utiliza muita mão de obra da região.

E aí está a produção...
E aqui está a qualidade. Trevisan vende na
própria região de Cerro Azul e também leva

o excedente para outras cidades.

Esta é a uva rústica Isabel, em começo de
maturação quando de nossa visita em

Novembro. Portanto produz no melhor momento.

Osmar Trevisan produz
também Ameixa Vermelha e

Preta. Os frutos ali, nem
precisam de desbaste,
para que apresentem
coloração e tamanho

extremamente atraentes.
Na foto da direita, parte da
extensa área plantada por
Trevisan: 20 Ha de Uva,

Caqui, Ameixa e Pêssego.


