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Uma publicação com a
assinatura da
ASSOCIAÇÃO RÁDIO
COMUNITÁRIA NOVO
CERRO AZUL FM

1º Festival do Trabalhador de Cerro Azul realizado pela
Rádio Nova Cerro Azul FM & Jornal Folha do Vale no
dia 1º de maio reúne uma multidão em Praça Pública.
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MAIS UM PATRIMONIO PUBLICO RECUPERADO E
ENTREGUE AO POVO. Página 2.

beleza e sensualidade

Essas são as candidatas a Rainha da 42º Festa da Laranja
e 14º Exponkan, elas estarão desfilando no baile deste
sábado dia 12 no Ginásio de Esportes o “LARANJINHA”, é
com expectativa que todos aguardam esse desfile para
conhecer as três jovens que representarão Cerro Azul na
festa e na divulgação do evento. E a partir das 23 horas
Sagitarius Band Show comandará o baile que garante a
animação de todos. Conheça o perfil de cada candidata na
página 4.

O Governador Roberto Requião preocupado com
o futuro dos Jovens do Vale do Ribeira decide dar
uma oportunidade para 39 alunos dos municípios
de Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Cerro Azul, Doutor
Ulysses, Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná.
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PAPA BENTO XVI NO BRASIL. Página 2.
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Avenida Getúlio Vargas - Centro de Cerro Azul

LOJA DA ECONOMIA
Confecções & Calçados
Vestindo você e sua família!

Barão Comercial
Venha para o Barão
A casa é sua !

11 anos

Mãe, que a beleza das flores, a doçura do
mel, o brilho das estrelas envolvam você hoje
e que você continue irradiando este amor e
esta alegria que você sempre nos ofereceu!
Rua Barão do Rio Branco, centro de Cerro Azul
Telefone: 3662 1457

MÃE...
Mulher a quem devemos a vida,
que merece o nosso respeito,
nossa gratidão e nosso afeto.

(41) 3662-1061
Entrega a domicílio
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TRABALHO E RECUPERAÇÃO, MAIS UM COMPROMISSO CUMPRIDO COM NOSSAS COMUNIDADES

SALVE O DIA DAS MÃES
Neste domingo, 13 de maio
comemoramos o dia das mães. Você que
tem mãe viva não esqueça desta criatura
que lhe colocou neste mundo e você que
não tem sua mãe viva, em oração rogue a
Deus pela alma dela, que por certo está em
bom lugar, pois o coração de mãe é o maior
do mundo, o coração de mãe é a sala de
aula do filho, ser mãe é desdobrar fibra por
fibra, o coração de mãe é igual para todos
os seus filhos.
RÁDIO
Neste mês de maio comemoramos o 5º
aniversario da Associação Rádio
Comunitária Novo Cerro Azul. Mesmo
antes de ser fundada a Associação começou
a sua história com brincadeiras de alunos
no Colégio Estadual Princesa Isabel, e
depois passou por vários pontos desta
cidade, até que veio se estabilizar aqui na
Marechal Deodoro, onde no dia 15 de maio
de 2002 em reunião com um grupo de
pessoas foi decidido fundar oficialmente a
Associação Rádio Comunitária Novo Cerro
Azul (Rádio Nova Cerro Azul FM),
permanecendo até hoje sendo um dos
destaques de Cerro Azul, um motivo de
orgulho aos Cerroazulense, hoje já podemos
contar com o Jornal Folha do Vale, um
veículo de comunicação a mais que
pertencente à mesma Associação que está
sempre voltada a comunidade. Isso mostra
que um trabalho quando é levado a sério
sempre tem o sucesso garantido.
PAPA
O Brasil, que é um dos países com o
maior número de católicos no mundo, está
recebendo a visita do Papa Bento XVI que
vem trazer mais esperança e fé aos fiéis, e
principalmente a este povo que sofre com a
desigualdade social e violência, mais
mesmo assim todos lutam e acreditam em
um dia melhor. Bem vindo Papa Bento XVI.
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BairroTaquara
O Prefeito de Cerro Azul, Dr. Dalton Luiz de Moura e Costa e a
Secretária de Saúde, Srª. Sandra Meira Cordeiro, inauguraram no dia 02
de maio, nas comunidades de Macuco e Taquara, dois Postos de Saúde,
que foram construídos há 17 anos e estavam fechados, e em péssimas
condições devido ao estado de abandono em que se encontravam. Os
postos passaram por reformas e agora as comunidades já podem contar
com os atendimentos médicos semanal. Em breve o Posto de Saúde do
Bairro de Macuco, poderá contar com o atendimento odontológico, que
facilitará os moradores dos bairros próximos.

Em sua primeira mensagem em território brasileiro, o papa Bento
16 defendeu nesta quarta-feira 09/05 o fortalecimento da identidade da
Igreja Católica na região pela preservação de valores “radicalmente
cristãos”.
Essa primeira viagem à América Latina, ele salientou ter um caráter
“essencialmente religioso”, tem como objetivo estimular a ação
missionária no continente. No discurso, escrito originalmente em
português e fornecido pelo Vaticano antes de sua chegada, o papa
reafirmou o direito à vida —contra, portanto, o aborto e a eutanásia.
Esses temas têm alimentado polêmica no Brasil e em outros países
católicos, como México e Portugal, que recentemente legalizaram o
aborto. Ao mesmo tempo, ressaltou o necessário cuidado com os pobres.
“Sei que a alma deste povo (brasileiro), bem como de toda a América
Latina, conserva valores radicalmente cristãos que jamais serão
cancelados”, afirmou o papa, na base aérea de Cumbica, em Guarulhos,
São Paulo, onde foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
“Estou certo que em Aparecida, durante a Conferência Geral do
Episcopado, será reforçada tal identidade, ao promover o respeito pela
vida, desde a sua concepção até o seu natural declínio, como exigência
própria da natureza humana; fará também da promoção da pessoa
humana o eixo da solidariedade, especialmente com os pobres e
desamparados”, disse o pontífice.
Ele procurou ainda justificar que o Vaticano se posiciona sobre
determinados temas para orientar a comunidade católica, de 1,1 bilhão
de fiéis no mundo todo, mas salientou que a decisão final cabe aos
fiéis. A Igreja Católica condena o uso de contraceptivos, é contra o
divórcio, a ordenação de mulheres e tem posições consideradas
ultrapassadas por parte expressiva dos católicos brasileiros.
“A Igreja quer apenas indicar os valores morais de cada situação e
formar os cidadãos para que possam decidir consciente e livremente”,
continuou o papa.

ESCRITÓRIO JURÍDICO
Dr. Ruy V. Guiguer
advogado - OAB/PR 4347

Direito Empresarial, Possessórios,
Usucapião, Inventário e Arrolamento,
Execução e cobrança de títulos,
Ocorrência em Delegacia, Ações
criminais e jurí, Reclamatória
Trabalhista - e outras ações

Compra, Vende, Aluga,
Administra, Avalia

Estes são alguns dos jovens que estão fazendo
gratuitamente o Curso Técnico em Agropecuária
com ênfase em Agroecologia.
Com a iniciativa do Governador do Estado do Paraná Roberto Requião e em
parceria com os seis municípios do Vale do Ribeira em relação aos jovens agricultores,

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

iniciou no mês de fevereiro deste ano no Colégio Newton Freire Maia em Pinhais Pr.

Escritório: Rua Benjamim Constant
Cerro Azul (PR)

Treze de Adrianópolis, três de Bocaiúva do Sul, onze de Cerro Azul, sete de Doutor

Fone: (41) 3662-1604

iniciou com a seleção dos alunos no município de origem. Em um segundo momento,

Residência: Rua Solimões, 689
Mercês - Curitiba (PR)

os alunos se dirigiram à escola, onde foi feita uma segunda seleção, por intermédio

Fone: (41) 3338-6598

atividades do campo. O Centro Estadual de Educação Profissional Newton Freire

O Curso Técnico em Agropecuária com ênfase em Agroecologia, o curso é direcionado
somente para os alunos do Vale do Ribeira, são trinta e nove distribuídos por municípios:
Ulysses, dois de Rio Branco do Sul e três de Tunas do Paraná. A formação da turma

de uma entrevista, onde os aspectos avaliados foram a vivência e a valorização das
Maia está localizado na APA do Irai. As Áreas de Proteção Ambiental (APA) são

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa Ronny Eventos Bichels, torna
público que requereu do IAP – Instituto
Ambiental do Paraná, licença prévia para
estudo de instalação da atividade de Olaria
(CEM), a ser implantado no Sítio Bichels, na
estrada que liga Cerro Azul a Tunas do Paraná
(Km 03, Cerro Azul-Pr).

Com os atendimentos nessas comunidades, também os moradores
nas proximidades economizarão tempo e dinheiro, vez que não
precisarão se deslocar até a sede de nosso município para serem
atendidos. Os moradores presentes no dia da inauguração comentaram
ao Jornal, que estão satisfeitos e demonstraram muita alegria, sabendo
que bem próximo de suas casas poderão contar com os atendimentos,
médico e brevemente odontológico. Mais um problema resolvido, assim
o produtor e sua família não mais precisam abandonar suas terras em
busca de melhor qualidade de vida, podendo contar com bom
atendimento. Obra feita e recuperada, povo satisfeito, saudável e
produtivo.

No Brasil, Papa apela por manter “valores radicalmente cristãos”

Internet: www.folhadovale.nbz.com.br
E-Mail: jornalfolhadovale@hotmail.com
Telefone: (41)3662-1086 - Cerro Azul (PR)

Central de Imóveis
RVG - CRECI 214

Bairro Macuco

unidades de conservação, onde se admite a exploração de partes dos recursos
disponíveis através de um regime de manejo sustentável.
A criação de um Curso Técnico em Agropecuária com ênfase na Agroecologia
em uma APA, visa proporcionar a formação de técnicos que entendam os processos
e procedimentos do manejo sustentável, que possam auxiliar orientar, planejar e
executar projetos em áreas semelhantes a esta direcionando para um desenvolvimento
social e econômico que viabilize uma melhoria na qualidade de vida.

“Neste sentido, não deixará de insistir no empenho que deverá ser
dado para assegurar o fortalecimento da família, como célula mãe da
sociedade; da juventude, cuja formação constitui um fator decisivo para
o futuro de uma nação; e, finalmente, mas não por último, defendendo
e promovendo os valores subjacentes em todos os segmentos da
sociedade, especialmente dos povos indígenas.”
Bento 16 disse que o Brasil recebeu “uma providencial manifestação
da bondade do Criador” ao sediar a 5a Conferência Geral do Episcopado
Latino-Americano e do Caribe, que ele vai abrir, no domingo, em
Aparecida, reunindo cerca de 300 participantes, entre bispos, teólogos
e outros.
“Este país deverá servir de berço para as propostas eclesiais que,
Deus queira, poderão dar um novo vigor e impulso missionário a este
continente”, afirmou.
“Nesta área geográfica, os católicos são a maioria: isto significa
que eles devem contribuir de modo particular ao serviço do bem comum
desta nação”, disse. “A solidariedade será, sem dúvida, palavra cheia
de conteúdo quando as forças vivas da sociedade, cada qual dentro do
seu próprio âmbito, se empenharem seriamente para construir um futuro
de paz e de esperança para todos.”
O pontífice alemão, de 80 anos, abriu o discurso na sua primeira
viagem à América Latina dizendo que “o Brasil ocupa um lugar muito
especial no coração do Papa”
“Sei que a alma deste povo, bem como de toda a América Latina,
conserva valores radicalmente cristãos que jamais serão cancelados”.
Catolicismo
O Brasil é considerado o país com a maior população católica do mundo.
Segundo estimativa da Fundação Getúlio Vargas, com base em censos,
139,2 milhões de brasileiros são católicos (73,8% dos habitantes). O
Catolicismo é a maior religião cristã do planeta. Uma de suas marcas
é a canonização de cristãos, que, declarados santos, viram intermediários
entre os fiéis e Deus. A Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, também
recebe muitas orações dos católicos.

O funcionamento do curso conta com o apoio do Parque Newton Freire Maia,
Centro Paranaense em Referencia em Agroecologia, Instituto Agronômico do Paraná
– IAPAR, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER,
Sanepar e demais Instituições locais.
Objetivo Geral: Profissionalizar os jovens do campo assumindo a proposta
pedagógica com organização curricular integrada ao Ensino Médio utilizando para
seu desenvolvimento curricular a Pedagogia da Alternância, elevando a escolarização
e contribuindo para a melhoria dos índices da qualidade de vida necessária para o
exercício da cidadania das comunidades rurais.
Objetivos Específicos: Proporcionar aos jovens agricultores o acesso a uma
formação integral que conjugue a promoção da cidadania e uma profissionalização
qualificada;
Contribuir na conscientização dos educandos e da comunidade, para necessidade
de repensar suas práticas e conservar os recursos naturais e o meio ambiente;
Contribuir para a permanência do jovem agricultor na sua atividade econômica,
fortalecendo o seu vínculo com a unidade de produção familiar e com sua comunidade;
Promover práticas de manejo agropecuário, baseadas nos princípios da
agroecologia;
Criar consciência das questões que envolvem os diferentes agroecossistemas,
procurando estabelecer uma linha de conduta que procure manter o crescimento da
atividade agropecuária com base no desenvolvimento sustentável e no equilíbrio com
o meio ambiente.
Regime de funcionamento: O curso está sendo ministrado de segunda a
sexta-feira, em turno integral, e eventualmente à noite e aos sábados, com aulas
teóricas e práticas conjugadas para uma melhor e maior aquisição de conhecimentos,
sendo este curso desenvolvido através do regime de alternância, com os alunos
participando alternadamente a cada duas semanas presencialmente, uma semana
vivenciada (semana de alternância) nos projetos de desenvolvimento em sua
propriedade e/ou comunidade previamente cadastrada e/ou em propriedades de
outras comunidades previamente cadastradas e conveniadas.
O transporte dos alunos dos municípios até a escola e vice-versa, é feito através
de um convênio com as prefeituras municipais.
Perfil Profissional: O profissional deverá estar apto para assessorar e
desenvolver ações de planejamento, organização, direção e controle, organizando
projetos na agropecuária e agroindústria, de acordo com os princípios éticos, humanos,
sociais e ambientais.
Deverá compreender atividades de produção animal, vegetal, paisagística, agroindustriais estruturadas e ampliadas de forma sistemática, visando à qualidade e
sustentabilidade econômica, ambiental e social. Avaliar e auxiliar na tomada de decisões
nas áreas de pessoas, financeira, econômica, patrimonial e outras afins.
Elaborar, aplicar e monitorar programas de obtenção e preparo da produção
orgânica e/ou agroecológica animal, vegetal e agroindustrial através de métodos
profiláticos, higiênicos e sanitários, planejar, projetar, implantar, monitorar e gerenciar
atividades agrícolas, agrossilvopastoris e agroecológicas, elaborar laudos, perícias,
pareceres, relatórios e projetos agropecuários no âmbito de sua competência
profissional, orientar e organizar processos de melhoramento genético de espécies
vegetais e animais, planejar tecnicamente projetos de instalações rurais dentro dos
princípios legais de competência, conceber, elaborar e executar projetos paisagísticos
naturais e de recuperação de áreas degradadas.
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1º Festival do Trabalhador de Cerro Azul
O 1º Festival do Trabalhador de Cerro Azul foi organizado pela Associação de
Rádio Comunitária Novo Cerro Azul e Jornal Folha do Vale, um sucesso de público
presente na praça central da cidade onde foi montado o palco. O evento foi comandado
pelos locutores da Rádio Nova Cerro Azul FM, Adjahyr Boeno, Rafael Jaquetti, Liliane
Lopes, Rodrigo Augusto Navarete, Josiel Braine e Ricardo Luiz de Oliveira, Presidente
e locutor. O evento foi transmitido ao vivo pela Rádio Nova Cerro Azul em 104.9 FM,
e contou com o apoio de vários comerciantes, empresários do nosso município,
além dos apoios dos Deputados Alexandre Curi e Waldyr Pugliesi, que através de
seus gabinetes contribuíram com o evento, proporcionando muita alegria aos nossos
trabalhadores Cerroazulenses. O festival começou por volta das 14 horas e 30 minutos
com o palco montado e muito som, na seqüência sorteios de prêmios ao público
presente e apresentação de música ao vivo, começando com a dupla Luiz Fernando
& Vanderlei de Cerro Azul, e em seguida a apresentação do cantor evangélico Ney
da Paz também da nossa terra, logo sorteios de mais prêmios, e na continuação da
festa tivemos a apresentação da dupla Regi & Adriano de Rio Branco do Sul. Quando
já estava quase anoitecendo, e aproximando-se o final da festa do Trabalhador a
equipe organizadora, (Rádio Nova Cerro Azul e Jornal Folha do Vale), sorteou um
jogo de jantar, um skat, dois jogos de camisas, duas máquinas fotográficas, dois
relógios de pulso e um aparelho de DVD, além de diversos prêmios durante todo o
evento. Para fechar o 1º Festival do Trabalhador de Cerro Azul com chave de ouro,
tivemos a apresentação da dupla sertaneja Luiz Ricardo & Adriano, que para alegria
do grande público, soltaram à voz cantando grandes sucessos do momento e do
passado, e muitas pessoas continuaram presentes até o final do show, já iniciando a
noite do dia 1º de maio.

Regi & Adriano

Nei da Paz (Cantor Góspel)

Luiz Ricardo & Adriano

Agradecimentos de toda a equipe da Rádio Nova Cerro Azul FM e Jornal Folha do Vale, a todos os
colaboradores e principalmente aos trabalhadores que se fizerem presentes, acompanhando de perto o
1° Festival do Trabalhador de Cerro Azul.
O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DAS TRÊS BARRAS CONCEDE
ENTREVISTA A RÁDIO COMUNITÁRIA NOVA CERRO AZUL SOBRE O
PROJETO “EDUCAR PARA PRESERVAR”
Em Cerro Azul, no último dia 30 de março, ocorreu o lançamento do projeto “Educar para
preservar”. Este projeto visa à conscientização da população da importância de reciclar, bem
como, a geração de emprego e renda para a comunidade das três barras, nesta data o presidente
da acepção senhor Luiz Paulus e o Engenheiro Agrônomo Newton Sponholz, concederam uma
entrevista a Rádio Nova Cerro Azul, exclusivamente voltada ao meio ambiente, e fizeram
explanação sobre o que reciclar e sua importância na comunidade. O lançamento do projeto
“Educar para preservar”, foi feito no ginásio de esportes “O Laranjinha”, com total apoio do
senhor prefeito municipal, Dr. Dalton Luiz de Moura e Costa, que parabenizou a iniciativa da
Associação das Três Barras, cujo objetivo do projeto é conscientizar a população da importância
da reciclagem do lixo. Este evento é uma das metas do projeto “Educar para preservar”, que foi
aprovado junto ao IDESC, através do projeto Vale do Ribeira sustentável e está sendo financiado
pelo fundo nacional do meio ambiente (Ministério do Meio Ambiente). A Associação que tem
como presidente o Sr. Luiz Paulus, foi à primeira entidade no município e elaborar um projeto
voltado para a reciclagem de lixo, visando à preservação do meio ambiente. A Prefeitura Municipal
é a principal parceira da Asociação das três barras, através de suas secretarias municipal,
entre elas: Agricultura e Meio Ambiente, Educação, Saúde, Ação Social, além do instituto
EMATER e o Colégio Estadual Princesa Isabel, que vai apoiar também o projeto AMA (Amigos
do Meio Ambiente), que será lançado brevemente no colégio, idéia esta da Associação das Três
Barras. O projeto “Educar para Preservar”, contemplado para orientar a população, a confecção
de material de divulgação de folders, bunners, placas, faixas, etc., Além de fragmentadores de
papel e alguns materiais para a construção do barracão na sede da Associação, onde será feita
a separação do material reciclável, com o objetivo da geração de emprego e renda para as
famílias Trêsbarrenses, sendo que esta coleta será feita pela Secretaria Municipal de Urbanismo
em parceria com a Associação das Três Barras. Mais informações sobre o projeto, poderá ser
obtida com o Sr. Luiz Paulus (Presidente da Associação das Três Barras) pelo telefone: 84079430. Que Deus abençoe a todos.

O Sr. Anísio César
(Cézinha do Barão Comercial),
parabenizou os organizadores
do evento pela grande
iniciativa, enfatizando pela
valorização do nosso povo
trabalhador que precisam de
pessoas que os valorizem
muito mais, com certeza todos
os presentes ficaram felizes
com o 1º Festival do
Trabalhador de Cerro Azul.

Para o Sr. Carlinhos de
Almeida, proprietário da
Lanchonete O Casarão, foi
muito bom para a cidade, além
de promover uma grande
diversão aos trabalhadores, o
comércio
também
saiu
ganhando devido a grande
quantidade de pessoas que se
concentraram no local.

A autorização do uso comercial de biodiesel pela adição de
2% do novo combustível ao diesel de petróleo, despertou
um grande mercado interno potencial a partir de 2004.
Esta medida vai reduzir a dependência do combustível fóssil e viabilizara uma nova opção de
renda para milhares de agricultores familiares principalmente em regiões mais carentes pelo
planto de mamona, dendê e outras oleagenosas.
Ora o nosso Vale do Ribeira também chamada por alguns, o primo pobre do Paraná e São
Paulo tem características de um micro clima tropical e subtropical, um relevo acidentado que
impedem cultivos mecanizados e muitas áreas já abertas-capoeiras, laranjais e pastagens
abandonadas ou improdutivas. Por outro lado, mais da metade da população dos municípios
vivem no meio rural, exploração típicas de agricultura familiar condicionada a trabalhos manuais.
Há muito tempo buscam-se alternativas para diversificação na agricultura no Vale considerandose que a principal fonte, baseada na citricultura, mais especialmente frutas de mesa como a
ponkãn ou tangerinas tem sofrido sempre limitações na comercialização por tratar-sede produtos
perecíveis e limitados (até o momento) quando a industrialização ou pela concorrência de outros
centros produtores.
O cultivo da mamona pode substituir enriquecer ou intercalar áreas já abertas ou mesmo
recuperar terrenos decadentes sem necessidade de novos desmatamentos.
Outras vantagens:
A mamona melhora o solo pelo seu sistema radicular profundo, permite consorciação com
diversas lavouras temporárias perenes, inclusive citrus. A colheita manual emprega mão de obra
gerando rendas. Por outro lado, não vira praga.
No caso de um dia pretender-se erradicar. Não se trata de nenhum produto novo. Existem hoje
conhecidos canais de comercialização. Quanto à tradição, embora não seja comum como pratica
de cultura, hoje já conta-se muitos agricultores na região de origem nordestina. Não atingidos pela
seca, mais sim pela mecanização do norte e oeste do Paraná os quais concordam plenamente
com a viabilidade do cultivo na região.
Inclusão Social:
A política de inclusão social do programa é sustentada pelo combustível social que garante
redução de 100% do PIS e do COFINS a produtores industriais que adquirem, nessas regiões
mamonas e dendê de agricultores familiares.
O começo:
Na festa da laranja de 2006, em Cerro azul o IAPAR apresentou variedades de mamona buscando
divulgar a idéia do cultivo no município. Ocasião em que o Sr. Sebastião Rosner líder comunitário
levou algumas 20 sementes e plantou no na localidade Quarteirão de Cima ficando surpreso com
os resultados. Alguns cachos alcançaram até 50 cm de comprimento, plantas de porte baixa
(menos de 2,00m) e ampla frutificação. Conseguiu mais de 4,000 sementes, plantou em setembro
e já no final de fevereiro e inicio de março.
Conclusão:
Hoje a agricultura atora sua função principal de produção de alimentos deriva também para a
produção de energia, o Vale deve pegar o “trem da historia” ou o “cavalo que passa encilhado”.
É preciso pensar, repensar opções de revendas para sua grande população rural e simplesmente
aproveitar o potencial que já existe de luz, calor e água na produção de biomassa ou biocombustível,
palavras chaves do momento.
Dr. Newton Sponholz (Engº. Agrônomo)
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MERCADINHO DO POVO

De Luci & Ari dos Santos

Rua da Raia N° 10, e próximo a Vila Eliane

Feliz dia das Mães

No dia 01 de maio, data comemorativa do Dia do
Trabalhador, foi inaugurado com uma deliciosa feijoada, um
novo point em nosso município. Trata-se de um espaço
aconchegante com o único objetivo de reunir os familiares
cerroazulenses onde possam desfrutar de deliciosas
guloseimas, música ambiente...enfim passar bons
momentos de paz e tranqüilidade. Venham nos prestigiar,
estamos de braços abertos para melhor atende-los.

Se és capaz de manter a tua luta calma quando todo mundo ao
redor já a perdeu e te culpa;
De crer em ti, quando estão todos duvidando;
E para estes, no entanto, achar uma desculpa;
Se és capaz de esperar sem te desesperares;
Ou, enganado, não mentir ao mentiroso;
Ou, sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares;
E não parecer bom demais, nem pretensioso;
Se és capaz de pensar sem que a isso só te atires;
De sonhar sem fazer dos sonhos teus senhores;
Se, encontrado a desgraça e o Triunfo, conseguires, tratar de
mesma forma esses dois impostores;
Se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas as
verdades que disseste;
E as coisas porque desta vida, estraçalhadas, e refaze-las com
o bem pouco que te reste;
Se és capaz de arriscar numa única parada tudo quanto
ganhaste em toda a vida, e perder, e, ao perder, sem nunca
dizer nada, resignado, tornar ao ponto de partida;
De forçar coração, nervos, músculos, tudo a dar, seja o que for
que neles ainda existe, e a persistir assim quando, exausto,
contudo, resta à vontade em ti, que ainda ordena: persiste!
Se és capaz de, entre a plebe, não te corromperes, e, entre
reis, não perder a naturalidade;
E de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes, se a todos
podes ser de alguma utilidade;
E se és capaz de dar, segundo por segundo ao minuto fatal
todo valor e brilho:
Tua é a terra com tudo o que existe no mundo e o que ainda é
muito mais és um homem, meu filho!
Joseph Rudyard Kipling (Escritor e poeta Britânico)

Cerro Azul, Maio de 2007
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A Associação de Rádio Comunitária
Novo Cerro Azul comemora neste dia
15 de maio, seu 5º ano de fundação
com muito sucesso e realizações. Os
agradecimentos dos colaboradores e
de toda a equipe que se orgulham em
fazer parte desta história.

Adriana Cristina
Rosangela dos Santos
Stival, completou 31 anos
de idade no dia 23 de abril.

Em clima de festa Eberton
comemorou com a família e
amigos seus 6 anos de idade.

As homenagens de toda família a
João Victor, filho do locutor Adjahyr
Boeno que comemorou em clima
de festa o seu 3° ano de vida no
dia 11 de abril.

Idade: 15 anos
Altura: 1,63
Signo: Leão
Bairro: Vila Scheleider
Esporte: Voleibol
Hobby: Dançar
Pretensões: Veterinária

Camila Jaquetti

Daniele Apª da Rosa

Edna Apª Cropolato

Idade: 15 anos
Altura: 1,65
Signo: Gêmeos
Bairro: Vila Scheleider
Esporte: Futebol
Hobby: Curtir com os amigos
Pretensões: Veterinária

Idade: 17 anos
Altura: 1,63
Signo: Touro
Bairro: Vila Bestel
Esporte: Voleibol
Hobby: Curtir com os amigos
Pretensões: Veterinária

Idade: 15 anos
Altura: 1,66
Signo: Câncer
Bairro: Lageadinho
Esporte: Voleibol
Hobby: Ouvir música
Pretensões: Veterinária

Graziele V. de Lima

Janaina Vidal

Jezica de Camargo

Idade: 16 anos
Altura: 1,67
Signo: Áries
Bairro: Vila Bestel
Esporte: Futebol
Hobby: Ouvir música
Pretensões: Farmacêutica

Idade: 16 anos
Altura: 1,65
Signo: Aquário
Bairro: Vila Eliane
Esporte: Voleibol
Hobby: Curtir a vida
Pretensões: Educação Física

Quem também
comemorou foi
Guilherme Ribeiro, ele
completou 9 anos de
idade no dia 26 de abril.

Aos destaques acima, e também a você
aniversariante do mês de abril e maio, os parabéns
do Jornal Folha do Vale.

A História do Dia das Mães
A homenagem às mães vem desde muito tempo. Tudo
começou na Grécia antiga. No início da primavera, se fazia uma
festa para Reia, a Mãe dos Deuses.
Em Roma, havia um festival dedicado à Cibele, também
considerada mãe dos Deuses. A festa era conhecida como Hilaria
e a comemoração duravam três dias.
No início do século XVII, os ingleses passaram a dedicar o
quarto domingo da Quaresma às mães dos trabalhadores.
Durante todo esse dia os trabalhadores tinham folga para ficar
com suas mães.
Nos Estados Unidos, houve uma campanha comandada por
Anna Jarvis, em 1907 pela instituição do dia. Ela queria
homenagear a sua mãe e muitos outros filhos se motivaram a
apoiá-la. Mas somente em 1914, o dia foi institucionalizado e lá, é
comemorado no segundo domingo de maio.
O cravo, flor favorita da mãe de Anna Jarvis, tornou-se símbolo
de mãe. Os cravos brancos, hoje em dia, significam símbolo das
mães que já faleceram e os vermelhos representam as vivas.
No Brasil, o Dia das Mães também é celebrado no segundo
domingo de maio. A homenagem faz parte do calendário dos
brasileiros desde 1932, quando o então presidente Getúlio Vargas
assinou o decreto.

No dia 27 de abril a Cohapar e 26 prefeitos da
RMC discutiram sobre as ocupações irregulares que
Para
refletir
causam problemas
e uma
dor de cabeça para os
administradores dos municípios.
A Companhia de Habitação do Paraná, a Cohapar, reuniu prefeitos, além
de secretários municipais e lideranças políticas da Região Metropolitana de
Curitiba para discutir questões relacionadas às ocupações irregulares e as
ações para solucionar o problema. Os prefeitos com o apoio da Cohapar
poderão encaminhar projetos de urbanização para áreas próximas de
mananciais e ao lado de rios, locais que têm o maior números de ocupações
irregulares. O presidente da Cohapar Rafael Greca ressalta os benefícios
que os municípios irão receber e cumprindo a determinação do governador
Requião reuniu os 26 prefeitos da região metropolitana que compõe a grande
Curitiba e propôs pra cada cidade um pacote de ações em favor do direito
de morar e dar moradia popular.
Cada cidade vai ganhar 300 casas, 150 para gente que ganham até um
salário mínimo de renda será subsidiada pelo Governo Federal e Governo
Estadual, e 150 de ipoteca que serão financiadas pela Caixa Econômica
Federal são (9 mil) casas a mais na grande Curitiba. Rafael Greca disse
também que deverá fazer uma regularização fundiária pelo menos por
cidade subsidiada com recursos do Governo Federal e do Governo Estadual
Durante o encontro, Greca enfatizou que nunca houve tanto investimento
de recursos para a habitação como será feito agora.
O maior foco do debate foi às ocupações irregulares e a preservação
de mananciais e rios, que geralmente sofrem as agressões ambientais
através de dejetos e lixos, jogados diretamente nessas áreas. Para evitar
isso, a Cohapar pretende desenvolver o programa ‘Novas Colônias’, como
forma de estimular os pequenos proprietários a preservar os locais de
mananciais e rios e incentivar a formação de novas chácaras com essa
finalidade.

Graziela F. Rosa
Idade: 15 anos
Altura: 1,64
Signo: Libra
Bairro: Jardim Bela Vista
Esporte: Voleibol
Hobby: Comunicar-se
Pretensões: Medicina

Idade: 16 anos
Altura: 1,58
Signo: Peixes
Bairro: Vila Eliane
Esporte: Voleibol
Hobby: Curtir com os amigos
Pretensões: Atriz e cantora

Layane C. Balles

Mittiele C. Martim

Neidiane T. Stival

Renata L. Ciórcero

Idade: 16 anos
Altura: 1,64
Signo: Câncer
Bairro: Centro
Esporte: Voleibol
Hobby: Curtir com o namorado e amigos
Pretensões: Odontologia

Idade: 15 anos
Altura: 1,60
Signo: Aquário
Bairro: Carlos Gomes
Esporte: Futebol e Voleibol
Hobby: Ouvir música e
dançar
Pretensões: Ser feliz

Idade: 16 anos
Altura: 1,59
Signo: Câncer
Bairro: Centro
Esporte: Voleibol
Hobby: Dançar
Pretensões: Cursar faculdade
de Administração

Idade: 17 anos
Altura: 1,74
Signo: Touro
Bairro: Centro
Esporte: Voleibol
Hobby: Sair e fazer amizades
Pretensões: Eng. Mecânica
de Autos

Atenção agricultores,
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Sempre ao lado do produtor

O Sindicato Rural de Cerro Azul está
oferecendo cursos do SENAR. São mais de
200 cursos a sua disposição, e muitos
serviços.

O Sindicato Rural de Cerro Azul está oferecendo cursos do SENAR. São mais de 200
cursos a sua disposição, e muitos serviços.
Você vem até a sala do produtor e aqui fazemos sua declaração do ITR 2007, CCIR 20052006, contratos de comodato, arrendamento, parceiro e meeiro, e de trabalho, emissão via
internet de guias para pagamentos IPVA, licenciamentos de seu carro ou moto, e mais,
emissão de negativas de débitos Federal, Estadual, IAP, ações Cíveis e trabalhistas e lavratura
de escrituras publicas.
Além disso, de segunda a sexta-feira temos a disposição os serviços odontológicos com
taxas mínimas, e aos associados é tudo gratuitamente.
Venha, seja mais um associado do Sindicato Rural de Cerro Azul, situado à Rua José
Przsyada, 82, ao lado da delegacia. Para mais informações ligue: 3662 1213.
Apoio:

Tayanne da Silva

Silmara dos Santos
Idade: 17 anos

Idade: 16 anos

Altura: 1,60

Altura: 1,69

Signo: Virgem

Signo: Capricórnio

Bairro: Margem esquerda

Bairro: Vila Scheleider

Esporte: Atletismo

Esporte: Futsal

Hobby: Ouvir música

Hobby: Curtir com os amigos

Pretensões: Veterinária

Pretensões: Farmacêutica

MERCADINHO TEIXEIRA

Parabenizamos todas as Mães nesse dia tão especial, por tudo
que elas representam. Mamãe, você merece tudo que há de
melhor. Feliz dia das mães

Fone: 3662 1786

Cursos gratuitos com vagas limitadas. Faça já a sua inscrição

Rua José Przsyada, 82 – Centro de Cerro Azul-Pr. Fone 3662 1213
E-mail: sindicatorural@nbz.com.br

Pr
aça Monsenhor Celso
o de Cer
Praça
Celso,, centr
centro
Cerrr o Azul.

