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Governador na Festa da Laranja
Requião participou da 42ª Festa da Laranja e da 14ª Exponkan, a convite do prefeito de
Cerro Azul, Dalton Costa e do presidente do Sindicato Rural Ricardo de Oliveira. Os produtos
são característicos do município fundado em 1860 por colonizadores europeus. O
desenvolvimento de Cerro Azul é creditado a pavimentação asfáltica da PR-092, conhecida
como Rodovia Gertrudes Mangger da Rosa, pioneira da comunidade. “Esta é a primeira festa
da laranja para valer (a primeira edição ocorreu em 1959) depois da construção da estrada. E
vocês viram como as coisas mudaram, hoje tem 30 mil pessoas aqui, logo, logo vem a
industrialização e o progresso chega a passos extremamente rápidos”, destacou Requião.
O governador anunciou ainda, que determinou ao secretário da Agricultura, Valter Bianchini,
estudos para implantar indústrias em Cerro Azul. “Nosso pessoal está pensando no início da
industrialização. É uma coisa modesta, mas é o primeiro passo. Seria a utilização da polpa
da laranja congelada”, revelou. O município tem mais de 2 mil produtores de cítricos.
Progresso, de acordo com o prefeito Dalton Costa, Cerro Azul está em festa há dois anos,
“quando o Requião veio aqui e inaugurou esta estrada para nós, muito obrigado governador, o
senhor não sabe o que foi este benefício para o nosso município”, declarou.
O diretor geral brasileiro da Itaipu Binacional, Jorge Samek, participou com Requião na
Festa da Laranja de Cerro Azul. Acompanharam ainda o governador o secretário estadual da
Agricultura, Valter Bianchini, e os deputados Alexandre Curi, Hidekazu Takayama “É preciso
que a prefeitura e a Câmara viabilizem um terreno central, que seja de fácil acesso para a
população, para mandar construir aqui uma biblioteca”, anunciou o governador. Veja a matéria
completa na página 2.

Safra 2007. Cerro Azul, é o maior produtor

A Rainha da
Laranja 2007

de citrus da região e para a safra deste ano
está sendo estimada uma produção de 6,5
milhões de caixas.

O nome dela é Edna
Aparecida Cropolato, moradora
da região do Lageadinho, tem
15 anos é do signo de câncer,
1,66 de altura, pratica voleibol,
adora ouvir música e pretende
ser veterinária. Um show de
simpatia, charme e beleza no
desfile que aconteceu na noite
de 09 de junho durante o grande
baile com a Condor Banda
Show. Veja também as fotos das
princesas e autoridades que
prestigiaram o evento. Página 4.

Para os produtores de Ponkan e outros citros o momento é
de comemoração, eles que vinham sofrendo a oito anos com
os preços baixos. Agora não tem mais do reclamar o preço do
produto está razoável e com uma boa aceitação no mercado.
Confira na página 2.

A Campanha de
vacinação contra a
paralisia infantil
(Poliomielite) será
realizada neste sábado
dia 16 de junho.
Vacine seu filho menor
de cinco anos. Mais
informações na página
3.

Taxistas de Cerro Azul falam
sobre a profissão e as
dificuldades que enfrentam
no dia a dia. Página 3.
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CERRO AZUL
VENCE MAIS
UM “DIA DO
DESAFIO”.
Página 2.

Colégio Estadual Princesa Isabel
finalmente terá quadra de esportes
coberta. Página 3.

Cerro Azul inaugura
Mercado do Produtor.
Página 2.
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Confecções & Calçados
Vestindo você e sua família!

Barão Comercial
Venha para o Barão
A casa é sua !

& 11 anos

Sempre com as melhores ofertas qualidade e bom
atendimento. Uma grande variedade em produtos
alimentícios, higiênicos e limpeza em geral, além de um
açougue com carnes dos melhores frigoríficos e setor de
bebidas em geral. Barão Comercial também é agente
autorizado da Copel. Venha conferir nossa loja 100%
Cerroazulense.
Rua Barão do Rio Branco, centro de Cerro Azul, telefone:

3662 1457

(41) 3662-1061
Entrega a domicílio

Página 2

Parabéns Produtores Rurais, a festa é
sua, a festa é nossa, é do povo de cerro
azul!
Tradicionalmente todos os anos, no
segundo final da semana do mês de junho
acontece à Festa da Laranja e a Exponkãn
em nossa cidade de Cerro Azul. Este ano
ocorreu nos dias 07, 08, 09 e 10 de junho,
com muitos shows todos os dias na praça
central. No sábado o tradicional baile para a
escolha da Rainha, e no domingo abertura
da exposição dos frutos. Os trabalhos para
a festa já começam 15 dias antes, com a
mobilização de várias equipes de trabalho,
sempre a primeira a ser mobilizada é a do
Sindicato Rural Patronal, em seguida a
Prefeitura Municipal, atravéz de suas
secretarias, e sequentemente o pessoal
contratado. Proximo á festa a mobilização
é ainda maior, com armação do palco na
praça central, as instalações das pirâmides
nas ruas proximas a praça e do parque
infantil. Este ano de 2007, terminada a festa,
constatou-se
a
presença
de
aproximadamente 30 mil pessoas, e
conforme pesquisa junto ao comércio local
e comunidade local afirmativamente foi a
maior festa de todos os tempos acontecida
em Cerro Azul. Fica aí uma observação a
ser feita aos que nunca acreditaram no
potencial do Sindicato Rural Patronal e da
administração municipal atual. O nome de
nossa cidade foi comentado e lembrado em
todos os cantos do Brasil, quer por e-mail,
televisão, rádio ou jornal. Temos que
acreditar no potencial deste gigante
adormecido em nosso povo, em nossos
ideais, para construirmos um Cerro Azul
cada vez melhor, com perspectivas de
melhores dias, com investimentos em mais
indústrias, com migrações de várias etnias
para este vale encantado, que tem atraído
pessoas de várias culturas. E ficam as
perguntas: “Como serão as próximas
festas?” Como e onde acontecerão? Visto
que nossa cidade já não comporta tanta
gente para as próximas festas!
Ricardo Luiz de Oliveira, presidente do
Sindicato Rural Patronal, Rádio Nova Cerro
Azul e Jornal Folha do Vale.

Cerro Azul, junho de 2007

O presidente do Sindicato Rural Sr. Ricardo Luiz de Oliveira
acompanhado com o Prefeito Dalton Luiz de Moura e Costa e o
governador Roberto Requião e autoridades presentes fizeram
a abertura oficial da Exposição da 42º Festa da Laranja e 14º
Exponkan.

Requião olhando e experimentando algumas ponkãns, disse
que as frutas de Cerro Azul têm um sabor inigualável, são muito
saborosas e à exposição esta muito linda parabéns aos produtores
e organizadores. “Disse”

O governador Roberto Requião assistindo junto ao público a apresentação de dança da Escola Municipal Padre Luciano.
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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

Central de Imóveis
RVG - CRECI 214
Compra, Vende, Aluga,
Administra, Avalia

O Sr. Israel Rosner que tem plantação no Bairro
Pedra Lousa, disse ao JFV que nos anos anteriores
chegou a vender a caixa por R$1,00 e R$1, 50, e
não tinha comércio para a produção o que gerava
sempre um problema para ele e outros citricultores.
No final da safra restava apenas o cansaço de
muito trabalho realizado, a decepção, e as
dificuldades de ter que cumprir com os deveres
assumidos.
Israel ressaltou que com a safra deste ano a
produção pode ser um pouco menor na quantidade
de caixas, mais o preço que está sendo vendido
vem agradando até o momento, “assim eu
conseguirei ter mais recurso e posso investir nas
minhas plantações como exemplo a adubação
orgânica, e outras melhorias”, disse ele.

Para o Citricultor Sr. Ângelo Platner esse ano o
produto deixou de ser levado ao Rio de Janeiro devido
ao transporte que se torna inviável são muitos
pedágios e, além disso, tem Minas Gerais que tem
uma grande produção e está a pouco mais de 200
km de distância e São Paulo também tem muita
citricultura próximo da Capital.
Mais mesmo deixando de transportar citrus para
o Rio e São Paulo o Paraná Santa Catarina e Rio
Grande do Sul tem aumentado o consumo do nosso
produto, motivo que para levar daqui pra lá se torna
inviável. Os produtores desses estados também têm
os mesmos problemas, então à produção de Cerro
Azul está sendo comercializada nos estados do sul
que tem menos pedágio a ser pago, com tudo isso
quem ganha é os produtores que terão mais dinheiro
no bolso e os consumidores que recebem um produto
orgânico e de boa qualidade

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

Escritório: Rua Benjamim Constant
Cerro Azul (PR)

A cultura de citrus no município de Cerro Azul é desenvolvida
por aproximadamente 2,3 mil agricultores com área total cultivada
de 6,5 mil hectares, com estimativa de produção para este ano de
6,5 milhões de caixas sendo que essa atividade emprega hoje,
direta e indiretamente em torno de 5.500 pessoas desde seu cultivo
até a fase de comercialização.
A produção concentra hoje em cima da tangerina ponkan, o que
faz diminuir o período de oferta do produto no mercado,
concentrando a colheita nos meses de maio a julho, para ampliar
esse período o Instituto EMATER em parceria com o IAPAR e
Secretaria Municipal de Agricultura estão implantando unidades
demonstrativas em 10 propriedades, com novas variedades de
tangerinas e laranjas, dessa forma ampliando o período de colheita
para os meses de março a novembro.
Este ano tivemos um longo período de estiagem o que diminuiu
em 30 a produção, mas com um bom trabalho em pós colheita
(classificação e embalagem) pode-se manter a qualidade do produto
dentro dos padrões exigidos pelo consumidor.
A produção de Cerro Azul e do Vale do Ribeira é comercializada
em todo o Paraná e nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e outros estados.
Com a conclusão da pavimentação asfáltica pelo Governo do
Paraná ligando o Vale do Ribeira à capital do estado, facilitou o
escoamento da produção, permitindo maior agilidade no transporte
mantendo assim a qualidade do produto, diminuindo sensivelmente
as perdas ocorridas durante o mesmo, e isso reflete em melhor
renda aos agricultores.

Przsyada nº. 6 no centro. Com a presença de várias

diretamente ao mercado consumidor, inclusive VIA

autoridades, entre elas: Dr. DALTON LUIZ DE MOURA

INTERNET, garantindo melhoria de condições e

E COSTA (Prefeito de Cerro Azul),Sr. JOSÉ CARLOS

segurança na venda. Também podendo comprar

FARIAS (Presidente da COOPAFI CENTRAL em

sementes, insumos e outros, com preços subsidiados

Francisco Beltrão-Pr), Sr. JAAP VAN DOORN (Trias

para seus associados.A Organização Sindical

Cooperação Internacional, em Holanda), Sr. VALMOR

organiza as Políticas Públicas para fácil acesso e

BORDIN (Gerente de Operações da CONAB), Sr. Profº

Fone: (41) 3662-1604

VALDIR BRAINE (Vereador de Cerro Azul), Sr.

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

JOAQUIM N. DO VALE (Vereador de Cerro Azul), Sr.
JOÃO CARLOS HILMAN (Presidente Cresol Cerro

Fone: (41) 3338-6598

Azul), Sr. ADRIANO BRIATORI (Presidente da
Associação Sindical ASSTRAF), Sr. RICARDO LUIZ

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa Ronny Everson 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).

fortalecer ainda mais as organizações da região. A
COOPAFI junto com a SECRETARIA DAAGRICULTURA
pode desenvolver várias diretrizes para produção,
industrialização e comercialização, tendo apoio
da Demanda do Crédito junto com a CRE$OL, onde
pode financiar e promover juntos o Desenvolvimento
Sustentável. “UNIR-SE É O COMEÇO; TRABALHAR

DE OLIVEIRA (Presidente do Sindicato Patronal, Rádio

JUNTO É O SUCESSO E MANTER-SE A FRENTE É O

As organizações da Agricultura Familiar de Cerro Azul &

Nova Cerro Azul e Jornal Folha do Vale), Sr. LUIZ A.

PROGRESSO”

Vale do Ribeira-PR, se organizam na área de produção,

PAULUS (Presidente do CMDR), Presidentes de

COOPAFI CERRO AZUL

industrialização e comercialização.

Associações e demais entidades parceiras da região.

Presidente: ADEMIR DE JESUS COUTINHO

No último dia 04 de Junho às 14 horas, a COOPAFI CERRO

Com a criação da COOPAFI, mais de 2.400 famílias

AZUL (Cooperativa da Agricultura Familiar Integrada), abre as

agricultoras familiares do município, vão poder

Diretor Secretário: OZIEL WUCHER

portas do “Mercado do Agricultor”, sito a Rua José

apresentar

Coord. CODESPOS: JOÃO CARLOS HILMAN

e

oferecer

seus

produtos

Vice-Presidente: TEREZINHA L. C. M. CHANDELIER
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Cerro Azul, junho de 2007

Confira a lista dos produtores classificados na 42ª Festa da Laranja e 14ª Exponkan de Cerro Azul.
Qualidade: Ponkãn

Qualidade: Tangerina Mexerica

1º lugar Ariel de Camargo

1º lugar José Francisco Navarete

2º lugar José Francisco Navarete

2º lugar Reginaldo Luciano

3º lugar Ambrosio Lindartevize

3º lugar Aldivar Tibilhier
4º lugar Josenei Raab

4º lugar Maria Caron Scheleider

5º lugar Edson Luiz Arcanjo

5º lugar Lauriet da Luz

Qualidade: Pêra Lima

6º lugar Valdenir Costa

1º lugar Eloir de Jesus Mangger

7º lugar Altair Desplanches

2º lugar Alderico Luciano

8º lugar Ricardo Lins

3º lugar Gilberto Barbiot

Qualidade: Pêra Valência

Qualidade: Dancing

1º lugar Reginaldo Luciano

1º lugar Denílson de Jesus de Paula

2º lugar Elena Lopes

2º lugar João do Carmo Erat

3º lugar Aldivar Tibilhier

3º lugar Carlos Fitz

Profissão Taxista
Cerro Azul conta com 22 placas de táxi
autorizadas, sendo que 14 delas têm autorização
para fazer ponto na Praça Monsenhor Celso, os
proprietários dessas placas são as seguintes
pessoas: Eluir A. Monteiro, Vilson Scheleider,
Laertes dos Santos, Eugenio G. Raab, Jadir de
Souza, Edílson Straub, Hamilton de J. Fitz, Marcos
A. Teilo, Clovis Von Der Osten, José E.
Desplanches, Hamilton de Souza, Odair J. dos
Santos, Eliel Bestel e Ezequiel Bestel.
As 08 placas restantes estão autorizadas para as
seguintes localidades: Bairro da Bomba
(Fernando Coutinho e Izaac Alle), Bairro Mato
(Elizeu Silva e Orlei E. Doblis), Bairro Ilha do Turvo
(Olivir Balles), Bairro dos Rosas (José D. Melo),
Quarteirão (Carlos Leonardo), e Turvo (Antonio
Apº. Desplanches). Estes são os proprietários de
placas de táxi em todo o município de Cerro
Azul.Para alguns profissionais dessa área o
problema é o excesso de placas existentes, já
que a população é pequena e a maioria dos
taxistas trabalha no interior, onde não se costuma
viajar de táxi, pois existe a linha de

Qualidade: Montenegrina
1º lugar Junior Braine Freitas
2º lugar Mauricio Scheleider
3º lugar Mauro Braine de Freitas
Patrocinadores:
Grilos Gás
Restaurante São Francisco
Agropecuária Castro e
Nelore Agropecuária
Auto Posto JR
Buenos Motos
Farmácia Cerro Azul
Casa de Massas Dom Zé
Laertes dos Anjos
Multi Loja Cerro Azul
Ozeias Costa Rosa Contabilidade

ônibus que atende todas as comunidades, e até
mesmo porque não há um meio de comunicação
para solicitar o serviço. Já os que moram no centro
da cidade dificilmente usam esse serviço,
somente quando é de extrema necessidade o
que dificulta a profissão que depende de
passageiros dia-a-dia. O que vem acontecendo
é a diminuição de clientes e o aumento da
concorrência.
Para o taxista Laertes Santos de Souza que
trabalha a 28 anos na profissão, o problema é
que muitos proprietários de placas não trabalham
diariamente e só aparecem nos horários de
grande movimento para atender os passageiros
de quem está o dia todo a espera, isso aumenta
a dificuldade dos profissionais que dependem
deste trabalho já que muitos não tem outra fonte
de renda.
Já os taxistas Marcos Teilo e Tico dizem que
a melhor época para o trabalho é do dia 1º ao 15°
dia de cada mês, é quando os aposentados
precisam vir até o banco para receber seus
benefícios, depois de fazer algumas compras
muitos preferem retornar a suas residências de
táxi.

Loja da Economia
Farmácia Diasmed
Auto Posto Santo Antonio
Restaurante Beira Rio
Casa Paraná
Rede Master Mercado SEMAR
Loja Amiga
Farmácia Popular
Mini Mercado Tem-Tem
Gabinete do Deputado Valdir Pugliesi
João Brascal
SEAB - Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento
Banco do Brasil
Advocacia Dr. Lauryhetty de Moura
e Costa

A Secretaria de Saúde promove, neste sábado em todo o Estado, a vacinação contra a
poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, para mais de 920 mil crianças menores
de 5 anos. A meta é vacinar, no mínimo, 95% desse total, ou seja, 874.672 crianças. “Duas
gotinhas, eu tomei” é o tema da campanha deste ano, proposto pelo Ministério da Saúde.
Para atingir o objetivo da campanha, será levada 1,5 milhão de doses a mais de 8 mil postos
de saúde e mais de 18 mil pessoas estarão envolvidas. “A pólio não está erradicada em todos os
continentes, por isso, é muito importante que os pais ou responsáveis levem suas crianças para
vaciná-las”. A poliomielite está erradicada no Paraná desde 1986 e as campanhas realizadas
evitam que a doença seja reintroduzida no Estado.
Não existem contra-indicações para a aplicação da vacina contra a poliomielite. Entretanto,
é bom evitá-la nos casos em que a criança seja portadora de infecções agudas, com febre
acima de 38ºC, diarréias, vômitos, hipersensibilidade conhecida a algum componente da vacina,
ou que, no ano passado, tenha apresentado qualquer reação anormal à vacina.
Doença – A poliomielite é uma doença infecto contagiosa, caracterizada pela paralisia flácida,
acompanhada de febre. Ataca principalmente os membros inferiores e faz com que a criança
perca a sensibilidade e os reflexos no membro atingido. A doença se propaga principalmente por
contato direto entre pessoas. Os principais fatores que favorecem a transmissão são más
condições habitacionais, higiene pessoal precária e grande densidade populacional.

ESPORTE
Encerrou-se dia 06(seis) de junho de 2007 o Campeonato Municipal de Futsal, sendo um sucesso;
contando com 21(vinte e uma) equipes, e totalmente gratuito, patrocinado pela Prefeitura Municipal
de Cerro Azul.
A equipe do Tabelionato ficou com o terceiro lugar, a equipe do Turvo ficou com o segundo lugar
e a equipe Comercial Platner ficou com o primeiro lugar.
O Diretor de Esportes, professor Sergio Bassetti Filho, comenta que o campeonato transcorreu
de forma competitiva e harmoniosa, não só as equipes buscando o título, mas também se
confraternizando entre os esportistas Cerro-azulenses.
A escolinha de futebol
também está a todo vapor, a
parceria com o Paraná Clube
tramita com muito sucesso, já
contando com 147 (cento e
quarenta e sete) crianças, as
quais estão participando do
Campeonato das Escolinhas de
Futebol do Paraná Clube, sendo
realizadas duas rodadas, uma
contra o Núcleo de Matinhos em
Cerro Azul no dia 26 de maio, e
a outra no dia 03 de junho contra
o
Núcleo
de
Curitiba,
representada pela Vila Olímpica
em que obtivemos excelentes
resultados. O Diretor de
Esportes também proporcionou
as crianças à oportunidade de
assistir no Estádio da Vila
Capanema a partida entre
Paraná Clube X São Paulo,
onde nossas crianças entraram
no campo junto com os
jogadores, possibilitando as
crianças uma alegria em que
jamais será esquecido.
O
professor
Sergio
comunica que as inscrições
para o Campeonato Municipal
de Futebol estarão abertas a
partir do dia 18 de junho.
Após quase um ano de paralisação, foram reiniciadas
as obras da quadra de esportes do Colégio Estadual
Princesa Isabel, segundo os funcionários da empreiteira
que esta realizando as obras, a cobertura deve ficar
pronta em poucos dias, ficando apenas o piso a ser feito.
Para a alegria dos pais e professores que não irão
mais ver os alunos fazendo educação física na rua, por
falta de espaço. Com a realização desta obra os mesmos
poderão fazer suas atividades sem ter que sair colégio,
evitando o transtorno em dias de chuva ou muito sol.
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Rodovia principal, 100 - Km 90 - Dr. Ulysses - Pr

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

De Luci & Ari dos Santos

SB Agropecuária
Credimax – Cerro Azul
Eletrônica Monteiro e Celulares
Serraria do Edinho
Comercial Pereira de Cerro Azul
Mercadinho Teixeira
Auto Escola Cerro Azul
Moveis Bilú – Bilú Modas
Barão Comercial
Casa de Construção do Baiano
O Casarão
Radio Nova Cerro Azul
Jornal Folha do Vale
Lojão do Antenor
Hotel Laranjeiras
Loja Faria – Rocher
Infotech Contabilidade
Igreja Evangélica Assembléia de Deus

Campanha de vacinação contra a paralisia infantil
(Poliomielite).

Alimentação saudável pode prevenir depressão na
terceira idade.
A melhoria nas condições de saneamento básico dos cidadãos aliada aos avanços da medicina das últimas
décadas resultou em um aumento da longevidade da população mundial. No entanto nem sempre esse aumento de
tempo de vida vem acompanhado de uma melhor qualidade de vida.
Nosso corpo, como todo organismo multicelular, sofre diversas mudanças fisiológicas com o passar do tempo.
As conseqüências desse processo são sentidas com mais intensidade entre os idosos que, com isso, ficam mais
propensos a casos de depressão.
Sob o ponto de vista nutricional, vários fatores contribuem para agravar este quadro. O aumento no uso de
medicamentos, além da idade mais avançada, torna a digestão mais delicada e com menor aproveitamento de
nutrientes da alimentação. Segundo a nutricionista que integra a rede da Clinipam, Danusa Yanes (CRN-12.545), é
muito comum neste período a monotonia alimentar. “Há uma substituição excessiva de refeições saudáveis por
lanches, por exemplo, devido a falta de estímulo de cozinharem somente para si”, explica. Isso acarreta na falta de
nutrientes e em mau funcionamento do corpo de maneira geral.
Para evitar que quadros como esses se estabeleçam, ela sugere o estímulo à dieta equilibrada, mantendo-se
as três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar), com frutas nos intervalos entre as refeições. “A
consistência dos alimentos, muitas vezes, deve ser adaptada de acordo com as dificuldades de mastigação que o
idoso possa apresentar”, analisa a nutricionista. “Uma alimentação variada e colorida que o indivíduo seja capaz de
digerir e absorver, é fundamental para evitar a depressão e outras doenças”, finaliza Danusa.
Outro fator importante que deve ser observado é a hidratação, uma vez que por sentirem menos sede, nem
sempre a quantidade mínima recomendada, 1,5 litros de água por dia, é respeitada.
Confira na tabela abaixo quais são e onde encontrar os nutrientes necessários para uma boa saúde e
formação adequada da serotonina, um neurotransmissor que quando se encontra diminuído causa depressão:
Vitamina B1
Castanhas, ovos, feijões, arroz integral, carnes e peixes, pão integral, aveia, uva, manga, melancia, abacate.
Vitamina B3
Carnes magras, aves, peixes, castanhas e feijões, ameixa, abacate e manga, arroz integral, gérmen de trigo.
Vitamina B6
Aves, carnes magras, feijões, banana, arroz integral, castanhas, abacate, manga, melancia, brócolis, gérmen
de trigo
Ácido Fólico
Folhas verdes escuras como, espinafre e couve, lentilha,beterraba, abacate, semente de girassol, brócolis,
mamão, abacate, gérmen de trigo
Vitamina B12
Alimentos de origem animal, como fígado, carnes vermelhas, peixes, ovos.
Magnésio
Sementes de abóbora e girassol, folhas verdes escuras, grão de bico, melado, abacate, banana, gérmen de
trigo, cacau em pó.
Cromo
Carnes bovinas, de aves e peixes, grãos e cereais integrais.
Cobre
Fígado, frutos do mar, ervilhas, castanhas, feijões, cogumelos e cereais integrais.
Zinco
Carnes vermelhas magras, peixes e frutos do mar, feijões, soja, pão integral, ovos, castanhas, gérmen de trigo.
Omega 3
Sardinha, atum, salmão, óleo de canola, castanhas.
Receitas de sucos e vitaminas para tomar nos intervalos das refeições:
· Leite de soja batido com banana e 1 colher de sopa de gérmen de trigo.
· Abacate batido com água, limão e couve.
· Manga batida com água e gérmen de trigo.
Saiba mais sobre a depressão:
A depressão é um distúrbio da emoção que afeta o corpo, o humor e o pensamento: altera o apetite e o sono,
a forma como a pessoa se sente e como pensa. Não é uma tristeza passageira, não é sinal de fraqueza pessoal
ou uma condição que possa ser revertida com força de vontade. Sua característica essencial é o humor deprimido
ou triste na maior parte do tempo, por um período prolongado. A maioria das pessoas com depressão também têm
acentuada redução da capacidade de sentir prazer (Anedonia) e padrões negativos de pensamento.

CBA
Ag. Correios de Cerro Azul
Banco Itaú
Banco Bradesco
Farmácia Farmavida
Mineração Nossa Senhora do
Carmo
Gabinete do Deputado
Alexandre Curi
Cresol Cerro Azul
Auto Peças Desplanches
Câmara de Vereadores
FAEP - Federação da
Agricultura do Estado do
Paraná
Agropecuária Irmãos Castro
Josiel Board Construção Civil

Fones - (41) 8421 4625 e 8422 0776

A VERDADEIRA ESCOLHA

De que maneira esperamos seguir nosso caminho? Temos
perspectivas sobre o que virá e como faremos para seguir as
determinações, os objetivos e ideais que se misturam na nossa
mente vazia e confusa? Lutam dentro de cada um de nós os pólos
opostos que formam nosso ser. De um lado as sutilezas da intuição,
da sensibilidade, do oculto sentimento de pertencer ao Universo,
ao desconhecido. Do outro estão a razão, as necessidades, as
cobranças do mundo que nos acolhe e com a mesma voracidade
nos exclui.
Como conviver tranqüilamente com anseios e exigências tão
distintos? Estabelecer prioridades, equilibrar emoções, cobranças,
necessidades com sabedoria e maturidade. Que tarefa árdua.
Porém, não impossível.
Esperar que neste momento, que nesta etapa do caminho
possamos atingir a plenitude das escolhas corretas, a conquista
da harmonia constante, não é razoável.
Nenhum estudo ou experiência chega à conclusão e ao
conhecimento pleno durante sua execução. Não há calmaria,
plenitude e satisfação no decorrer da construção do aprendizado.
É no resultado, no finalizar de todo trabalho que se colhem os
frutos. O que queremos? Colher os frutos antes que a árvore
floresça? Queremos caminhos confortáveis, respostas prontas,
indicações seguras? Que nos peguem pela mão e nos conduzam
em segurança às conclusões de nossas experiências?
Sejamos lúcidos, temos dentro de nós e a nos envolver a
dualidade e as contradições para que conheçamos os dois lados
e, sem deixarmos de experimentar nenhuma das possibilidades,
possamos fazer nossas escolhas com conhecimento, certeza e
independência. Só dessa forma será uma verdadeira escolha.
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Sthefanny Jaquetti
filha do locutor Rafael
Jaquetti comemorou seus
03 anos de vida com muita
felicidade no dia 04 de
junho.

O Vereador Valdir Braine
completou mais um ano
de vida no dia 12 de junho.

No dia 08 de junho Mega
Mara comemorou mais
um ano de vida ao lado
dos amigos.

Layane Crystyne Balles
estará completando 17
anos de idade no dia 25
de junho.

E a mãe de Rafael,
Carolina Apª de Souza
Jaquetti estará de
aniversário neste dia 19 de
junho.

Ricardo

Liliane

Rafael

Adjahyr

Não foi tarefa fácil para os jurados
escolherem qual das três seria a Rainha da
Laranja 2007!
Na foto tirada minutos antes do desfile estão às três
candidatas finalistas do Concurso Rainha da Laranja 2007:
Candidata 1 – Edna Apª Cropolato, candidata 2 – Neidiane Thaís
Stival e candidata 3 – Layane Crystyne Balles. Todas muito
nervosas e ansiosas para o desfile que logo iria começar durante
o baile da noite de 09 de junho

João Gabriel Fernandes
comemorou dia 01 de
maio.

Edna Apª Cropolato
desfilando. Até este
momento ela nem
imagina que seria a
campeã, pois todas
estavam lindas e
desfilaram como
autênticas Rainhas da
Laranja. Quem
prestigiou o desfile se
impressionou com a
grande torcida para
cada candidata.

Adilson Lucas Martins
completou 19 anos no dia
06 de junho.

Sandro Emanuel Paiano
comemorou seus 02 anos
de vida no dia 02 de junho.

Homenagem
a
Olívia
Bassetti Crissi que nesse dia 14
de junho comemorou seus 97
anos de vida. Ela nasceu em
1910, filha de Leopoldo Bassetti
e Margarida Bassetti, casada
com Eugenio Crissi, tem dois
filhos, Rubens e Raquel Crissi,
três netos e dois bisnetos.
A dona Olívia tem uma
disposição que é de dar inveja a
muita gente, ela já recebeu
várias homenagens através do
Clube de Mães da Prefeitura
Municipal, também da Igreja
Católica, jornais e outros. Dona Olívia disse que tem uma
grande satisfação em sua vida, ajudar as pessoas carentes, e
por isso vive catando latas, papel e papelões para vender e
comprar alimentos aos que tanto precisam.
E com seus 97 anos de idade, hoje ela tem dificuldade de
enxergar, pois tem “catarata” nos dois olhos, o seu sonho é
poder enxergar melhor, para poder continuar seu projeto de
vida “recolher as latinhas, papeis e papelões, e ajudar os mais
necessitados”, até quando agüentar, “até que Deus me leve”,
disse ela.

Aos destaques acima, e também
a você aniversariante dos meses
de maio e junho, os parabéns do
Jornal Folha do Vale.
O Sistema SENAR-Pr
convida
você
para
participar dos mais de 180
cursos gratuitos com
formação profissional e
apostilas.
Confira alguns dos cursos que estarão
acontecendo em Cerro Azul:
Curso

Em jantar realizado pela NECTAR
(Agencia de Pesquisa e Publicidade)
sexta-feira dia 08 de junho no
Restaurante Beira Rio, a Associação de
Rádio Comunitária Novo Cerro Azul
recebeu três certificados de destaques
do ano.
Na foto está a equipe da Associação
em clima de festa mostrando o
certificado do Jornal Folha do Vale, da
Rádio Nova Cerro Azul e do Locutor
Rafael Jaquetti, eleitos os destaques
deste ano. Aos nossos leitores e
ouvintes o nosso muito obrigado, esses
prêmios são dedicados a todos que
sempre estão do nosso lado.

Data

Panificação

Até 02 de
julho

Informática e Escrita Rural

De 23 a 27
de julhol

Momento em que a Rainha da Laranja de 2006 Nahyara

público a nova Rainha da Laranja, Edna Aparecida

Catierini Coutinho, passa a coroa para Edna a atual

Cropolato.

Rainha.

Quem também não poderia faltar neste evento tão
importante é Ricardo Luiz de Oliveira, presidente do
Sindicato Rural Patronal de Cerro Azul, da Rádio Nova
Cerro Azul e do Jornal Folha do Vale.

C

R COSTA ROSA CONTABILIDADE
Praça Monsenhor Celso 97, sala 4, centro de Cerro Azul

1ª Princesa

2ª Princesa

Layane Crystyne
Balles, mora no centro,
tem 16 anos é do signo de
câncer e pretende se
profissionalizar na área
de odontologia.

Neidiane Thaís Stival,
mora no centro, tem 16
anos é do signo de câncer
e
pretende
se
profissionalizar na área
de administração.

MERCADINHO
TEIXEIRA
Fone: 3662 1786

Local
Mato Preto

Sindicato Rural

Faça hoje mesmo a sua inscrição, as
vagas são limitadas e só marcadas
antecipadamente.
Rua José Przsyada, 82 – Centro de
Cerro Azul-Pr. Fone 3662 1213 Apoio:
E-mail: sindicatorural@nbz.com.br

Momento em que o prefeito Dalton apresenta ao

Oséias da Costa Rosa – CRC/PR – 052153 / O-2
Fone / Fax (41) 3662-1144, Celular: 8425-3013

*Abertura e encerramento de empresas.
*Imposto de renda pessoa física e jurídica.
*ITR , INCRA , XEROX , contratos diversos.
e-mail : oseiascr@uol.com.br
oseiascr@hotmail.com

Praça Monsenhor Celso, centro de Cerro Azul
Preços baixos, muitas ofertas e ótimo
atendimento você encontra aqui!
Estamos esperando para lhe atender com todo
carinho e dedicação! Venha Conferir.

