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Confecções & Calçados

Vestindo você e sua família!

   Rua Barão do Rio Branco, centro de Cerro Azul, telefone:
3662 1457

EM DOIS ENDEREÇOS: RUA ROMÁRIO MARTINS E
RUA BENJAMIN CONSTANT S/N.

Aniversário FOLHA DO VALE
Nesta edição de nº. 24, o Jornal Folha do Vale se destaca pelo seu aniversário trazendo em sua capa algumas

das edições anteriores de maior sucesso. Graças a você leitor, estamos completando mais um ano desse trabalho.
São notícias e informações direcionadas aos Cerroazulenses e Região do Vale do Ribeira. O Folha do Vale a partir
de janeiro deste ano passou a ter uma nova direção, mas continuou mantendo o seu estilo e seu jeito inconfundível
de fazer jornal, e até por isso recebeu vários prêmios em todos esses três anos que se passaram. O Jornal Folha do
Vale hoje está sob a direção da Associação Rádio Comunitária Novo Cerro Azul (Rádio Nova Cerro Azul), e vem
desenvolvendo vários trabalhos educacionais e culturais voltados a comunidade Cerroazulense. Assim você pode
acompanhar os principais acontecimentos nas edições mensais, a distribuição é gratuita nos comércios e
departamentos públicos. Toda a responsabilidade é de seus diretores que fazem esse trabalho buscando sempre
se superar a cada edição. A todos os leitores e colaboradores o nosso muito obrigado, e parabéns ao Jornal Folha
do Vale.

Participe do maior festival de prêmios da cidade.
A cada 50 reais em compras você ganha um cupom

para concorrer a 200 prêmios que serão sorteados em
outubro no aniversário do Barão Comercial que estará
completando 12 anos. Sempre servindo você e sua família.

Motoqueiros se unem e
constroem pista de

MotoCross em Cerro Azul.
Pág. 04

IAPAR. 35
anos de
muito

trabalho e
desenvolvimento

no Paraná
pág. 4

Pág. 03

IBAMA realizou no dia 06/07 a 1ª
Audiência Pública sobre a construção da
Barragem da Usina Tijuco Alto no Rio
Ribeira. Mais detalhes na página 2.

Tentativa de fuga frustrada
Cinco presos tentaram fugir na

madrugada de 1° de julho da Cadeia
da Delegacia de Policia Civil de Cerro
Azul, eles escavaram um buraco na
sela onde estavam. Pág. 2



O prefeito de Cerro Azul Dr. Dalton Moura e Costa em seu discurso de
abertura da Audiência Pública, declarou que é a favor da construção da
Hidroelétrica no Vale do Ribeira, segundo ele com a construção desta
barragem poderemos explorar o turismo e transformar a nossa região em
um grande pólo turístico do Paraná. Cerro Azul está situado próximo a
grande Curitiba e com uma beleza exuberante, mas para que isso
aconteça dependemos de projetos feitos em parcerias com os moradores
e produtores trazendo a eles cursos e investimentos para que possam se
adaptar com as exigências dos turistas.

Pedro Junior prefeito de Dr. Ulysses, também manifestou o seu apoio
a favor da construção da barragem Tijuco Alto, dizendo que todos os
municípios serão beneficiados com essa obra, além de gerar empregos,
terão grande desenvolvimento com os "Royaltes" que virão para a região.

O Deputado Kielse que se fez presente representando o Legislativo
do Paraná, falou da importância dessa obra e do interesse do País em
aumentar a produção de energia, esse recurso pode começar a faltar em
poucos anos se não aumentar a produção. O Brasil poderá enfrentar
grandes apagões elétricos, o que afeta muito as indústrias que estão
aumentando a cada dia  as suas produções e o consumo. As autoridades
sabem disso e para solucionar esse problema precisam da construção
de usinas de energia com urgência. “Disse ele”.

Também durante o acontecimento houve manifestação liderada por
algumas entidades,representantes do Partido dos Trabalhadores e
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Sexta-feira (06/07) no Ginásio de Esportes o Laranjinha, aconteceu à primeira audiência pública sobre a
construção da barragem da Usina Tijuco Alto. O Ginásio ficou lotado de participantes, autoridades,
representantes de organizações não governamentais e outras entidades.

moradores ribeirinhos. Os manifestantes vestiram-se de preto com capuz
na cabeça trazendo um caixão cheio de produtos da região, dirigiram-se
até os representantes do IBAMA para protestar contra a construção da
Usina Hidroelétrica de Tijuco Alto. Houve tumultuo e bate boca com o
mediador condizia a audiência, ele chamou a Policia Militar para acalmar
os ânimos dos manifestantes.

Para os representantes da ASTRF, CRESOL, Agricultura Familiar e
de várias outras entidades, Tijuco Alto trará problemas a região como:
Desigualdade social, destruição da fauna e flora, e outros problemas
que também foram questionados.

Em conversa com o representante do IBAMA após a realização da
Audiência Pública em Cerro Azul, quando já era madrugada do dia 07,
foi perguntado pelo JFV que análise poderia ser feita dessa audiência.
Ele respondeu: “As pessoas que poderão ser atingidas próximas à área
da construção dessa barragem não conseguiram fazer suas perguntas e
tirar as dúvidas com os representantes do IBAMA, CENEC e CBA, devido
ao grande número de representantes de várias ONGs, e outras entidades
inscritas que vieram de outras regiões para manifestar-se. Isso sempre
dificulta os interesses das pessoas do local, mas é normal em qualquer
audiência pública realizada, e quem decide mesmo são os técnicos do
IBAMA que vão analisar toda a documentação e o projeto, é só então
será tomada à decisão final”. (Disse ele).

No sábado (30/06), durante o dia os detentos reclamaram ao carcereiro
Sr. Leoni Desplanches que estava de plantão. Eles pediram para que
fosse feito uma limpeza na sela onde estavam, dizendo que havia muito
lixo e cheirando mal. Mas Leoni achou estranho o comportamento dos
detentos e logo depois da faxina ele foi verificar o tal lixo retirado de
dentro das selas. Foi quando ele teve uma surpresa, eram entulhos das
paredes que eles retiraram de dentro da sela.

Foi então que Leoni ficou atento com a movimentação dos detentos
que durante toda a madrugada de 01/07, fizeram muito barulho, com
música em alto volume e cantigas, tudo isso para que ninguém ouvisse
o ruídos da escavação que partia da parede. Até que um dos presos
desse: “Cara tá faltando, poco é só mais um tijolo e pronto”, foi aí que o
carcereiro não teve mais dúvidas e acionou o destacamento da Policia
Militar que enviou rapidamente os soldados Teilor e Donizete que
chagaram na Delegacia e fizeram campana do lado de fora, onde logo
viram pedaços da parede e tijolos caindo, em seguida um dos detentos
colocou a cabeça para fora e quando estava pronto para fugir foi
surpreendido pelos policiais. O soldado Teilor para intimidar os fugitivos
efetuou um disparo para o alto fazendo com que todos retornassem
imediatamente para dentro da sela.

Na seqüência os policiais juntamente com o carcereiro fizeram uma
varredura dentro da sela revistando todos os detentos que foram todos
transferidos para outra sela.

A delegacia de Cerro Azul tem capacidade para oito presos e no dia
da tentativa de fuga estava com nove detentos e um desses elementos
foi preso durante aquela noite segundos dados do responsável de plantão.

O que facilita as tentativas de fuga dos presos dessa Delegacia, é a
fragilidade que eles vêm, são paredes muitas antigas sem
sustentabilidade, todas feitas de tijolos que com passar do tempo à
umidade tornou fácil de desfazer.

POLICIAL

Centenas de pessoas compareceram no 1º Encontro de Cavaleiros
realizado pela família Castro.

  No dia 08/07 a família Castro realizou em Cerro Azul, O 1º Encontro de Cavaleiros em uma chácara próximo da cidade o evento
contou com vários participantes e centenas de pessoas que passarão o dia assistindo as provas e reencontrando com seus grandes
amigos de cavalgadas.

Com o objetivo de oferecer ao agricultor mais uma fonte alternativa
de renda esta sendo implantado nos municípios do Vale do Ribeira o
Programa de Promoção ao Cultivo Florestal-Projeto Madeira.

O programa visa o acesso ao cultivo florestal madeireiro na pequena
propriedade, florestas como alternativa lucrativa, sendo uma poupança
verde ao pequeno produtor rural.

O programa tem como objetivo:
Melhoria da qualidade de vida, aumento da renda familiar, ocupação

de mão de obra, permanência do homem no campo, geração d emprego
e renda e adequar às propriedades rurais a legislação ambiental vigente.

Com a implantação do projeto serão beneficiados:
Os produtores rurais, as indústrias de base florestal e a sociedade

m geral. Os interessados devem procurar informações e fazer sua
inscrição ao programa nos escritórios locais da EMATER, no seu próprio
município.

Reflorestar é o caminho!

Estamos em julho, é tempo de férias. O
que fazer nas nossas férias? Os estudantes,
professores e funcionários, todos entraram
em férias por um alguns dias, mais logo
retornaram ás aulas, e os funcionários e
professores ao trabalho. Todos aproveitaram
as férias descansando em suas residências,
viagens programadas, alguns visitando os
amigos, seus parentes mais próximos, enfim
como é bom as férias. Descansa-se a mente,
para logo retornar as aulas com mais
disposição e energia. Muitos foram passear,
outros fazer longas caminhadas, ou
descansar no interior, nas chácaras, sítios e
fazendas dos parentes e amigos. Muitos
aproveitaram as férias em casa, para colocar
o sono em dia, como dizem, dormindo até
mais tarde, curtindo com os colegas de
escola e amigos, saindo à noite nas baladas,
ou ficando até mais tarde na praça, ou nos
lugares da cidade, batendo papos
descontraídos. Férias, minhas doces férias...
Férias duas vezes no ano, mês de janeiro e
mês de julho, todos os anos dois meses de
férias, aproveitem bem as férias,
principalmente os estudantes. Escolas e
colégios tudo voltam a rotina, e todos
retornam aos bancos escolares, retornando
ao primeiro dia de aula após as férias, com
saudade dos professores, funcionários e
colegas, novamente ao encontro para o
primeiro dia de aula após as férias. Pela
nossa lei do trabalho todos os trabalhadores
devem tirar férias, e descansar pelo menos
20 dias. Férias para os estudantes,
professores e funcionários! (Ricardo Luis de
Oliveira).

PORTA RETRATO
Quando a vida se torna acerba e dura
Sem sonhos do provir... E sem bonança
E os labios já não falam com doçura
E os olhos já não brilham de esperança.
Quando a vida se torna desventura
E resta apenas a desesperança
No riso há como um travo de amargura
E a alma em desespero não descança
Quando a vida se torna uma tormenta
E o ser arqueja sob o peso imenso
Da cruz que o corpo quase não sustenta
Existe sempre um lenitivo – a prece
Que faz calar a dor – que é como um lenço
Que enxuga o pranto do que mais padece

                        T. Vargas

DESASPARECIDO

Desapareceu um bloco de produtor em nome do Sr. João Ricardo
Ribeiro e esposa, contendo os seguintes números de notas: 013 a
020.
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De Luci & Ari dos SantosMERCADINHO DO POVO
Rua da Raia N° 10, e próximo a Vila Eliane

A nossa família atende bem a sua!

A nossa família atende bem a sua!

PARA REFLETIR

Empreendimentos Florestais

Fones - (41) 8421 4625 e 8422 0776

de Livacir do Carmo Welcher

Rodovia principal, 100 - Km 90 - Dr. Ulysses - Pr

Fones - (41) 8421 4625 e 8422 0776

WELWELWELWELWELCHERCHERCHERCHERCHER
Empreendimentos Florestais

Fones - (41) 8421 4625 e 8422 0776

Contratação imediata de acordo com lei
trabalhista, e transporte de ida e volta

Acidente com o Vôo 3054 Airbus-320 da Companhia
de Aviação TAM Linhas Aéreas

No dia 16 de julho de 2007, o Vôo 3054
Airbus-320 da Companhia de Aviação TAM saiu
da pista no aeroporto de Congonhas, em São
Paulo. O acidente de avião foi o pior, registrado
na história do Brasil, depois da tragédia da
aeronave da Gol, no dia 26 de setembro de 2006.
A Lieff Global, trabalhando junto com advogados
Brasileiros, representa 50 famílias, cujos entes
queridos faleceram na colisão do Vôo 1907 da
Gol. O Vôo 3054 da TAM teve início em Porto
Alegre, no sul do Brasil. Ao pousar em São
Paulo, o Air Bus 320 derrapou, atravessou
umaavenida movimentada, bateu em um prédio

da própria TAM e explodiu como uma bola de
fogo. O Governador do Estado de São Paulo,
José Serra, disse que nenhuma das 186
pessoas a bordo do Vôo 3045 sobreviveu.
Várias pessoas em terra, também morreram.

Notícias preliminares indicam que, ao pousar
na pista molhada pela chuva, a aeronave,
inesperadamente, acelerou rapidamente, em vez
de desacelerar. A pista, que no passado foi
criticada por ser muita curta e desgastada, foi
recentemente renovada, mas o sistema de
ranhuras contra derrapagens, ainda não foi
concluído.

Histórico
Os Jogos Pan-americanos são uma versão

continental dos Jogos Olímpicos, incluindo os
esportes do Programa Olímpico  e outros
sugeridos pela organização da competição e
aprovados pela ODEPA (Organização Desportiva
Pan-americana). Disputados de quatro em
quatro anos, sempre um ano antes dos Jogos
Olímpicos, foram realizados pela primeira vez
em 1951, em Buenos Aires (Argentina). Porém,
sua origem remete a 1932, nos Jogos Olímpicos
de Los Angeles. Inspirados pela realização, seis
anos antes, da primeira edição do Jogos Centro-
americanos, representantes de países latino-
americanos no Comitê Olímpico Internacional
(COI) propuseram a criação de uma competição
que reunisse todos os países das Américas,
com o intuito de fortalecer o esporte na região.
A idéia deu origem ao primeiro Congresso
Esportivo Pan-americano, realizado em
BuenosAires, em 1940. Inicialmente, o
Congresso decidiu que os Jogos inaugurais
seriam disputados em 1942, na própria

capital argentina. Mas o plano foi adiado devido
àSegunda Guerra Mundial.  Após o conflito,
um segundo Congresso Esportivo Pan-
americano, em Londres, durante os Jogos
Olímpicos de 1948, confirmou Buenos Aires
como sede da primeira edição dos Jogos Pan-
americanos, marcados para 1951. A
competição foi aberta no dia 25 de fevereiro e
reuniu 2.513 atletas de 21 países, com 18
esportes em disputa. Ao longo de mais de 50
anos, os Jogos Pan-americanos jamais
deixaram de ser disputados e passaram por
cidades de todos os cantos do continente.
Desde o extremo Norte, como Winnipeg
(Canadá), sede de duas edições do evento,
em 1967 e 1999; até o Sul, como Mar Del Plata
(Argentina), que recebeu os Jogos de 1995. A
competição também já foi realizada na Cidade
do México - duas vezes - (México), Chicago
(Estados Unidos), São Paulo (Brasil), Cáli
(Colômbia), San Juan (Porto Rico), Caracas
(Venezuela), Indianápolis (Estados Unidos),
Havana (Cuba) e Santo Domingo (República
Dominicana). O Brasil sedia a competição pela
segunda vez, como já ocorreu com Argentina,
Canadá, Estados Unidos e México. A primeira
edição brasileira foi a dos IV Jogos Pan-
americanos, disputada em 1963 na capital
paulista. O evento foi um sucesso, mobilizando
a cidade a ponto de reunir cerca de 40 mil
pessoas na Cerimônia de Abertura, realizada
no Estádio do Pacaembu. E a cada edição,
os Jogos Pan-americanos foram crescendo de
tamanho e importância. Em menos de meio
século, dobrou o número de países, atletas e
modalidades do evento, que tornou-se uma das
principais competições do calendário esportivo
mundial.

Paraná concentra maior
número de produtores

orgânicos do País
O Paraná tem o maior número de produtores

que praticam a agricultura orgânica do País. O
levantamento da safra 2005/06 apontou a
existência de 6.520 agricultores orgânicos, que
corresponde a 28,5% do total do Brasil. São
agricultores essencialmente familiares, com
uma área média de terra de 2,2 hectares e
cultivam principalmente as folhosas.
Este é mais um destaque na agricultura do
Paraná, que já aparece no cenário nacional
como grande produtor de alimentos,
especialmente de grãos como soja, milho, feijão
e outros, disse o secretário da Agricultura e do
Abastecimento, Valter Bianchini. Segundo ele,
o crescimento desse setor é impulsionado pela
agricultura familiar e pela diversificação da
propriedade. No Paraná, os agricultores de
orgânicos são essencialmente familiares, o que
caracteriza o aspecto social da atividade,
destaca Bianchini. Esses produtores estão
localizados em diversas regiões do Estado
como a Região Metropolitana de Curitiba,
Cascavel, Francisco Beltrão, Toledo, Paranavaí,
Umuarama, Maringá, Paranaguá, Ponta Grossa
e União da Vitória.

Em segundo lugar no ranking nacional, está
o Estado do Rio Grande do Sul com seis mil

agricultores, seguido do Maranhão, com 2,1 mil
agricultores e Santa Catarina, com dois mil
agricultores orgânicos. O Estado de São Paulo,
líder na produção nacional de orgânicos, tem
apenas 1.000 agricultores. Mas os paulistas são
maiores em volume de produção por causa do
rendimento da cana-de-açúcar, onde o Estado
se destaca como maior produtor. Nos demais
Estados, o número desses agricultores soma
5.258, num total de 22.898 agricultores.

Empregos Diretos - Segundo o coordenador
estadual de Olericultura e Agricultura Orgânica
da Emater-PR, Iniberto Hamerschimidt, a
produção de alimentos orgânicos gera 10 mil
empregos diretos no campo.

Na safra 05/06, a produção paranaense
cresceu 21% em relação a safra anterior,
atingindo um volume total de 94.448 toneladas.
Em volume, o cultivo de hortaliças orgânicas é
o setor que mais cresceu, com uma produção
de 19.625 toneladas, que corresponde a mais
de 20% do volume total de orgânicos produzidos
no Paraná.

O crescimento desse setor deve-se ao
aumento da procura do consumidor por
alimentos que concentram vitaminas e minerais.
O produtor de orgânicos se organizou para
atender essa demanda, que tem possibilitado
um bom retorno financeiro em curto espaço de
tempo, devido ao ciclo curto de produção de
hortaliças, explicou Hamerschmid. (Fonte: AE
Noticias).

NÃO ESPERE
Não espere por pessoas perfeitas para se
apaixonar.
Não espere ter muito dinheiro para então contribuir.
Não espere a enfermidade para saber o quanto  a
vida é frágil.
Não espere a queda para lembrar-se do conselho.
Não espero o melhor emprego para começar a
trabalhar.
Não espere ficar de luto, para reconhecer quem hoje
é importante para você.
Não espere ficar sozinho para reconhecer o amor
de quem está ao seu lado.
Não espere elogios para acreditar em si mesmo.
Não espere ser amado para amar.
Não espere a separação para buscar a
reconciliação.
Não espere um sorriso para ser gentil.
Não espere a mágoa para pedir perdão.
Seja sempre você, autêntico e único.

Tabagismo faz vítima no mundo como se fosse à
queda de um avião Jumbo a cada hora.

Um bilhão de pessoas vão morrer vítimas de doenças
relacionadas ao fumo neste século caso países ricos e
pobres não se mobilizem contra o tabagismo, segundo
os diretores da Organização Mundial da Saúde (OMS).

“O tabaco é um produto defeituoso. Mata metade
dos seus consumidores”, disse Douglas Bettcher, diretor
da Iniciativa Sem Tabaco, da OMS, no início de uma
conferência internacional em Bangcoc que pretende
traçar um plano mundial contra o cigarro. “Ele mata 5,4
milhões de pessoas por ano, e metade dessas mortes
acontece em países em desenvolvimento. É como um
(avião) Jumbo caindo a cada hora”, afirmou.

O tabagismo está crescendo em muitos países em
desenvolvimento, especialmente entre adolescentes, e
por isso o número anual de mortos deve subir para 8,3
milhões nos próximos 20 anos, segundo Bettcher. Por
outro lado, se os governos introduzirem medidas como
aumento de impostos, proibição de propaganda e proibição
do fumo em lugares públicos, a taxa de mortalidade
relacionada ao tabagismo pode cair pela metade até 2050,
disse ele. “É uma epidemia completamente evitável”, disse
Bettcher, citando países como Cingapura, Austrália e
Tailândia, cujas duras leis antifumo ajudaram as pessoas
a largar o hábito. “Se fizermos isso, até 2050 podemos
salvar 200 milhões de vidas. ”Autoridades de 147 países
participaram da conferência, que pretendem definir leis
contra a publicidade internacional. Segundo a Aliança da
Convenção-Quadro, que reúne centenas de
organizações antifumo, cerca de 600 bilhões de

cigarros (11 por cento do consumo mundial) foram
contrabandeados em 2006.

Além de manter os preços baixos e estimular a
demanda, o contrabando também priva os governos de
mais de 40 bilhões de dólares por ano em arrecadação
tributária, segundo a entidade. Na Tailândia, a incidência
do tabagismo caiu de 30 por cento da população, em
1992, para 18 por cento, o que as autoridades atribuem
à proibição total da publicidade de cigarros nos últimos
15 anos.

“Os remédios mais importantes no controle do tabaco
são: número 1: aumento de taxas; número 2: proibição
de anúncios; e número 3: lugares públicos livres do
tabaco”, disse Hatai Chitanondh, do Instituto de Promoção
da Saúde da Tailândia.

Além de definir leis internacionais contra a
publicidade internacional e o contrabando, devemos
também adotar diretrizes para que os países adotem
leis sobre o fumo passivo e as áreas livres de cigarro.

Embora essas diretrizes não sejam de cumprimento
obrigatório, elas deixaram os ativistas entusiasmados.
“Não há nível seguro de exposição à fumaça do tabaco,
e noções como um valor-limite da toxicidade do fumo
passivo devem ser rejeitadas por serem contraditas
por evidências científicas”, diz um esboço do
documento.

”Abordagens que não seja a de ambientes cem por
cento livres de fumaça, o que inclui ventilação, filtragem
do ar e uso de áreas designadas para o fumo, se
mostram repetidamente ineficazes.” (Fonte: Gazeta do
Povo).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE CERRO AZUL
– COOPAFI CERRO AZUL – convoca a todos os Associados, para a Assembléia Geral Extraordinária,
a ser realizada no dia 10 de agosto de 2007 no Auditório 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 – Autorização para tomada de Empréstimo e Avais junto a Cooperativa de Crédito Rural com
Integração Solidária de Cerro Azul – Cresol Cerro Azul – e outras Instituições Financeiras, para a
Formação de Estoque e Capital de Giro;
II – Eleições dos Membros para Formação do CODESPOL – Conselho de Desenvolvimento Social e
Político;
III – Assuntos Gerais de interesse dos Associados.

               Cerro Azul – PR, 20 de julho de 2007

Cerro Azul empata em 1X1 com Tigrão de Piraquara em jogo amistoso realizado no

dia 15/07 no campo do adversário.

Apesar do frio forte e o cansaço da viagem, o time de Cerro Azul suportou a pressão

do time da rival e voltou com um empate para casa.
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ANIVERSARIANTES

Praça Monsenhor Celso, centro de Cerro Azul

Fone: 3662 1786

MERCADINHO
TEIXEIRA

 Apoio:
Rua José Przsyada, 82 – Centro de

Cerro Azul-Pr. Fone 3662 1213
E-mail: sindicatorural@nbz.com.br

Neidiane Thais Stival
comemorou 16 anos de
idade no dia 09 de julho.

As gêmeas Alexya &
Hallana comemorarão 1

ano no dia 2 de agosto.

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

Monique Sabrina Rocher
Castro comemorou 15
anos no dia 21 julho.

Iuri Cordeiro Adamante
comemorou 12 anos no

dia 02 de junho.

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

Preços baixos, muitas ofertas e ótimo
atendimento você encontra aqui!

Estamos esperando para lhe atender com todo
carinho e dedicação! Venha Conferir.

O Sistema SENAR-Pr
convida você para

participar dos mais de
180 cursos gratuitos

com formação
profissional e apostilas.

Faça hoje mesmo a sua inscrição,
as vagas são limitadas e só

marcadas
antecipadamente.

Muita aMuita aMuita aMuita aMuita avvvvventurenturenturenturenturaaaaa
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Mais de vinte amigos motoqueiros
se uniram, e hoje estão levantando
poeira com suas motos na pista de
MotoCross que foi construída ao lado
de um casarão histórico da cidade.

A construção contou com o apoio
dos comerciantes e com o esforço dos
próprios motoqueiros que agora podem
realizar seus treinamentos em um lugar
próximo do centro da cidade.

Essa pista está ao lado do casarão
da família Charquetti saída para Rio
Branco do Sul, com esse novo atrativo
quem ganha é a comunidade que nos
finais de semana podem passar horas
acompanhando as manobras,
verdadeiras loucuras realizadas pelos
motoqueiros.

MOTOCRMOTOCRMOTOCRMOTOCRMOTOCROSSOSSOSSOSSOSSMOTOCRMOTOCRMOTOCRMOTOCRMOTOCROSSOSSOSSOSSOSS

O Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR),
órgão de pesquisa vinculado à Secretaria de
Agricultura e Abastecimento (SEAB),
completou 35 anos no dia 29/06

A criação do IAPAR, em 1972, foi resultado da aglutinação
e intensa mobilização do governo, entidades e lideranças do
setor agropecuário em favor da causa, como a Sociedade Rural
do Paraná, Associação dos Engenheiros Agrônomos e nomes
como Celso Garcia Cid, Horácio Coimbra, Pratini de Moraes,
João Milanez, Raul Juliatto, entre outros. “Eles enxergaram
que as características de solo e clima do Paraná
desaconselhavam usar, sem estudos mais aprofundados,
técnicas desenvolvidas para outras regiões”, afirma o diretor-
presidente do Instituto, José Augusto Teixeira de Freitas
Picheth. Na ocasião, foi decisivo o apoio da Organização
Internacional do Café (OIC), que injetou US$ 2 milhões,
financiados a longo prazo, para compra de áreas experimentais
e construção de laboratórios. Hoje, o IAPAR tem 16 estações
experimentais, 23 estações agro meteorológicas e dezenas
de laboratórios e instalações especiais para pesquisa e
transferência de tecnologia. Toda essa estrutura é conduzida
por 772 funcionários. Desse total, 102 são pesquisadores, a
maior parte deles com doutorado. Montadas as equipes, os
pesquisadores fizeram, em paralelo ao início das próprias
pesquisas, um inventário do conhecimento técnico-científico
então existente, e já em 1976 foi lançado o “Manual
Agropecuário para o Paraná”.

No início dos anos 80 começaram a surgir resultados com
a assinatura IAPAR. Nessa época foi lançada a primeira
variedade - IAPAR 1 Mitacoré, de trigo. Na agricultura familiar,
o IAPAR inovou com o plantio direto a tração animal, o projeto
redes de referência e a definição de metodologia para
diagnósticos na propriedade, com participação direta do
produtor na formulação dos problemas de pesquisa. As
comemorações foram realizadas em todas as Subestações
Experimentais do IAPAR no Estado e Cerro Azul onde tem
um grande trabalho de estudos sobre várias plantações de
desenvolvimento para a região a Diretora desta Subestação
Experimental Sr.ª Ivete ofereceu um almoço aos convidados
que compareceram para comemorar esta data.

Junho e julho, os meses das festas caipiras
Nestes dois meses do ano acontecem muitas festas

caipiras em todo o País, e em Cerro Azul não é diferente.
Várias Escolas do município e comunidades se organizam
nas realizações destes eventos, com fogueiras, pinhão,
pipoca, doces, quentão, danças de quadrilha e casamentos
caipiras. Se tornando um grande atrativo nas noites geladas
desta época do ano. Mesmo com o frio que sempre acontece,
muitas famílias comparecem para se divertir e encontrar com
amigos, essa participação da comunidade vem aumentando
a cada ano que se passa, tornando-se uma tradição em vários
bairros do município.

Departamento de esportes repassa para a
Secretaria de Ação Social, vários quilos de

alimentos não perecíveis.
Esses alimentos foram arrecadados no campeonato

municipal de futsal realizado neste primeiro semestre do ano,

os atletas punidos com cartões pagaram uma multa com

alimentos não perecíveis.

Toda essa alimentação foi repassada com o

acompanhamento da Ação Social, as pessoas carentes do

município agradeceram todos os esportistas por essa iniciativa

de contribuir com alimentos as punições recebidas.

Domingo dia 29/07 começará o Campeonato Municipal de
Futebol 2007, que este ano contará com 16 equipes inscritas.

A competição foi dividida em quatro grupos classificando-
se duas equipes por grupo, isso significa que haverá grandes
jogos aos domingos no Estádio Municipal Arlindo Virgilio
Pereira, onde a tempo não é realizado uma competição
municipal. Os atletas e torcedores já estavam com saudades
de ver a bola rolando, mais a partir de domingo é só comparecer
ao Estádio e torcer pelo seu time do coração.

Confira aqui os grupos e a tabela dos jogos da 1º fase:
Grupo A
Auto Escola Cerro Azul
Balsa Velha
Ribeirão Bonito
Carlos Gomes

Grupo B
Escolinha do Paraná Clube
Farmácia Diasmed
Eng. da Obra
Cruzeiro

Grupo C
Ilha do Turvo
Furacão
Dr. Ulysses
Mineração

Grupo D
São Sebastião
Diabos Vermelhos
C. A. Azul
Comercial Platner

Tabela de jogos

Dia 29/07
10:15 hrs:
Auto Escola Cerro Azul X Balsa Velha
14:00 hrs:
Escolinha do Paraná Clube X
Farmácia Diasmed
15:30 hrs:
Ilha do Turvo X Furacão
Dia 05/08
10:15 hrs:
São Sebastião X Diabos Vermelhos
14:00 hrs:
Ribeirão Bonito X Carlos Gomes
15:30 hrs:
Eng. da Obra X Cruzeiro
Dia 12/08
10:15 hrs:
Dr. Ulysses X Mineração
14:00 hrs:
C. A. Turvo X Comercial Platner
15:30 hrs:
Auto Escola Cerro Azul X Ribeirão
Bonito
Dia 19/08
10:15 hrs:
Escolinha do Paraná Clube X Eng.
da Obra
14:00 hrs:
Ilha do Turvo X Dr. Ulysses
15:30 hrs:
São Sebastião X C. A. Turvo

Dia 26/08
10:15 hrs:
Ilha do Turvo X Mineração
14:00 hrs:
Auto Escola Cerro Azul X Carlos
Gomes
15:30 hrs:
Escolinha do Paraná Clube X
Cruzeiro
Dia 02/09
10:15 hrs:
Diabos Vermelhos X Comercial
Platner
14:00 hrs:
Balsa Velha X Ribeirão Bonito
15:30 hrs:
Farmácia Diasmed X Eng. da
Obra
Dia 16/09
10:15 hrs:
Furacão X Dr. Ulysses
14:00 hrs:
Diabos Vermelhos X C. A. Turvo
15:30 hrs:
Balsa Velha X Carlos Gomes
Dia 23/09
10:15 hrs:
Farmácia Diasmed X Cruzeiro
14:00 hrs:
Furacão X Mineração
15:30 hrs:
São Sebastião X Comercial
Platner

Aos destaques acima, e também a você
aniversariante dos meses de maio e junho, os parabéns
do Jornal Folha do Vale.

Carlos Bueno comemorou

36   anos no dia 23 de

julho.

 Alugamos salão para reuniões e
festas, com cozinha,

churrasqueira e mesas, faça a sua
reserva.


