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Distribuição

Gratuita

Neste número: a história de ADRIANÓPOLIS - a cidade do Vale do Ribeira com a
maior expectativa de crescimento após a entrada do prefeito Osmar e sua equipe.

O exato momento da entrada do novo prefeito de
Cerro Azul na Prefeitura, no dia 1o de janeiro de 2005,

acompanhado pelas autoridades eclesiásticas da
cidade, Rev. Edson Franzen e Padre Antonio Konkel,

abençoando este momento de grande esperança
para o povo de Cerro Azul.

O prefeito de Cerro Azul, Valdemir Santos Porfírio,
com sua esposa Arlene e sua mãe D. Mercedes, em

foto histórica, quando da posse na prefeitura
municipal de Cerro Azul, às 11:30 horas do dia 1o de

janeiro deste ano. Veja muito mais sobre a posse
nas páginas 4 e 5 deste Jornal.

As Boas Notícias do Vale do Ribeira
Adrianópolis, Cerro Azul, Dr. Ulysses, Itaperuçu, Tunas do Paraná
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Jornal Folha do Vale
ganha na Câmara a

condição de ser o órgão
oficial da Prefeitura de

Cerro Azul - pág. 15

O vereador Joaquim Vale
de Cerro Azul, levantou os

pontos críticos no
município - veja as fotos e
detalhes nas págs. 8 e 9

Cerro Azul NÃO poderá
crescer com indústrias,
fábricas, restaurantes...,

porque não há ÁGUA - veja
esta denúncia na pág. 14

Analisamos os prós e os
contras, da barragem da
CBA - Tijuco Alto, para os

municípios do Vale do
Ribeira - págs. 6 e 7

Dentro de nossas limitações, procuramos usando
linguagem simples, levantar os prós e os contras da

Usina Hidrelétrica de Tijuco Alto, que já está
afetando a vida dos moradores de 5 municípios do

Vale do Alto Ribeira: Adrianópolis, Cerro Azul, Doutor
Ulysses, no Paraná; Itapirapuã Paulista e Ribeira,

estes no estado de São Paulo - Páginas 6 e 7.

Toda esta bonita região será inundada!
Vale a Pena??
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Expediente

Este discurso foi preparado para ser
apresentado pelo Rev. Edson de Almeida e
Franzen durante a posse na câmara municipal
dos vereadores, do vice e do prefeito Santo no
dia 1o do ano. Todavia, devido os atrasos da
posse, o discurso não pode ser feito. Aqui descre-
vemos a íntegra do que seria falado na ocasião:

Este é um grande dia para Cerro Azul.
Agradeço a honra de estar aqui representan-

do o povo evangélico e seus líderes, dentre os
quais destaco, o pastor Wilson Rosner e Edson
Feitosa da Assembléia de Deus, o missionário
Júlio César Rodrigues e seu valoroso pai
presbítero Rodrigues da Igreja Deus é Amor, os
cooperadores Antenor e Miguel Rocher, Pedro
Batista e Adhjair da Silva da Congregação Cristã,
o pastor Tavares da Assembléia Obra Missionária,
o pastor David e sua esposa Geralda da Igreja
Missionária Monte Sinai, a missionária Marciana e
seu esposo José Lino, da Assembléia de Deus
do Brasil, o pastor Claudinei da Igreja Universal, o
irmão Adalto da Adventista do Sétimo Dia, e os
líderes da Igreja Testemunha de Jeová, além de
todos os diáconos, presbíteros, cooperadores e
irmãos de todas as igrejas evangélicas pequenas
e grandes deste município.

Quero dizer a vocês que ficaria muito feliz se
qualquer um destes irmãos estivesse aqui falando
por este povo que só tem crescido em Cerro Azul.

Há 17 anos atrás, Cerro Azul passava por
um momento de prosperidade e fartura sem
nenhum precedente anterior.

Cerro Azul era o maior produtor de tangerina
do Brasil, com mais de 4.000.000 pés, na sua
maioria ponkan, e tinha cerca de 4.000 produtores
de laranja, tangerina e limão.

A Caixa de Ponkan era vendida por cerca
de R$ 5 a 6 reais se comparado com o
dinheiro de hoje.

Vinha para Cerro Azul muito dinheiro em
investimentos da LBA, Banco InterAmericano de
Desenvolvimento, Banco Mundial, Paraná Rural,
Governo Federal, Mineradoras, Reflorestadoras.

A riqueza por aqui corria...
Agora, 17 anos depois voltei a morar em Cerro

Azul. E o que vemos aqui é um outro quadro.
- O número de produtores de ponkan e laranja

no município é menor que 2200 produtores.
- O número de pés de laranja praticamente foi

reduzido pela metade (2 milhões de pés).
- Poucas pontes e bueiros novos foram

construídos.
- Boa parte das pontes e bueiros atuais estão

precisando de reforma (veja pgs 8 e 9).
- As estradas de 17 anos atrás eram melhores

que as de agora.
- Algumas estradas desapareceram tomadas

pelo mato ou por buracos imensos.
- Muitos postos de saúde e escolas estão

praticamente aos pedaços. E alguns nem são
usados, nem nunca foram (veja pgs. 8 e 9).

- Os funcionários da Prefeitura ganham muito
menos que ganhavam antes.

- Agora o Paraná já tem o fungo Pinta Preta que
ataca a laranja e a tangerina, e até nisto Cerro
é o primeiro: o primeiro município do
Paraná com Pinta Preta nos laranjais.

- Baixos Preços de todos os nossos Produtos:
feijão, tangerina, laranja, limão, maracujá, milho,
comparado aos altos preços dos impostos,
adubos, sementes, mudas, vacinas...

- Estamos a mais de 07 anos sem a Certidão
Negativa, fazendo com que os investimentos
no município sejam mínimos ou nulos.

- Passaremos muitos meses consertando e
PAGANDO erros do passado.

- Existe hoje um grande sucateamento de
máquinas, caminhões e automóveis.

- Falta completa de cursos profissionalizantes.
- E ainda por cima vamos trabalhar o ano de

2005 com o orçamento e prioridades ditadas
pelo governo anterior.
Há 17 anos atrás tínhamos um governo

exemplar que fez com que o Prefeito de Cerro
Azul, Júlio Pryzsiada ganhasse em Brasília a
comenda de um dos 05 melhores prefeitos do
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nosso amado Brasil.
Desta administração de 17 anos atrás fazia

parte o nosso amigo Gallo (João Carlos Godoy)
como Vice-Prefeito, o funcionário Sandro Porfírio
(que todos conhecem por bolinha) e seu irmão
Cid como Secretário de Finanças (que na época
tinha o nome de tesoureiro).

Hoje, 17 anos depois, estas pessoas voltam
ao Poder Executivo, juntamente com uma grande
novidade e esperança - alguém que nunca
exerceu um cargo público: nosso amado
farmacêutico e agora Prefeito SANTO.

Mas uma coisa boa os governantes do
passado fizeram: "onde há uma grande
dificuldade, onde há muito pecado, onde
há muitos erros, há ali também, para
compensar, uma graça maior ainda enviada
por Deus".

Há 17 anos atrás eram somente 05
denominações cristãs, hoje são 14.

O número de evangélicos era em torno de
400, hoje, pela fé e esperança em melhorias, temos
mais de 6.000 em todo o município. Há hoje muito
mais freqüentadores assíduos da igreja católica.

Assim como nas favelas do Rio de Janeiro, o
número de evangélicos é superior a 29 % da
população, contra 22 % na cidade do RJ, aqui,
quando as dificuldades apareceram, o povo saiu
buscando esperança, buscando forças em nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo.

Assim como para o Jó da Bíblia Deus permitiu
que quase tudo fosse dele retirado, ele permitiu
que uma grande riqueza fosse retirada de todos
nós para que Deus pudesse nos ensinar e passar
agora a dar ainda muito mais.

Agora chegou o momento. 2005 é o ano
de reinício do crescimento de Cerro Azul em todos
os sentidos. Vejam os sinais desta arrancada:

- O dinheiro para a fábrica de despolpar frutas
já está na conta.

- Uma fábrica de suco de laranja e tangerina
deve se instalar no município em breve.

- A estrada PR 092 deve ter seu asfalto
finalizado até setembro desde ano. Alguns
dizem que deve sair o asfalto já em junho.

- A hidroelétrica de Tijuco Alto deve se instalar
aqui trazendo benefícios e empregos.

- A Net Brazil e outras instituições, inclusive a
Secretaria Municipal de Educação estarão
trazendo muitos cursos profissionalizantes.

- Haverá neste ano a Intranet e Internet rápida
aqui no município.

- A página Oficial de Cerro Azul na Internet deve
ser construída, e todos os moradores da
Terra poderão saber de Cerro Azul, de suas
riquezas e de sua beleza.

- Cerro Azul deve entrar no circuito de turismo
rural e ecológico da Região Metropolitana de
Curitiba.

- Haverá treinamento dos funcionários.
- E agora temos realmente um prefeito que se

preocupa com a população.
Só isto bastaria para retirar Cerro Azul da

situação em que se encontra. Mas muitas outras
coisas boas nos esperam a partir deste ano. O
Santo e sua equipe têm grandes e boas surpresas
para todos nós.

Portanto é grande o sentimento de esperança
de ótimos momentos e dias melhores para todos
os cerroazulenses. Mas muito trabalho precisa
ser feito. Muita oração e interseção de vocês
para estes governantes precisa acontecer.

Poucos erros podem ser cometidos. Pois a
população de Cerro Azul não tem condições de
esperar mais um ano por melhorias, por mais
empregos, por mais saúde, por mais renda, por
mais comida.

Verifica-se que a cada 02 anos o povo tem
votado melhor. A cada 02 anos o povo tem
enxergado quem verdadeiramente está
preocupado consigo mesmo ou com o bem público.
A cada eleição temos melhores políticos, pois
aqueles que só pensam em si estão
desaparecendo do cenário.

Portanto se vocês querem fazer história, se
vocês querem ser reeleitos, preocupem-se com
os moradores da favela e da Vila Eliane, com o
esgoto despejado no Rio Ponta Grossa, com a
melhoria da produção agrícola dos sofridos

agricultores da região, com os roubos e violência
em nosso Município, com um melhor serviço
prestado a quem vem procurar a prefeitura e a
câmara de vereadores.

Quem acabar com aquela favela da Vila Eliane
com certeza será lembrado por décadas. Seu
nome será usado para nomes de ruas e museus.

Preocupem-se também com a grande
quantidade de crianças:

- Sem creches, sem escolas, sem
transporte, sem saneamento básico, sem lazer
ou esporte, sem o que comer.

Preocupem-se com as crianças da Vila Eliane,
onde a maioria delas têm como esporte principal,
matar passarinhos, matar sapos e destruir ninhos.

Elas não percebem que ao fazerem isto, estão
atraindo para si, mais pobreza, pois passarinhos
e sapos se alimentam de insetos, entre eles,
lagartas, bicho-mineiro, pulgão e moscas das
frutas, que tem diminuído o lucro de nossos
agricultores.

Quando elas matam passarinhos e sapos,
diminuem o lucro e salário de seus pais.

Onde estão as áreas de lazer. Onde estão as
aulas de educação ambiental para que nossas
crianças entendam que tudo está ligado a tudo.

Se vocês se preocuparem com isto, quem
sabe Cerro Azul passe a ser citada nos noticiários
e nos meios políticos e empresariais como:

“O mais próspero Município do Paraná”
e não: “Aquele município que não se pode
enviar nada, pois quase tudo que vai para
lá, desaparece!” expressão esta citada por
alguns deputados paranaenses.

Nós estamos hoje começando uma longa
jornada, uma jornada de 1.460 dias, na qual
estamos no dia 1, o 1º dia.

Se a cada dia acordarmos já imaginando o
que podemos fazer hoje para ajudar o Santo e
sua equipe, e fazer alguma coisa, seja a mais
simples, como não jogar lixo para fora da janela
do carro, ou arrumar a rua na frente de sua casa,
tenho certeza que ao final dos 1.460 dias, as
17.000 pessoas de Cerro Azul terão colhido
maravilhas com o que semearam. A começar por
facilitar o trabalho de nossos governantes.

Muitos me conhecem dos anos de 1987, 1988
e 1989 quando trabalhei como agrônomo na
EMATER de Cerro Azul, antiga ACARPA.

Agora vim para Cerro Azul com a missão de
criar cursos profissionalizantes, cursos de
liderança e teológicos. Vim para cá para treinar
outros professores, outros líderes, pois é nisto
que acredito, e é nisto que se baseava a pregação
de Jesus. Jesus não veio criar religiões ou igrejas,
mas para discipular e educar pessoas, dentre as
quais destacam-se os seus 12 discípulos.

Em junho de 2004 fazíamos reuniões de
trabalho para a campanha do Santo e de seus
vereadores. Em junho e julho de 2004 estava na
equipe que montava o Plano de Trabalho do
governo Santo e a partir de então criamos
praticamente todo o material de campanha.

Em julho de 2004 saiu a primeira edição do
Jornal Folha do Vale apoiando a candidatura do
Santo e de seus vereadores, quando não havia
nenhuma pesquisa que indicava sua vitória e
praticamente todos os pastores e líderes
evangélicos apoiavam os outros candidatos.

Mas a vitória do Santo de 5288 votos contra
3711 mostra que o povo evangélico do
município apoiou o Santo nas urnas, apesar
de boa parte de seus líderes não o estarem
apoiando.

E hoje o Santo e sua equipe governarão para
todos, não somente os 5288, mas para os 17.000
habitantes do município de Cerro Azul. Esta é a
beleza da democracia. A maioria decide.

Quero ainda pedir para todos vocês que a
partir de hoje trabalhem para mudar dois conceitos
muito propagados aqui na região.

O primeiro conceito errado  é que as
pessoas que trabalham na prefeitura têm o
costume de não atuar ou trabalhar com as
associações, cursos, sindicatos, comerciantes,
empresários, escolas ou com a comunidade.

Todos nós precisamos entender que o mundo
não gira em volta da Prefeitura.

Todas as iniciativas não podem partir só da

Prefeitura ou de seus secretários.
A Prefeitura precisa apoiar e incentivar os

trabalhos que já estão sendo executados nas
comunidades.

Por exemplo: a Net Brazil, Sindicato Rural e
ACIACA iniciaram cursos agrícolas e pecuários
gratuitos na cidade e nas comunidades. A
secretaria da Agricultura pode compartilhar e
apoiar estes cursos, como já tem feito.

Outro exemplo: A Associação que está
empenhada com o Programa do Leite precisa da
Prefeitura para transporte, local físico e  divulga-
ção. Quando a Prefeitura ajuda uma entidade não
governamental (ONG), está recrutando pessoas
trabalhadoras quase de forma gratuita.

A administração municipal anterior não
procedeu assim. Pelo contrário: achava que tudo
deveria partir da Prefeitura. Isto criou barreiras
gigantes entre as pessoas e a Prefeitura. Muros
estes que precisam ser quebrados HOJE.

O segundo conceito é o seguinte: “achar
que as pessoas de fora vêm aqui para atrapalhar
e não para ajudar”.

Este conceito faz parte da cultura local e têm
pelo menos 150 anos de idade.

Mas agora quero iniciar aqui um movimento
para mudar isto.

Analisem todos os desfalques sofridos nos
últimos anos como o da antiga cooperativa ou na
associação Cerrana e outras mais. As pessoas
envolvidas não são pessoas de fora do município!

Vejam agora alguns exemplos de pessoas
ilustres no município, vindas de fora, e que muito
contribuem para que Cerro Azul cresça:

- Padre Antônio é da Polônia.
- Dr. Rui Villela Guiguer é de Curitiba.
- Dr. Juarez também não é daqui.
- O Cezinha do Mercado Barão é de Tunas.
- O Marco da Emater é de Castro.
- O Baiano é da Bahia.
- Nossa ilustre e memorável Maria Lovato é

de Colombo, Roberto Lovato de Curitiba, e outros
seus parentes são de outras cidades.

- Só isto já bastaria, mas existem ainda muitos
outros nomes que poderíamos citar, todavia citarei
somente mais um: Nosso prefeito Santo
nasceu em Agudos do Sul.

Portanto, cerroazulenses de nascimento,
prestem mais atenção e dêem mais carinho para
os cerroazulenses por adoção. Eles amam esta
terra tanto quanto vocês.

Muito Obrigado!
Contem Comigo. E que o nosso Deus e nosso

Senhor Jesus Cristo iluminem a todos vocês.



Profa Vania, da Cultura, promove magnífica exposição em Cerro Azul
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No dia 02/02/2005, às 7:30 da manhã, o
prefeito Santo, Nunes, Roberto Lovato,

Toninho Teilo, alguns vereadores e demais
funcionários do Pátio, lançaram a

logomarca oficial do município.

Na ocasião, foi colocado o adesivo com a
logomarca em todos os automóveis da

Prefeitura.

"Ao vivermos em sociedade produzimos
cultura através de nossas idéias, da nossa
criatividade, do nosso convívio, do nosso modo
de vida enfim.

Temos bem clara a importância da sabedoria
popular que diz: “um povo que não conhece o
seu passado é um povo que não tem futuro”. A
importância da cultura em nosso município mudou
nesta gestão, e os graves prejuízos do passado,
pelo esquecimento da importância da cultura, serão
agora transformados em sucessos e vitórias.

Necessitávamos de um espaço que
preserve a memória cultural da cidade, através
da reativação do Museu Municipal, da Biblioteca
Pública Municipal e da criação do Arquivo
Municipal. Isto foi conseguido pela doação do
Fórum à cidade (veja matéria nesta página).

Para resumir, a meta principal de nosso
trabalho será propiciar as condições para que as
boas ações de cultura se efetivem no município."

Vania de Moura Machado
Diretora da Cultura

As fotos acima e ao lado mostram a
exposição de final de novembro de 2004, com o
objetivo de resgatar a memória de Cerro Azul e,
por se tratar de uma figura muito conhecida, com
muitas histórias e lendas a respeito. O objetivo
secundário foi a ampliação do conhecimento da
população sobre o capitão Hermógenes de
Araújo, sobre Henning (o Alemão) e todos esses
personagens históricos de nossa cidade.

A exposição foi visitada por pessoas de
todas as idades, principalmente pelas crianças,
aprofundando-se mais nos assuntos. Com isto,
os objetivos foram alcançados. Uma curiosidade:
“O capitão Hermógenes de Araújo não era alemão,
era cerroazulense e foi o mandante do crime,
morte e decapitação de Henning o Alemão”.

Os alunos puderam acompanhar todos os
trabalhos expostos e ver a riqueza da

criatividade dos nossos alunos.

Baiano, orgulhoso, mostra o troféu
"Destaque 2004 - Comerciantes, Lojistas,
Supermercados", que recebeu a Casa da

Construção de Cerro Azul, que em conjunto
com seus filhos Edinho e Luiz Eduardo, são
homenageados com méritos. Ao lado, Maria
Eunice de Matos Porfírio, da Casa Paraná

Agropecuária, recebeu troféu como "Empre-
sária Destaque 2004 de Cerro Azul". A festa
de entrega foi realizada na chácara do juiz
Dr. Juarez, e teve como outros ganhadores:

=> "Destaque 2004 - Profissionais Liberais":
Dr. Lery Gilberto Domit - médico.

ACIACA premia Destaques 2004

Logomarca do governo Santo

=> "Destaque 2004 - Associações e
Sindicatos": Associação Rádio Comunitária
Cerro Azul - Ricardo Luiz de Oliveira (pres.)

=> Condecoração com o Título de Honra:
"Comenda Dom Pedro II": Farmácia Popular,
de Valdemir Santos Porfírio - foi entregue 01

(uma) placa de prata.

O Fórum agora é nosso. O alcance
dessa vitória engrandece a sociedade
Cerroazulense. Mas precisa ter um caráter
específico e fim exclusivo, por exemplo,
alojar o nosso MUSEU histórico do Município
e Comarca, além de espaço para
convenções, conferências, palestras,
reuniões, atividades culturais, artísticas,
musicais (a Banda Municipal), exposições,
consertos e teatro. Portanto um espaço à
cidadania, às ONGs e qualquer entidade
secular ou religiosa, local ou de fora, poderá
requerer o uso do espaço para fim cultural.

Esta conquista deve-se ao ABAIXO-
ASSINADO de 21 de Janeiro de 2004,
enganjado pelos professores, alunos, povo
e pelos comerciantes e liderados pelo Sr.
Presidente da ACIACA e PSB, Dr. Rui V.
Guiguer, que se encarregou da papelada e
do processo instaurado no Governo do
Estado do Paraná e do departamento do
Patrimônio do Tribunal de Justiça do PR.

Nossos agradecimentos ao digníssimo
presidente do Tribunal de Justiça do Paraná,
desembargador DR. OTO LUIZ SPONHOLZ,
pelo seu despacho positivo e exarado de
17 de novembro de 2004.

Lembramos, ainda, que a Coordena-
doria do Patrimônio Cultural da Secretaria
do Estado da Cultura poderá prestar apoio
técnico, ao Município, na elaboração do
projeto de transformação.

Como já citamos, o objetivo principal
não deve ser disvirtuado, e deve ser o
centro de difusão cultural do Município.

A sala de auditoria deverá agora ser
destinada a ensaios da Banda Municipal,
ficará à disposição de entidades para
apresentações e futuramente abrigará o
Museu Municipal, a Biblioteca Pública
Municipal e o Arquivo Municipal, como
também quer a diretora da Cultura, Sra Vania.

Prefeito Santo, futuro Secretário da
Administração Cidionir Porfírio e Dr. Rui V.

Guiguer, este último o iniciador e batalhador
da campanha de doação do Fórum à cidade

de Cerro Azul, entregando o documento
final de doação do Fórum ao prefeito, no
memorável dia 02 de fevereiro de 2005.

Fórum volta para Cerro Azul

ilustração do livro: A Cruz do Alemão de Cid
Deren Destefani, editado em encarte especial

pela Gazeta do Povo.

Exposição: A Cruz do Alemão e
Depoimento da Profa Vania

Segundo pesquisadores das colônias
imigrantes, os Presbiterianos originários da
Inglaterra e França, abrigaram-se na igreja
construída por D. Pedro II, que depois ficou

sendo o Fórum da cidade.

Alguns destes trabalhos ganharam prêmios em
exposições em outras cidades do Estado.

Internet e fotos de outros eventos escolares
também puderam ser encontradas ali.



A Posse em Fotos do Prefeito de Cerro Azul, seu Vice e Vereadores - I
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Prefeito Valdemir Santos Porfírio e sua
esposa Arlene Assis Porfírio, ele
diplomado Prefeito de Cerro Azul,
diplomação ocorrida em dez/2004.

Vice-prefeito Dr. Dalton de Moura e
Costa e sua esposa, a Profa Marely F.
C. Moura e Costa, ele neste momento

já diplomado vice-prefeito de Cerro Azul.

O Prefeito Santo e o vice Dr. Dalton,
despois da posse na Câmara de Vere-
adores de Cerro Azul, dia 01/01/2005

O  ex-vice-prefeito Roberto Lovato, atual
Secretário de Obras, Viação e Serviços
municipais de Cerro Azul, no dia 1o de

janeiro de 2005, entrega "as chaves" da
Prefeitura para o prefeito Santo.

O prefeito Santo, aclamado pelo chefe
de cerimonial e gabinete Nunes, vice-
prefeito e vereadores, aplaudido pela

população presente da cidade de Cerro
Azul, em dia de festa e consagração -

1o de janeiro de 2005.

Esta é a vista parcial da praça central
de Cerro Azul, Praça Monsenhor Celso,

quase tomada pela população que
atônita, não via uma real mudança da

equipe de goveno municipal nos últimos
16 anos. Numa mistura de surpresa e

alegria, cada um imaginava quais serão
as mudanças na cidade.

A Banda Municipal de Cerro Azul
abrilhantou a posse do prefeito e

vereadores tocando as músicas oficiais
e cívicas da solenidade do dia

1o de janeiro de 2005.

Depois da posse dos vereadores na
Câmara Municipal, e do prefeito e seu

vice, Santo com uma multidão, se
encaminham para a Prefeitura.

O prefeito Santo, misturado no meio da
população, encaminha-se para a

Prefeitura, ladeado pelo padre Antônio e
todos aqueles que desejavam

finalmente adentrar na Prefeitura.

Santo e a população a metros da son-
hada porta do governo de Cerro Azul.

Prefeito Santo abre pela primeira vez a
Prefeitura Municipal de Cerro Azul.

Centenas de pessoas acompanham...

No momento da confirmação da
abertura da porta, a população aplaude.
Todos desejam entrar junto com Santo.

Um outro advogado e o advogado da
Câmara de Cerro Azul da gestão anterior,
entraram na justiça trabalhista de Colombo, com
processos de FGTS de 1994 gerando
precatórios em 1997, e requereu seqüestro dos
bens da Prefeitura Municipal de Cerro Azul para
pagamento destes. O Juiz do Trabalho da Vara
de Colombo acatou e requereu seqüestro de 55
contas do Itaú da Prefeitura de Cerro Azul. Isto
significa que toda a verba atual e a verba futura

Prefeito Valdemir Santos Porfírio, 50
anos, nascido em 06 de junho de 1954,
em Agudos do Sul (PR), eleito em 03
de outubro de 2004, com 5288 votos,

mais de 98 % dos votos válidos.
Casado com Arlene Assis Porfírio.
Filhos: Bruno Porfírio (25 anos),

Leandro Porfírio (18 anos), Cassiano
Porfírio (5 anos). Santo, como é

conhecido, é farmacêutico em Cerro
Azul, desde muito jovem, e um

empresário de sucesso. Pretende,
como fez com sua farmácia e na sua
vida particular, deixar as contas da

Prefeitura em dia, investir em
modernidade, e fazer desta

administração um exemplo para encher
de orgulho seus filhos e sua amada

esposa Arlene. Com a ajuda de Deus,
desejamos muito boa sorte Prefeito!!

Advogado pede e Juiz trava as contas Bancárias da Prefeitura
(que ainda será enviada pelo governo Estadual
e Federal) da Prefeitura de Cerro Azul está
parada e seqüestrada para pagar precatórios
da gestão anterior. Alguns dos 84 funcionários
envolvidos já haviam sacado parte do dinheiro
na Caixa Econômica, o que já caracteriza um
processo "furado" por parte deles.

Cerro Azul estará entrando nesta segunda
(28/02) com pedido junto à Vara de Colombo e
na terça-feira com recurso para Brasília.

Cerro Azul tem as contas bloqueadas devido Dívidas Anteriores
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A Posse em Fotos do Prefeito de Cerro Azul, Vice e Vereadores - II

As chaves cedidas pela administração
anterior não abriam as portas internas da
Prefeitura. Mas todos os presentes que-
riam ver o Santo na cadeira do Prefeito.

Por isto, atendendo à população, um
dos presentes tratou de "abrir a porta"

assim mesmo!!

A sala ficou pequena para abrigar
todos aqueles que queriam ver o
começo da nova administração.

Projeto VALE VERDE - Objetivos Gerais
1. Reduzir o volume diário de resíduos

enviados ao lixão e futuramente ao
aterro sanitário controlado, aumentando
sua vida útil.

2. Gerar menor poluição ambiental e
agressão visual.

3. Poupar recursos com a destinação final.
4. Contribuir com a limpeza urbana e saúde

pública.
5. Gerar trabalhos diretos e indiretos.
6. Contribuir para a melhoria da qualidade

de vida local e global.
7. Gerar o aquecimento da economia local.
8. Poupar recursos naturais renováveis e

não renováveis.
9. Gerar recursos que podem ser

empregados na área social.
10.Mudar o comportamento em relação ao

desperdício.
11.Fortalecer uma nova mentalidade

ambiental pela limpeza de nossos rios.
12.Reduzir o consumo de energia pelas

indústrias.
13.Reduzir os custos de produção, devido

ao reaproveitamento de recicláveis
pelas indústrias de transformação.

14.Economizar na importação de matérias-
primas e na exploração de recursos
naturais renováveis e não renováveis.

15.Incentivar a participação da comunidade
escolar para a questão ambiental e
melhoria da qualidade de vida.

Conteúdo da Educação Ambiental
A proposta desenvolve-se através de:
- Reuniões, palestras, projeções de

vídeos, exposições e apresentações de
música, teatro e dança.

- Distribuição de materiais informativos.
- Apresentação nas escolas, com a

colaboração da Associação de Pais e
Mestres, de fotos dos materiais
coletados e retirada formal dos mesmos.

- Avaliação das atividades.
- Nas escolas municipais e estaduais,

deve-se salientar que:
. Para cada 1000 Kg de alumínio
reciclado, deixa-se de extrair 5000 Kg
de minério (bauxita).
. Para se fazer 1 Kg de vidro é preciso
1,3 Kg de matéria-prima (sílica, areia,
feldspato, barrilha e outros) ou somente
1 Kg de caco de vidro reciclado.
. Para 60 Kg de papel reciclado evita-se
que uma árvore seja cortada.

- Deve-se compor com diferentes grupos
da organização escolar as atividades
educativas referentes à motivação para
a realização do projeto e distribuição de
tarefas para Prefeitura, Escolas, Alunos,
Professores, Vereadores, população...

Este pré-projeto completo está na Internet,
na página www.vereadorvaldir.nbz.com.br,
e tem um link para que a população possa
opinar e fornecer críticas e sugestões.

Coluna do
Vereador

V A L D I R

Desde 1988, o empresário Mauro do
supermercado Primour não visitava a
Prefeitura de Cerro Azul. Portanto,

precisávamos registrar este momento
porque o apoio do Mauro ao prefeito

Santo enaltece uma amizade de
infância e evidencia o bem que ambos

querem para Cerro Azul.

Esta é a Prefeitura de Cerro Azul.
Esta casa histórica pertenceu a um

capitão da cidade.

O momento mais aguardado por todos os
presentes na posse do prefeito de Cerro
Azul foi ESTE: quando o prefeito Santo
chega na sua futura mesa de trabalho.

Esta é a Câmara Municipal de Cerro
Azul. Instalada em Prédio Histórico.

O vereador Air de Souza
(Gordo), também o

vereador mais votado do
município é o presidente
da câmara municipal de

Doutor. Ulysses.

O prefeito eleito,
diplomado e que tomou
posse em Dr. Ulysses, é

Pedro Júnior. Na foto,
sendo diplomado em

Cerro Azul.

O mais votado
vereador Josenei Raab
(Porquinho) é o presi-
dente da câmara de
Cerro Azul, eleito em
1o de janeiro de 2005.

O vereador e prof.
Valdir, assessorado pela
Net Brazil, e em conjunto
com o departamento de
Meio Ambiente da PM de
Cerro Azul, lança as bases
para discussão do Vale
Verde - um Projeto de
Apoio e Implantação de
Usina de Reciclagem de
Lixo e Educação Ambiental
em Cerro Azul.

TRANSBOI JC

Zeca
José Ailton Camargo

Fone: (41) 283-2438
Celular: (41) 9967-3641

Tem que bater!
O cara não conta

nada...

H U M O R

Av. das Torres, 1395 - S. José dos Pinhais

Tem que queimar...
Os arquivos contam

tudo!
ONTEM

HOJE
SITUAÇÃO



Usina Hidrelétrica de Tijuco Alto - Veja aonde será construída
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No local onde será construída a
Barragem, técnico abriram um buraco
de mais de 100 m de profundidade,

com a finalidade de sondar se o terreno
e as rochas suportarão uma quantidade
de cimento e água como a da Usina de

Tijuco Alto.
Este é o exato local onde será

construída a Barragem, distando cerca
de 10 Km de Adrianópolis.

Aldo Brighetti e Maria Aparecida Dantas
Brighetti (Cida), são as pessoas

representantes da CBA  e de Tijuco Alto
em Cerro Azul e Região.

Esta foi a primeira reunião sobre Tijuco
Alto, para os Jornalistas dos municípios

envolvidos, realizada em 2004.

A linha clara mostra aonde a
água deve atingir na cota 300.
Como em Cerro Azul, na praça a
altura é de 310 m do nível do mar,
e Adrianópolis é 154 m do nível do
Mar, os cerca de 40 a 50 km que
separa estas cidades, em linha
reta, mostra que o desnível de 150
m em 40 km é muito alto.

Este é o acampamento da CBA e CNEC ao pé da Barragem. Na foto, a linha clara
mostra onde a água irá atingir.

A Altura da barragem será de 153 m. A cota 300 (300 m de altura do nível do mar)
fica na altura de 150 m. Portanto a cota 290 fica a 140 m na Barragem. A cota 290

é a cota de trabalho (mais comum). E até 300 é para controlar cheias.

Linha do Tempo da Usina de Tijuco Alto
19891988 01/94 05/94 02/95 03/97 04/97 07/97 09/0305/93 10/97 01/04

Concessão Projetos
e

Estudos

Audiência
Pública

Ribeira (SP)

Audiência
Pública

Cerro (PR)

LP Consema
(SP)

LP IAP  (PR) Parcer
Técnico n. I

CBA
Comentáros

PT n. 1
MOAB

entra em cena

Ministério
Público IBAMA

indefere LP

CBA retoma
EIA/RIMA

LP=Licença Prévia

Entre estes morros será construída a Barragem

Isto significa dizer que o grande desnível entre estas cidades, acentua um vale
encravado entre montanhas, com muitas cachoeiras. A área de inundação, comparada
com outras usinas, é portanto mínima.

A extensão da inundação é de 65 km e 56,5 Km2  de área de lago. Em volta da
área inundada deverá haver 100 m lineares de Preservação Permanente.

Município Área Município (ha) Área reservatório % Reservatório
Adrianópolis 133.300 995,83 19%

Cerro Azul 134.600 1846,20 36%
Doutor Ulysses 78.000 885,27 17%
Itapirapuã Paulista 40.700 506,96 10%
Ribeira 33.600 935,74 18%

Total 420.200 5.170,00 100%

Fonte: Jornal O Tijuco - CBA

Áreas a Serem Alagadas e Percentual

Prós da Usina Tijuco Alto
1. Mais Empregos (1300 a 1500 na

época da Construção)
2. A região terá um grande

levantamento da flora, fauna, aspectos
sociais, solo...

3. Depois da compra das áreas
ribeirinhas, o uso de agrotóxicos diminuiu

quase a zero.
4. Haverá 100 m de área de

preservação permanente ao redor do lago
e maior cuidado com esta área.

5. Aumento de Fundo de Participação
do Município e Royaties ecológicos.

6. Atividades de Lazer, Turismo,
Náutica, Rio Ribeira Navegável.

7. Povoamento de maior variedade e
espécies de peixes.
Contras da Usina Tijuco Alto

1. Como é uma usina particular, será
permitido visitar e navegar sempre que se
quiser? Ou depende de autorização e
horário marcado.

2. Poucos empregos fixos.

3. Onde será feita a ponte para Dr.
Ulysses: mais acima pois é mais estreito?

4. Alagamento de áreas Magníficas.
5. Já por 17 anos o Fundo de

Participação do Município é menor, pois
muitas pessoas já saíram do município.

6. Remanejamento de túmulos,
tradições, estradas tradicionais...



Nome da Usina Rio Estado Início Operação Capac. Instalada Produção Média Altura (m) Comprimento (m)

Franca Juquiá SP 1958 29,52 MW 151 GWh/ano 48 m 208 m

Fumaça Juquiá SP 1964 36,4 MW 202 GWh/ano 53,5 m 154 m

Itaporanga Sorocaba SP 1914 55 MW 150 GWh/ano 35 m 415 m

(CBA controla desde 1973)

Alecrim Juquiá SP 1974 72 MW 400 GWh/ano 54,4 m 207 m

Serraria Juquiá SP 1978 24 MW 145 GWh/ano 60,7 m 190,5 m

Porto Raso Juquiá SP 1982 28,4 MW 170 GWh/ano 40 m 137,5 m

Barra Juquiá SP 1986 40,4 MW 240 GWh/ano 94,85 m 258 m

Salto do Iporanga Assungui SP 1989 36,87 MW 232,7 GWh/ano 77 m 230 m

Jurupará Peixe SP  1996 7,2 MW 30 GWh/ano 27 m 136 m

Canoas I Paranapanema SP/PR 1999 41,74 MW 260 GWh/ano 29 m 37,5 m (concreto)

(na parte de terra) 360 m (terra)

340 m (mista)

Piraju Paranapanema SP 2002 80 MW 372 GWh/ano 38 m 637 m

Machadinho Uruguai SP 2002 275,3 MW 1.001 GWh/ano 126 m 700 m

Ourinhos Paranapanema SP 2005 44 MW 207 GWh/ano 25 m 250 m

Barra Grande Uruguai SC/RS 2005 106,20 MW 500 GWh/ano 185 m 665 m

(parcela CBA)

Campos Novos Canoas SC 2006 199,7 MW 751,2 GWh/ano 196 m 592 m

(parcela CBA)

Tijuco Alto Ribeira PR/SP 2010/2011 144 MW 541 GWh/ano 153 m ???

(estimativa nossa)

Tijuco Alto - Mais Alguns Prós e Contras - Lista de Usinas Hidrel. CBA
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Quem vai de carro para a Bomba, não
pode deixar de apreciar o Canal do
Varadouro, uma beleza, que será
totalmente inundada. Um contra.

O Vale do Rocha é uma das regiões
mais bonitas do Vale do Ribeira. Este

vale também será completamente
inundado. Uma comunidade de

aproximadamente 300 pessoas vivia ali.
Hoje tem apenas um guardião.

Esta é a foz (barra) do Turvo no Ribeira.
Esta foto foi tirada em 1989. Ao fundo,

na margem do Ribeira, há uma
plantação de tomate, alinhado morro

abaixo, sem mata ciliar. Os agrotóxicos
iam todos parar dentro do Ribeira.

Esta foto da barra do Turvo foi tirada em
2005. Notem a mata ciliar de mais de
10 metros de altura. Por toda a área
comprada pela CBA, a mata ciliar em

volta do Ribeira retornou. Um pró...

DROGARIA POPULAR

662-1318
de Valdemir S. Porfírio

loja da economia
Vestindo sua Família

Rua Barão do Cerro Azul, 38

662-1370CASA PARANÁ
AGROPECUÁRIA

(41) 662-1356

Rua Barão do Cerro Azul, 200

Lista de Usinas Hidrelétricas Pertencentes ou Gerenciadas pela CBA



O que Precisa ser Feito em Cerro Azul segundo o vereador Joaquim - I
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Posto de Saúde da Bomba. Este posto
é usado por centenas de pessoas, e

está em estado deplorável de
conservação, precisando reformas em

todos os sentidos.

Posto de Saúde da Bomba, com vidros
quebrados, parede pichada, local do

compressor aberto e quebrado. O fundo
do Posto de Saúde é usado por

pessoas para todo tipo de safadeza.

Banhadão da Escola Estadual Augusto
Antonio da Paixão, na Bomba, criando

sapos, mosquitos e mau cheiro.

A Escola Estadual Augusto Antonio da
Paixão na Bomba foi roubada no ano
passado. Os ladrões deixaram suas
marcas e levaram diversos materiais.

Porta arrombada na Escola Estadual
Augusto Antonio da Paixão, da Bomba,
ainda com trava provisória no local onde

os ladrões arrombaram.

Cabeceira da ponte no Lageado Grande
com aterro desmoronando. Dias depois

desta foto, o rio tomou a ponte.

Saída da Bomba para o Lajeadinho,
passando pelo Jeca Braine, usada por
muitos caminhões, carros e pedestres.

Este Posto de Saúde do Macuco foi
inaugurado para a eleição a muitos

anos atrás, mas nunca foi usado por
pacientes, médicos ou enfermeiros.

Pela propriedade de Antonio Bertoldo,
no Lageado, muitos alunos e propri-

etários rurais passam por esta pingela.
Uma ponte precisa ser feita urgente.

Posto de Saúde na Taquara, que nunca
foi usado, construído há muitos anos,
para campanha política de Prefeito.

Posto de Saúde na Taquara. Um vereador
da gestão passada, tirou uma colméia do

telhado, deixando mais vazamentos.
Ponte sem proteção lateral, na

localidade da Taquara

Ponte estreita e na curva, onde trafega,
muitos caminhões de ponkan e outras

cargas, na localidade do Macuco-
Teixeira - esta ponte, segundo Divo,
está trincada ainda mais depois da

última enchente.

Ponte arrebentada na Bomba, perto de
onde mora João Vermelho. Está a mais

de 1 ano desta maneira.

O Jornal Folha do Vale acompanhou
o vereador Joaquim do Vale em seu
levantamento dos problemas e dificul-
dades do município de Cerro Azul.

Esta viagem ocorreu no dia 30 de
dezembro de 2004, antes do Prefeito
Santo e os vereadores tomarem posse.

A conclusão que chegamos foi a
seguinte: "Cerro Azul estava sem
governo", pois encontramos 2 Postos
de Saúde que nunca foram usados,
escolas abandonadas e roubadas, vários
lixões espalhados pelo município,
desmatamentos ilegais de Araucárias
(sem contar de outras árvores), pontes
quebradas e abandonadas e o pior,
estradas que não viam uma máquina há
muitos anos.

Veja você mesmo pelas fotos.
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Vereador Joaquim em Viagem de Levantamento Por Cerro Azul - II

Funcionários da Prefeitura esperando
receber salário atrasado. Em vão...

Por todo o município encontramos
buracos imensos, estradas mal

conservadas e alagados, como este na
estrada CerroAzul-Bomba.

Ponte sobre o Rio Ponta Grossa, ao
lado de Paulo Müller. Esta ponte tem

buracos mostrando os ferros. Qualquer
engenheiro sabe que isto é o começo

da deteorização e futura queda.

Matadouro. Quem já visitou nos últimos
meses entende quando afirmamos que
é um caso de polícia e saúde pública a

má conservação do lugar.

Lixão de Cerro Azul. O lugar mais
deprimente por nós visitado. No local

existe uma família com muitas crianças
que vive daqui.

Visão do vale do rio que passa a 20
metros do lixão. O chorume do lixão

escorre para dentro deste rio de pedras
e cachoeiras, levando a contaminação

para o Rio Ponta Grossa e para o
Ribeira. Antes porém, passa por

algumas casas, saciando a sede de
animais e pessoas.

Ponte derrubada no Rio Quebrada Fun-
da. São muitos anos sem esta ponte.

Pinguela que está caindo na região da
Vila Eliane, passando o Rio Ponta

Grossa. Este local em breve
desmoronará. Esperamos que não

cause nenhuma vítima.

Este é o riacho que recebe o chorume
do lixão. A primeira vista parece um rio
como outro qualquer, mas este carrega
a morte, uma vez que o lixo hospitalar e

o lixo tóxico, no passado, não era
separado. Urgentemente precisamos
eliminar o lixão de Cerro Azul. Cobrir

com terra, proteger o despejo no rio, e
iniciar o uso de um Aterro Sanitário.

Esgoto a céu aberto na Vila Dupont.
Segundo dados estaduais, Cerro Azul
tem somente 70 casas com esgoto

tratado. As demais jogam diretamente
na rua ou no Rio.

A pacata Cerro Azul cada dia tem mais
ocorrências policiais graves. O

Conselho Municipal de Segurança tem
muito trabalho pela frente.

Cabeças e carcaças de animais são
encontradas aqui. Mais de 300 urubus
se alimentam do lixão. E o que é pior,
muitos cachorros e algumas crianças

vivem aqui.

Laranjal queimado para plantio de
milho. Nossa riqueza está indo...

Este é o lixão da Vila Eliane. Entre a
Vila Eliane e a favela, as pessoas tem
jogado seus lixos neste local. O cheiro
em dia de calor é insuportável. Animais
se alimentam ali. Crianças brincam ali.

O lixo está escorrendo para o riacho
logo abaixo que leva a contaminação

para o Rio Ponta Grossa.

Este é o PISCINÃO DA BOMBA, um
grande buraco na estrada principal,

bem no meio da localidade da Bomba.



No século 21, Adrianópolis é muito mais que A Capital dos Minérios
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Esta é a entrada de Adrianópolis, com
Portal de Boas Vindas

O parque da cidade, mostra a
tranquilidade de um pequena e pacata
cidade, proporciona ao morador e ao

turista, tranqüilidade e segurança.

Adrianópolis, encravada entre morros e o Rio Ribeira, bonita como só ela.

Município situado no Vale da Ribeira,
localiza-se a Sudeste do Estado e
pertence à Região Metropolitana de
Curitiba. Sua maior fonte de renda está
calcada no setor secundário, extração de
minerais, principalmente o chumbo e a
prata. Sua riqueza natural está no Parque

CESB - Centro Esportivo Cleuzo
Moreira, ao lado da Escola Estadual.

Conta a lenda de que antigamente havia
um cemitério no local da escola: uma

imaginação inventada pelas crianças. O
que havia, na época da guerra e

revolução getulista de 1930 a 1932, um
pouco mais acima do Colégio, era uma

trincheira de soldados.

Estadual das Lauráceas, criado através
do decreto de nº 729 de 27 de junho de
1979, e ampliado através do decreto de
nº 5.894 de 10 de outubro de 1989.

Pouco se sabe a respeito do início da
colonização de Adrianópolis. Antes de
1920, as terras de Adrianópolis,
pertenceram ao Estado de São Paulo, e
é hoje separada pelo rio Ribeira. Nessa
época admite-se que os pioneiros teriam
vindo, uns de Bocayuva (Bocaiúva do Sul)
e outros do Vale da Cana Verde
(atualmente municípios de Ribeira e
Apiaí). Do mencionado Vale da Cana
verde, conta-se que o escravagismo
perdurou por muitos anos, tendo ocorrido
várias chacinas, provocadas por negros
lutando por sua liberdade e patrões que
necessitavam do braço negro para o
trabalho de suas fazendas.

O tropeirismo foi marcante meio de
transporte da época em que a lavoura de
milho e feijão e a criação de suínos eram
as principais atividades econômicas da
época.

De 1920 até 1935, mais ou menos,

Adrianópolis sofreu uma série de
alterações com referência à sua
denominação, tais como: Distrito de São
Domingos e Povoado de Salto do Ribeirão
Grande, pertencendo a Cerro Azul, foi por
algum tempo, município de Capivari e
ainda Bom Sucesso, já pertencendo ao
município de Bocaiúva do sul.

Em 1924, surge o Distrito de Epitácio
Pessoa, vila que contava com cerca de
algumas casas comerciais, igreja, casas
de moradia, Cartório Civil e Delegacia,
passando por lá a estrada que dava
acesso a Curitiba. Hoje existe, no mesmo
local, o Bairro Epitácio Pessoa, distando
22 km antes de Adrianópolis.

Na década de 40 passa a ser
denominada Paranaí, na condição de
distrito, situado no local onde atualmente
está a sede do município.

Finalmente, pela Lei Estadual de n.
4247, de 25 de julho de 1960, foi criado o
município que passou a se denominar
Adrianópolis, fazendo parte da Comarca
de Bocaiúva do Sul, distante 92 km.

O município foi solenemente instalado
no dia 15 de novembro de 1961, quando
tomou posse o prefeito Eros Ruppel
Abdalla, eleito juntamente com os
cidadãos que compuseram a Câmara
Municipal composta de nove vereadores:
Waldomiro Dias Agibert, Alfredo Gotlieb
Becker, Vilares Dias Agibert, Domingos
José Kreeger, Osvaldo Albano de Lima,
Tosio Ogata, Ataliba Anastácio dos
Santos, Carlos Souza Santos, Domingos
Prestes Macedo.

Os prefeitos de Adrianópolis, desde a
sua fundação, são:
- Eros Ruppel Abdalla ... 15/11/1961 - 30/01/1965
- Alcy Mello .................... 01/02/1965 - 31/01/1970
- Loizel Ruppel Bittenc. 01/02/1970 - 31/01/1973
- Alcy Mello .................... 01/02/1973 - 31/01/1977
- Osmar Maia ................. 01/02/1977 - 31/01/1983
- Agertino Milani ............ 01/02/1983 - 31/01/1989
- Teodoro Marques de Oliveira ...... 1989 - 1992
- Osmar Maia ................................... 1993 - 1996
- José Carlos dos Santos .............. 1997 - 2000
- Teodoro Marques de Oliveira ...... 2000 - 2004
- Osmar Maia ................................... 2005 -

Vista da Rua Central

Atendendo bem sua família há
mais de 30 anos

Materiais para Construção
Tudo para sua casa, do piso ao teto

Av. Marechal Mascarenhas de
Moraes, 56 e 58

Adrianópolis - Paraná

Supermercado Bontorin

Fone: (41) 678-1312

Terraplanagem
Bontorin

Fone: (41) 678-1225

Aluguel pá carregadeira, retro
escavadeira e caminhões

Fones: (41) 678-1225
(41) 678-1328

Colaboração prof. José Maria da
Secretaria de Educação e Cultura
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O prefeito Osmar Maia é a única esperança do Povo de Adrianópolis para o Crescimento

Adrianópolis está a 154 m de altura do
nível do mar. Do outro lado do Rio

Ribeira vemos o Estado de São Paulo.

Adrianópolis está distante 134 Km de
Curitiba. Sua área é de 1423 KM2. O
censo de 2000 dizia que a população

era de 6.157. O IPARDES diz que com
o crescimento negativo, hoje a
população é de 4.866 pessoas.

A Mineração Plumbum, desativada.

Rejeito de minério, ainda com o
contaminante chumbo, a céu aberto,

herança maldita deixada pelo descuido
na exploração de minérios.

A ponte que liga o Paraná ao estado de
S. Paulo, Adrianópolis à cidade de

Ribeira, que aparece ao fundo. Ribeira,
pelas sua localização, a menos de 5

Km de Adrianópolis, pode-se
dizer que é uma cidade irmã.

Aqui aparece a boca da mineração
Plumbum.

Chumbo e prata foram retirados daqui
por muitas décadas, mas não trouxe

riqueza à população e à região,
deixando somente rejeitos e muitos

contaminados.

Esta é a mina.
Semi-fechada para visitação, esta mina

foi cavada na rocha sólida.

A ponte que liga o Paraná ao estado de
S. Paulo, Adrianópolis à cidade de

Ribeira. Abaixo vemos ainda parte da
ponte que foi destruída com a grande

enchente.
Ocorreu no dia 18/02/2005, sexta-

feira, a posse da nova diretoria do
Sindicato Rural de Cerro Azul.

 A eleição foi realizada em 18/01/2005,
com chapa única, de nome UNIÃO DA
CLASSE PATRONAL
      A diretoria ficou assim representada:
- Membros Efetivos
Presidente: Ricardo Luiz de Oliveira
Vice-Presidente: Ary Alves Cordeiro
1º Secretário: Aramis Blatner
2º Secretário: Luiz Braine
1º Tesoureiro: Angelo Platner
2º Tesoureiro: Dirço Scheneider
- Conselho Fiscal
1. Nicolau Lourenço Martins (titular)
1. Waldemar Lourenço Martins (suplente)
2. Eduardo Braine (titular)
2. José Moura e Costa Sobrinho (suplente)
3. Antenor Rocher (titular)
- Delegados Representantes
Ricardo Luiz De Oliveira (titular)
Angelo Platner (suplente)

Secretarias Municipais

Prefeitura Municipal de Adrianópolis

Sindicato Rural de Cerro Azul

Adrianópolis vem de Adriano Seabra
da Fonseca, em homenagem ao pioneiro
da indústria de minérios nesta região.

Muitos gostariam de mudar o nome
da cidade para Paranai, porque cidade
de Adriano não convém para eles.
Chumbo e Minérios já não são mais o
forte da região. O nome Paranai tem uma
origem pitoresca, segundo alguns
historiadores.

Alcides Batista Dias, chegou em
Adrianópolis quando era mata virgem e
tinha o nome de Poço grande. Foi seu
primeiro morador e aqui veio em
companhia de seu filho Benedito e sua
nora Dona Ernestina. No local onde se
instalaram era coberto pelo “sapé”, mas
com o tempo, e muito trabalho, virando a
terra, adubando, plantando formou-se
uma magnífica chácara.

Para que o lugar ficasse mais povoado,
Francisco Beira Fontoura propôs um
acordo com o Senhor Alcides Batista
Dias para fazer um loteamento das terras.
O local era chamado Poço Grande, mas
na hora de registrar o loteamento
resolveram colocar o nome Paranaí, isto
porque sempre que perguntavam ao
Senhor Alcides onde ficava o Paraná, ele
respondia: aí, assim Paranaí.

Depoimento da Senhora Ernestina de
Cristo Leite para Jacqueline Skrochy.

Prefeito eleito Osmar Maia.

Origem do nome Adrianópolis

A Net Br@zil tem um Plano
de Saúde para o seu

Computador. Com um valor
mensal, seus programas e

todas as peças de seu
computador estarão

cobertos contra defeitos,
falhas ou quebras.
Ligue (41) 662-1209



Igrejas Cristãs de Adrianópolis
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Esta igreja foi vendida e seus membros
estão de mudança para a igreja abaixo.

Pastor João Custódio Germano,
chegou no começo de 2002, e em
poucos meses construiu a nova
igreja.

No começo enfrentou dificul-
dades, pessoas contrárias, ratos e
cobras, mas venceu..

Tem um ponto de pregação na
cidade de Itapirapoã Paulista.

A construção da igreja matriz de
Adrianópolis teve início em 1961,
quando administrada pelo pároco de
Bocaiúva do Sul, padre Miguel, sendo
concluída em 1954.

A padroeira do município é
Nossa Senhora do Perpétuo Socor-
ro, que é festejada dia 23 de julho.

Esta é a nova igreja da Congregação
Cristã, sob o comando do Pastor Urias.
Mas a matriz está localizada na Água

Branca, distante 30 km da sede.

Esta congregação localiza-se na
estrada entre Adrianópolis e Tunas do

Paraná.

Igreja Católica Romana

Congregação Cristã do Brasil

Igreja do Evangelho
Quadrangular

Igreja Assembléia de Deus

Igreja Deus é Amor

No último sábado, dia 26/02/2005,
o Prefeito Santo de Cerro Azul, o prefeito
Pedro Júnior de Dr. Ulysses e o prefeito
Leopoldo Meyer de S. José dos Pinhais,
juntamente com todo o Secretariado do
governo Estadual e alguns deputados,
almoçaram com o governador Requião,
em Curitiba.

Prefeito Santo almoça com Governador dia 26/02
Desta conversa, Santo recebeu a

promessa do empenho do próprio
governador para ajudar municípios mais
necessitados neste ano de 2005.

Permaneceram por mais de 5 hs.
levando reinvidicações dos municípios.

Santo e Pedro Júnior saíram
satisfeitos  e esperançosos.

Teológico Cristão

Duração: 285 horas
95 aulas de 3 horas

FORMAÇÃO DE LIDERANÇA
E MINISTÉRIO CRISTÃO

Este Curso é para Você
que Busca a Sabedoria e
o Conhecimento Divino

Procuramos por líderes cristãos,
ensináveis e que desejam:

l se submeter a treinamento para liderar
pessoas e projetos;

l aprender mais e usar o que aprenderam
para ajudar outros (discipulado);

l utilizar parte de seu tempo para o Senhor;
l descobrir seu dons, refiná-los e usar estes

dons plenamente para a obra do Senhor.

u Utilização de mapas, atlas e diagramas
próprios e de terceiros;

u Utilização de biblioteca de mais de 300
livros cristãos, centenas de revistas e
apostilas, mais de 1000 outros livros;

u Utilização de computadores com
dezenas de bíblias eletrônicas, livros
eletrônicos, além de milhares de figuras
e mapas digitais;

u Utilização de livros próprios criados
especialmente para este tipo de curso;

u Número limitadíssimo de alunos;
u Todo o material do curso (42 livros e

livretos, além de Cds Rom com o
material didático, formulários...).

n O aluno estará fazendo paralelamente um curso
de informática (Internet, Editor de Textos,
Windows, Bíblias, Utilitários Gráficos...);

n Já incluído 42 livros, livretos e cds com o material
do curso, além da carterinha, certificado, provas,
folhas avulsas...

n Estará em um convívio cristão, onde praticamente
todas as suas perguntas serão respondidas;

n Terá uma área na Internet com sua própria página
(www.icepar.com.br/seunome ), além de e-
mail próprio (seunome@icepar.com.br)  e
possibilidades de interagir com seus colegas e
com o professor fora do horário de aula;

n Fará estágios exercitando seus dons dentro da
sua própria igreja e comunidade.

Ambiente do Curso Vantagens Oferecidas

O curso será realizado nas Segundas, Quartas e Sextas, por 3 horas diárias,
das 19 às 22 horas. As vagas são limitadíssimas e o aluno necessita:
l Ter disponível estas 9 horas semanais e mais algumas horas no mês para estudar;
l Ter uma freqüência de 75 % das aulas para receber o certificado;
l Fazer as provas e trabalhos e totalizar nota média 6 nas avaliações bimestrais;
l Cumprir o número de horas mínimas nos estágios supervisionados.
l Se não for um aluno de bolsa integral (curso totalmente gratuito), pagar a mensalidade

de R$ 55,00, referente ao material do curso (média de 5 livros por mês).

Investimento no Curso de Formação de Líderes

O valor cobrado foi a maneira que encontramos para o estudante valorizar
seu curso e possibilitar que seja criado e entregue material didático de qualidade,
além de certificado, carteirinha, cds de computador e outros materiais avulsos.

Matrículas: na Rua Pref. Atanagildo de Souza Laio, 135 - (ao lado da Prefeitura)
ou por telefone/fax no número: (41) 662-1209 - com pastor Edson Franzen

Início:
21/03/2005

Educação
Infantil

Rua Carlos Gomes
CERRO AZUL



Onde Encontrar o Jornal Folha do Vale
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O Jornal Folha do Vale tem tentado
ser o mais democrático possível na
divulgação da notícia e na entrega dos
jornais nas comunidades. É por isto e não
é a toa que ele detém mais de 64 % da
preferência dos eleitores (veja pág. 15).

Devido principalmente o que
expusemos na página 15 (Por 5 votos a
3...), isto é, a cidade de Cerro Azul ainda
espelha a divisão de foças políticas,
mesmo 5 meses depois das eleições,
percebíamos mesmo que, ao entregar o
Folha do Vale, algumas pessoas menos
democráticas amassavam e jogavam
imediatamente.

Outros comerciantes o colocavam na
lata do lixo, alguns usavam para forrar o
chão dos carros recém lavados, outros
simplesmente o usavam para embrulhar
mercadorias, e outros colocavam em uma
prateleira para jogar fora depois. Sem ao
menos ler...

Muitos ficaram sem sua cópia porque
outros não cumpriram seu papel social,
democrático e de cidadão.

Não queremos fazer ninguém
obrigatoriamente ler nosso jornal e nem
nenhum outro jornal ou material.

Por tudo isto, e buscando honrar
todos aqueles que nos apoiam, e também
estão interessados na real divulgação da
informação, o Jornal Folha do Vale
somente será encontrado nos lugares
indicados abaixo:
Em Cerro Azul

Armazém da Família
Bar do Abel - Vila Eliane
Barão Comercial
Cartório do Ricardo
Casa Agropecuária Paraná
Casa da Construção Cerro Azul
Ciriaco’s Lanches
Clube Beira Rio
Cresol
Emater

MINI MERCADO

662-1544

TEM-TEM

Entregamos a domicílio

R Clementino Porfirio, 101

MERCADINHO

Rua Marechal Deodoro da
Fonseca, s/n

Em Cerro Azul - Paraná

DO BAIANO
O Lugar das Boas Compras

Entregamos em Casa
Agora em Novo Ambiente

com atendimento VIP

Pop Rock Nacional e Internacional

INAUGURAÇÃO

Dia 5 de março 2005
(sáb) - Início 22 hs

R. Benjamim Constant, 1000

El Budoll's
dancing club

Gastão Lima e Rafael

Compareça ....

Show Acústico com

Farmácia do Santo
Frutaria do Téte
Lanchonete Casarão
Loja da Economia
Loja do Bill
Mercado do Baiano
Mercado Primour
Mini Mercado Tem Tem
Net Br@zil
Papelaria da Preta
Posto do Marcelo/Sergio
Posto do Santo
Posto JR
Prefeitura Municipal
Restaurante D. Leoni
Restaurante do Roque
Salão do Jô
Sindicato Rural de Cerro Azul
Sub-Prefeitura

Em Doutor Ulysses
Emater
Escola Estadual
Prefeitura Municipal

Em Adrianópolis
Grupo Bontorin
Hotel do Prof. José Maria
Prefeitura Municipal

Em Itaperuçu
Cresol
Emater
Prefeitura Municipal

Em Tunas do Paraná
Bares da Av. Principal
Posto de Gasolina
Prefeitura Municipal

Se você comerciante gostaria de
ser um parceiro de nosso Jornal, ligue
para 662-1209 e estará ajudando sua
cidade, fazendo parte desta lista.

CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL
Estado do Paraná

Gabinete da Presidência

DECRETO No 012/2005

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais, resolve:

EXONERAR A PEDIDO
MARLI DE JESUS DOS SANTOS, brasileira, solteira, maior, funcionário público comissionado, residente

e domiciliada nesta Cidade de Cerro Azul – Estado do Paraná, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 8.923.927-
3 – SSP/Pr e do CPF/MF sob nº 048.666.649 – 24, do cargo de ASSESSOR DE GABINETE, cargo esse de provimento
em comissão, símbolo CC-03, mais 38% (trinta e oito por cento) de gratificação, que ocupava por força do DECRETO
N.º 010/2005, neste PODER LEGISLATIVO, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL, em 28 de Fevereiro de 2005.

Praça Monsenhor Celso, no 29 - Centro - Cerro Azul - PR - CEP 83570-000, Fone/Fax: (41) 662-1115 e 662-1375 - Biênio 2005/2006
e-mail: cmcazul@ibest.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL
Estado do Paraná

Gabinete da Presidência

DECRETO No 013/2005

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais, resolve:

NOMEAR

ANDRÉ LUIZ DE MOURA E COSTA, brasileiro,solteiro, maior, funcionário público comissionado, residente
e domiciliado nesta Cidade de Cerro Azul – Estado do Paraná, Portador da Cédula de Identidade RG sob nº 8.639.772-
2-SSP/Pr e do CPF/MF sob nº 047.441.549-05, para exercer o cargo de ASSESSOR DE GABINETE, cargo esse de
provimento em comissão, símbolo CC-03, mais 38% (trinta e oito por cento) de gratificação, para prestar serviços
junto ao PODER LEGISLATIVO, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL, em 1
o
 de Março de 2005.

Praça Monsenhor Celso, no 29 - Centro - Cerro Azul - PR - CEP 83570-000, Fone/Fax: (41) 662-1115 e 662-1375 - Biênio 2005/2006
e-mail: cmcazul@ibest.com.br



Para Cerro Azul crescer, SANEPAR precisa mudar e investir pesado no Município
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Reservatórios para tratamento da água. A água precisa não estar muito turva
para ser tratada. Se está com muita
terra, é necessário eperar até que a

água limpe, para começar o tratamento.

A população de Cerro Azul
constantemente tem sofrido com a

falta de água, sujeira na água e pressão
demasiada (bolhas).

Este local foi tratado com Roundup,
antes de ter sido plantado mandioca.

Acontece que pelo local da seta passa
o rio que vai dar no reservatório de água
das Três Barras. Isto significa que, pela

canhada existente, com certeza
bebemos Roundup meses atrás.

Neste lugar, nas Três Barras, é a
captação de água para Cerro Azul. A
terra da rua é levada para dentro do

reservatório, em dias de chuva. Bastaria
um pequeno muro para evitar isto.

Tanque de Cloreto Férrico, usado para
juntar as partículas de sujeira e levar
para baixo (decantar).  Mas é tóxico

para peixes. A Sanepar deveria ter mais
cuidado no lavar os tanques ou reciclar
este produto. O Jornal Folha do Vale

recebeu denúncia que estavam jogando
produto vermelho no Rio Ponta Grossa,

na altura da Ponte. Foi quando
registramos em foto o despejamento de

cloreto férrico nas águas do Ponta
Grossa. Não é de admirar que o rio

quase não tem peixes.

Entenda como é o processo de limpeza
da água em Cerro Azul.

Processo de Limpeza da Água

1) Armazena-se água nos reservatórios,
vinda da região das Três Barras.

2) Acrescenta-se Cloreto Férrico, que tem
a função de juntar partículas maiores
e levar para baixo (decantar) estas
partículas, limpando as partículas
maiores.

3) A água passa por filtros que retiram os
restos das impurezas.

4) Acrescenta-se cloro na proporção de 1
a 1,5 partes por milhão, para
principalmente matar as bactérias.

5) Acrescenta-se flúor (obrigatório pela
legislação, para tratamento dos
dentes), na proporção de 0,8 a 0,9
partes por milhão.

A capacidade de tratamento em Cerro
Azul é de 17 litros por segundo ou 61.200
litros por hora, podendo chegar em
situações favoráveis a 72.000 litros / hora.

Todavia o consumo em Cerro Azul nos
dias mais quentes ou em dias de festa
como a Festa da Laranja pode chegar até
em 85.000 litros / hora. Mas como a caixa
d’água da nossa torre (reservatório de
recalque) tem a capacidade de 50.000
litros, uma hora sem tratamento de água
faz com que já fiquemos sem água em
Cerro Azul.

De Onde Vem a Água
A água para tratamento é captada na

Serra das Três Barras.
No local há uma bomba d’água

necessária para trazer a água até Cerro Azul,
uma vez que se deve vencer um morro para
que a água chegue na cidade.

Pequenas quedas de energia elétrica,
tanto na captação nas Três Barras, ou na
Estação de Tratamento em Cerro Azul,
fazem com que entre ar no cano que vem
da captação ao tratamento.

Muitos minutos são necessários para
que se estabeleça o fluxo contínuo de água,
necessário para o tratamento. Portanto
quedas de energia fazem com que haja
falta de água.

Também as chuvas torrenciais são
prejudiciais ao tratamento, uma vez que na
captação nas Três Barras, a água da rua
entra na pequena piscina de captação,
sujando a água. A construção de um muro

de 9 metros por 40 cm de altura no local
reduziria esta sujeira em até 80%.

Água suja vindo da estação de captação
não pode ser utilizada para tratamento. É
necessário esperar que ela limpe.

Portanto se chove demasiadamente ou
se caiu a energia elétrica, a estação de
tratamento pára, e falta água.

Como o reservatório de recalque tem
capacidade de 50 mil litros e o consumo
pode chegar em 85 mil litros por hora,
menos de uma hora depois de uma grande
chuva ou de uma queda de energia, e Cerro
Azul estará sem água.

Como resolver o problema da
falta de água em Cerro Azul

1) Com o estabelecimento da Fábrica
Despolpadeira de Frutas ao lado do
armazém da COPASA, e até a Fábrica de
Sucos, que provavalmente se instalará no
município, o consumo de água da
SANEPAR em Cerro Azul aumentará.

Portanto, em 1º lugar, é necessário
investimentos pela SANEPAR na estação
de tratamento, ampliando o teto máximo de
72 mil litros por hora.

2) Em 2º lugar é necessário a
construção de uma caixa d’água de
recalque de pelo menos 200.000 litros,
aumentando os atuais 50 mil litros de
reserva.

3) Em 3º lugar, a construção do muro de
9 m x 40 cm na estação de captação é
necessária urgentemente.

4) Em quarto lugar, existe a necessidade
de proteger as nascentes de água da região
das Três Barras.

Ecologista Protege Nossa
Água nas Três Barras

As nascentes e a passagem da água
na propriedade de Mila Ramom estão bem
protegidas.

Cerro Azul deve agradecer esta
ambientalista pela água que bebe. Todavia
existem alguns produtores plantando,
arando e usando Roundup nas cabeceiras
das nascentes, alguns deles a apenas 20
m do rio de captação. Isto significa
seguramente que em determinados dias
de chuva, os cerroazulenses tomaram
Roundup em suas águas sem saber.

5) Em quinto lugar, a estação de

captação precisa sofrer investimentos para
que a água desça por gravidade para a
estação de tratamento em Cerro Azul.

Isto é perfeitamente possível, desde que
se invista na perfuração do morro a ser
transposto nesta descida.

Todavia parece que investimentos ainda
não aconteceram pois a água da região das
Três Barras pode não ser suficiente daqui
a alguns anos.

Já se está sondando ir buscar água,
daqui a alguns anos, na cabeceira do Ponta
Grossa, a mais de 10 Km na região acima
da propriedade do SAMEK.

E portanto, pode ser um investimento
temporário investir hoje numa grande
perfuração para trazer água das Três
Barras, ou investir na proteção das
nascentes, ou investir na construção de um
pequeno muro.

Esperamos que a SANEPAR e as
pessoas responsáveis pela fornecimento
de água no município resolvam
imediatamente estes problemas, pois de
outra maneira Cerro Azul não pode ter
nenhuma nova indústria, ou novos
moradores, ou uma fábrica de sucos, ou
um incremento na produção atual por
absoluta falta de água.

Campanha: Não deixe Cerro
Azul morrer de Sede

Se deixarmos como está, é possível que
ninguém faça nada. Portanto este jornal
inicia hoje no município de Cerro Azul uma
campanha, com um abaixo assinado dos
moradores daqui para que se mude o
quadro caótico da má qualidade e da falta
d’água em Cerro Azul.

Estaremos passando de casa em
casa, de estabelecimento em estabeleci-
mento, pedindo que as pessoas participem
de nossa campanha: não deixe Cerro Azul
morrer de Sede.

O abaixo assinado estará sendo
entregue pessoalmente na SUDERSA e na
SANEPAR, ambas em Curitiba, onde
estaremos pedindo providências urgentes!

“A História terá que registrar que a
maior tragédia deste período de transição

social, não são as palavras e os atos
violentos da gente má, mas o silêncio e a

indiferença de gente boa.”
Martin Luther King

ç
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No dia 17 de fevereiro de 2005,
Cerro Azul e Dr. Ulysses receberam a
visita de trabalho de 2 técnicos da
Secretaria Extraordinária de Assuntos
Metropolitanos. Esta Secretaria
pretende trabalhar em conjunto com o
Vale da Ribeira, pois já tem muita
experiência em captar e indicar
recursos a fundo perdido, além de poder
proporcionar parcerias nas ações que
envolvem vários municípios.

Pode ainda ser uma consultoria
técnica para elaboração de ações,
planos e projetos das Prefeituras
Municipais do Vale do Ribeira.

Que este seja o princípio de bons
negócios para a região.

O Conselho Comunitário de
Segurança de Cerro Azul junto com
o Poder Judiciário trabalharam em
conjunto para a reforma do antigo
prédio da Delegacia tendo em vista
que a muitos anos a mesma não
passou por nenhuma reforma.

A reforma tem o objetivo de
melhor atender os cerroazulenses.
A Prefeitura Municipal, com os

poderes citados, também estarão
trabalhando numa nova construção:
a do Módulo da Polícia Militar.

Dr. Vinicius Borges Martins dele-
gado da Polícia Civil - Cerro Azul.

Visão da Câmara no dia 17 de fevereiro
de 2005, 2a reunião no ano da Câmara

Municipal de Cerro Azul.

Elisa Helena Greber, escrivã da
Polícia Civil de Cerro Azul.

Reforma
no prédio da
Polícia Civil

Por 5 votos a 3, o Jornal Folha
do Vale é agora o Órgão

Oficial de Cerro Azul
A Lei 004/05 originada no Executivo

Municipal foi aprovada por 5 votos a 3 na
sessão extraordinária do dia 17 de
fevereiro de 2005 na Câmara Municipal.

Esta lei institui o Jornal Folha do Vale
como único órgão público oficial da
publicação dos atos municipais de Cerro
Azul. É equivalente dizer que o Folha do
Vale é o Jornal Oficial do Município.

Os votos favoráveis foram dados pelos
vereadores Joaquim, Valdir, Marcelo, Leo
e Edmundo, sendo que, como não houve
empate, Josenei Raab não precisou votar. Os votos contrários
foram dados por Milton Buava (foto ao lado), João Teilo (foto
abaixo) e Edilaine (foto mais abaixo, junto com o ex-vereador
Irineu da gestão anterior).

O Jornal Folha do Vale escutou o vereador Milton Buava e
João Teilo, para tentar entender a votação. Ambos afirmam que
votaram recentemente na, gestão passada, para o outro jornal,
e ficaria incoerente votar de maneira diferente.

Fomos para a rua pesquisar qual é a preferência do povo de
Cerro Azul. Fizemos as seguintes perguntas:
1. Você conhece os 2 jornais nascidos em Cerro Azul no
ano passado?

Cerca de 20 % das pessoas responderam que não.
Dos que responderam que sim, perguntamos:

2. Qual dos dois é de sua preferência?
50 % dos entrevistados responderam que é o Jornal Folha

do Vale (FV) o jornal de sua preferência.
36 % responderam que é o Jornal Voz do Ribeira (VR).
14 % responderam que preferem os dois.

3. Qual o tipo de reportagem, artigo ou coluna que você
gostaria de ver no Jornal?

53 % dizeram que não sabem o que responder.
23 % responderam algum assunto ligado à Prefeitura

ou ao governo como: o que a prefeitura vai fazer, taxas e
impostos altos, lixo, saúde, drogas, poluição...

24 % responderam que querem mais assuntos gerais,
tais como: Carros, motos, esportes, notícias evangélicas,
boas reportagens ou ainda mais respeito... Faremos isto.

Tudo isto tem uma explicação: a cidade ainda está
polarizada (dividida) em Santo (5288) e Oposição (3711); 5
votos a 3; 50% FV a 36 % VR. Notem que a proporção
se mantém mesmo depois de 5 meses da eleição!!

Na foto, pela ordem da esquerda:
Nunes - Relações Públicas, Prefeito

Pedro Jr. de Dr. Ulysses, Prefeito
Santo de Cerro Azul, Rui Kiyoshi
Hara - Secretário Municipal da
Secretaria Extraordinária de

Assuntos Metropolitanos e Shinti
Honda - Superintendente da mesma

Secretaria Extraordinária.

Reunião Executiva com
Secretaria Extraordinária de

Assuntos Metropolitanos

Reunião Geral e Café da Manhã com
Secretariado e Prefeito em Cerro Azul

Em primeiro plano: Francisco Ciola -
Diretor de Patrimônio, Sandro Porfírio
- Chefe de Gabinete, primeira dama
Arlene Assis Porfírio - Secretaria de

Ação Social. Participou também João
Carlos Godoy - Sec. das Finanças.

No dia 28/02/2005, pela manhã, o
Prefeito Santo convocou sua equipe
de trabalho para um balanço do 1o

bimestre e para levantar novas ações.
Participaram: Nunes - Relações

Públicas, Simone Porfírio dos Santos
- Secetrária da Educação, Cultura e

Esportes , Sandra C. Meira Cordeiro -
Secretária da Saúde.

Roberto Lovato - Secretário de Viação
e Obras, Cidionir Porfírio - futuro

Secretário de Administração, José
Sergio - Chefe de Recursos Humanos,

Scarlet - Chefe da Tributação.

Toninho Teilo, Diretor de Obras,
vereador Josenei Raab - presidente da
Câmara, Osmar Moreira - Diretor do

Terminal Rodoviário, Agenor
Francisco de Moura e Costa -

Diretor de Urbanismo, Louri do Carmo
Blum - Secretário de Agricultura e

Meio Ambiente

Vereadora Edilaine com o
marido, ex-vereador Irineu

Vereador João Teilo

Vereador Milton Buava

Estes vereadores votaram
contra a Lei 004 do Prefeito
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IAPAR e Prefeitura de Cerro Azul mantém
convênio para o fornecimento de mudas,

entre as quais de Seringueira, em
estudos para implantação em Cerro Azul.

O palmito da Palmeira Real e da
Pupunha desenvolvem-se muito bem
aqui no Vale do Ribeira. Este viveiro de

Palmeira Real é em Cerro Azul.

Uva Rústica da propriedade do Catarina.
Uva, pêssego, nectarina, ameixa e caqui
mostraram ser uma excelente opção para

os agricultores do Vale do Ribeira.

Funcionários, alunos e monitores dos
cursos da Net Br@zil. Esta turma
terminou o Curso Manutenção e
Montagem de Computadores.

O prefeito Santo, de Cerro Azul,
entrega um dos 4 certificados para

Rhayane Blum, a campeã de
freqüência dos cursos Net Br@zil.

A Net Brazil serviu suas salas para as
aulas de Associativismo ministradas

pela EMATER para todas aquelas pes-
soas ligadas a Associações e Cresol.

Alguns alunos do Curso Digitação e
Operação de Computadores, numa aula
mostrando o computador por dentro e

como funciona redes e Internet.

Os cursos de Agricultura do SENAR
são GRATUITOS. Muitos cursos serão
e estão sendo ministrados neste ano
em Cerro Azul. Procure a Net Br@zil

para fazer a sua matrícula.

Estes são alguns dos mais de 30
alunos que já terminaram os cursos
da Net Br@zil no semestre passado.
Este ano, a Net Br@zil já iniciou as
matrículas e até já terminou alguns

cursos. Só falta você !Aula na estufa do IAPAR, com o
Agrônomo Carlos Bassetto e Ivete.

Aula de campo do curso Fruticultura
Básica - Manejo em Clima Temperado.

Na foto, na propriedade do Catarina,
apresentado manejo de podas,

condução e colheita de pêssego.

Frutos de Laranja da região do Quarteirão
de Baixo atacados com Pinta Preta. Ou o
produtor TECNIFICA seu Laranjal, ou não

poderá vender ou vencer esta doença.

Rua Prefeito Atanagildo de Souza Laio, 135
(ao lado da Prefeitura e da Loja do Baiano)

Fone: (041) 662-1209
E-mail: webmaster@nbz.com.br
Internet: http://www.nbz.com.br

NET Br@zil
Soluções

Globais de
Informática

m Informatização de empresas
m Suporte Telefônico
m Conserto de Computadores
m Configuração de Máquinas
m Instalação de Programas
m Instalação de Redes
m Venda de equipamentos
m Cursos de Informática:

Digitação, Operação, Internet, Intranet,
Redes, WebDesigner, Diagramação...

RESTAURANTE  E CHURRASCARIA
BEIRA RIO (Roque)

Rua Marechal Floriano Peixoto, 156
Cerro Azul - Paraná

⌧ Temos Espeto Corrido
⌧ Aceitamos encomendas

de carne assada...

AOS
DOMINGOS

Fone: (41) 662-1344

Prefeito entrega Certificados

Curso de Fruticultura Básica do SENAR - 1,2,3 e 4 de Fev/2005

Boas Opções Agrícolas no
Vale do Ribeira

Buffet durante a semana (de Seg a Sex)


