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As Boas Notícias do Vale do Ribeira
Adrianópolis, Cerro Azul, Dr. Ulysses, Itaperuçu, Tunas do Paraná

Deus seja Louvado

www.folhadovale.nbz.com.br

O prefeito Santo de Cerro
Azul e algumas outras
pessoas foram acusadas
por outro jornal. Veja aqui
suas defesas - pág. 3 e 4
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Vereador de Cerro Azul,
continua com seu
levantamento do
município - veja as fotos e
detalhes nas págs. 11 e 12

Edson Strapasson e
Ricardo Gomide em Cerro
Azul. São mudanças
positivas que chegam - veja
esta notícia na pág. 10

Audiência Pública em Cerro
Azul para a participação na
confecção da LDO-2006 - Lei
de Diretrizes Orçamentárias
de 2006 - veja na pág. 10

Governador, Deputados e Prefeito Santo reunidos
planejando as Mudanças com a Nova Certidão

O Governador Requião, vice-governador Orlando Pessuti, Deputados Takayama, Alexandre Curi e Anibelli (ao fundo), com o Secretário dos
Transportes Valdir Pugliesi, Prefeito Pedro Jr. de Dr. Ulysses (fundo-canto esquerdo), estando presentes ainda Dra. Nalinez de Tunas e Osmar
Maia de Adrianópolis, além do Secretário Renato Adour e outras autoridades, juntamente com o Prefeito Santo de Cerro Azul, reuniram-se na
última terça-feira, dia 5 de abril, às 11 horas da manhã, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, planejando as Mudanças Prometidas justamente no dia da
tão esperada chegada da Certidão Liberatória para Cerro Azul. Vemos a Certidão Negativa Liberatória nas mãos do governador.

Veja na página 5: os primeiros 90 dias do
Governo Municipal de Cerro Azul
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Editorial
Esta edição é diferente.
Assim como a edição 4, a edição 5 apresenta
muitas fotos dos úlimos dias, e notícias quentes.
Estamos andando por todo o Vale do Ribeira,
fazendo entrevistas, acionando denúncias,
verificando notícias e fatos.
O jornalismo investigativo que o Jornal Folha
do Vale pretende fazer tem a ver com aquilo que
Martin Luther King apresentou certa vez:
"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."
Ou nós consertamos esta região para
crescer, ou seremos sempre reféns de uns
poucos, que usam o poder, as instituições e o
povo, como se tudo fossem deles.
Acabou a escravidão em 1888.
Al Capone foi preso. A máfia já era...

Conselho Municipal do Meio Ambiente de Cerro Azul é formado

Técnico agrícola Luiz Paulus, Eng. Agrônomo Newton Sponholz, pres. da Assoc. Amigos dos Produtos Francisco Eudes da
Silva, Profa. Zélia Schnnel, a assessora do vereador Joaquim (perdoe-nos pois não anotamos o nome), a Diretora Shirley
Rocher Castro, Mirtes Muller Vaz, Secretário Munic. de Agricultura e Meio Ambiente Louri do Carmo Blum, Diretor Comercial
Luiz Fernando da Rádio Nova Cerro Azul, vereador Valdir Braine, Leonardo Joaquim da Silva - programa do Leite, Diretor Osni
Chandelier, Diretora de Meio Ambiente Adriane Scremin e Eng. Agrônomo Edson Franzen do Jornal Folha do Vale, em reunião
do dia 10 de março. Dias depois, em nova reunião, foi empossada a presidente do CMMA, Schirley Rocher Castro.

O Dia Mundial da Água e as Secretarias
A Secretaria da Agricultura e Departamento de Meio Ambiente, tem conhecido
que dia 22 de março é dia Mundial da Água, e sabendo dos riscos de escassez que
acorre, isso se não for tomado providências, preocupada com o futuro do município,
lança um projeto junto à Secretaria de Educação, onde se teve o apoio da Secretaria
Simone Porfírio, a orientação e contato direto da pedagoga e professora Márcia
Basseti.
O ponto principal é a criança, ela é o alvo, por quê? Porque ela é o aprendizado
no presente, a construção e administração futura. A criança tem facilidade em
aprender e tem alta-determinação na hora de cobrar, e uma vez que ela passa isso
adiante e exige de seus pais, avós e amigos, que sejam conscientes e preservem
o meio ambiente, esses envergonhados de serem chamados a atenção por crianças,
começam a mudar seus hábitos.
É importante deixar claro que a natureza é bem finita, que se deixar como está,
um dia e bem próximo esse dia, vai acabar. É esse aprendizado de respeito à
natureza que faltou aos nossos pais e por isso temos problemas.
Esse é um processo que pode ser lento, meio que veloz agora jamais imediato.
Por isso tem que ser cobrado e trabalhado em cima disso, esse é o objetivo.
Centralizado nesse processo, a Secretaria organizou palestras em forma de
teatro com fantoches, tendo a participação de universitários e integrantes do grupo
de teatro “Expressão”. Como material didático foi usado TV e VÍDEO falando sobre
a água, como música “Planeta Água “de Guilherme Arantes, levando as crianças a
cantar juntas, integradas, sabedoras do que estavam cantando.
Junto à SANEPAR, conseguiu-se cartilhas, cartazes em grande número, e mudas de árvores junto ao IAP, no viveiro do Guatupê, as quais foram distribuídas nas
escolas para que crianças plantem nas margens de rios recuperando a mata ciliar.
Sendo feito um trabalho na prática e uma conscientização em geral da
necessidade de preservar o meio ambiente.

Dia Mundial da Água
22 de Março
Lançado um concurso nas escolas
Municipais que premiaram alunos de
primeira a quarta série, do primeiro ao
terceiro lugar, tendo como tema A
Importância da Água, e como trabalho
redações e desenhos.
As premiações foram brinquedos
(jogos recreativos), os quais foram todos
arrecadados nos comércios da cidade, que
participou em peso. Com isso, houve o
conhecimento das atividades sendo
desenvolvidas por essa Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente e também a
construção do aprendizado consciente do
futuro.
Esta secretaria retornou nas escolas
no dia 22 de março para assistir apresentações que as escolas preparam e para a
distribuição de mudas de arvores nativas.

Alto Ribeira, Abril de 2005

Visite o Vale do Ribeira

DROGARIA POPULAR

662-1318

Prefeito e Secretariado comemoram a liberação da
Certidão Negativa para o Município de Cerro Azul

Nesta foto da reunião de alguns prefeitos do
Vale do Ribeira e o governador Requião e
sua equipe, aparecem ainda o Prefeito
Osmar Maia, ao fundo, a esquerda - o Batata
(irmão do Bidula de Cerro Azul), e no fundo à
direita, o Secretário Renato Adour, além de
outros prefeitos, deputados e autoridades.
Se você de Cerro Azul, escutou fogos no dia
05 de abril de 2005: eram os cerroazulenses
de coração que há pelo menos 6 anos não
viam a cor de uma Certidão Negativa - o
SEPROC e SERASA do município.

TRANSBOI JC

de Valdemir S. Porfírio

Expediente

Ano 2 - no 5 - Alto Ribeira, Abril de 2005
Distribuição Gratuita - 3000 exemplares
Publicação com o apoio do ICEPAR Instituto Cristão de Ensino e Pesquisas
Diretor Presidente:
Eng. Edson de Almeida e Franzen
Colaboração:
Leoni Desplanches
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Maurini de Souza Alves Pereira
Reg. Profissional 3164 / 12 / 02
Empresa Responsável:
NET Brazil - CNPJ 05.235.941/0001-28
Internet: www.folhadovale.nbz.com.br
www.icepar.com.br e www.nbz.com.br
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José Ailton Camargo

Fone: (41) 283-2438
Celular: (41) 9967-3641
Av. das Torres, 1395 - S. José dos Pinhais
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Conheça aqui a Verdade das notícias veiculadas pelo Jornal do 1o de Abril
O Jornal de parte da família
Moura e Costa, o VOZ do Ribeira
(citado aqui como VOZ), na sua
edição nº 17 de 1º de abril de
2005, dia da mentira, aliás data
de lançamento bem apropriada,
finalmente ligou sua metralhadora
giratória, afetando diretamente 3
prefeitos e boa parte da
administração de 2 municípios do
Vale do Ribeira, num nítido
revanchismo e em atitude de
péssimo perdedor, pois enquanto
era jornal oficial do município de
Dr. Ulysses e Cerro Azul, elogiava
e bajulava o poder. A partir da
perda dessa condição oficial,
mostrou o verdadeiro motivo para
que nasceu: em vez de ser um
órgão de informação, de cultura e
de divulgação, serve agora
praticamente para mostrar o “seu
lado” e o “seu próprio julgamento”
da situação política de alguns
municípios, pois têm os dirigentes
e colaboradores do Jornal VOZ,
ligação com o grupo de oposição
que saiu e tenta voltar ao poder.
O Jornal Folha do Vale não é
um jornal político partidário (seu
editor chefe não pertence nem
pertenceu a partido nenhum), nem
tampouco quer entrar nesta
situação. Não apóia esta ou
aquela facção política, mas apóia
aqueles que, no curso dos seus
mandatos, estão fazendo o que
realmente é importante e
necessário para o povo da região,
dentro da legalidade jurídica.
O Jornal Folha do Vale e as
pessoas citadas pelo VOZ,
podiam muito bem estar
trabalhando em atividades mais
produtivas do que estar se
defendendo de acusações, quase
todas equivocadas e distorcidas,
como veremos a seguir.
Mas um favor à comunidade o
Jornal VOZ presta: após esta
edição explicativa, de denúncia e
elucidativa do Jornal Folha do Vale
o povo compreenderá, e
aparecerá bem claro, quem são
aqueles que servem o povo e
quem são aqueles que estão/
estavam se servindo do povo
e do poder.
Se atiram-te pedras pelas costas,
você ainda está na frente...

Resposta da Secretaria
Mun. da Saúde quanto
ao Lixo Hospitalar

Resposta do Sr. Alcides
Adamante com relação
reportagem no VOZ

Este depoimento foi feito pela
secretaria municipal de Cerro Azul,
Sra. Sandra C. Meira Cordeiro:
“O Lixo Hospitalar sem
providência, é uma herança da
gestão passada.
Fizemos um projeto, na gestão
passada, em parceria com o
engenheiro da prefeitura, Sr.
Jeferson, para levar o lixo hospitalar
através de empresa CAVO de
Curitiba, a um custo de R$ 600,00
por viagem.
Foi apresentado ao Sr. Davi,
Secretario Municipal da gestão
anterior que recusou devido os altos
preços, segundo ele
Nesta gestão, assim que assumi
a Secretaria Municipal de Saúde
refizemos o projeto Destinação do
Lixo Hospitalar, com o mesmo
engenheiro concursado da prefeitura
Sr. Jeferson
Entramos em contato com a
Secretaria Estadual da Saúde e
Municípios vizinhos, com a finalidade
de fazer um consórcio de ações e
esforços.
No dia 18/03, na reunião de
prefeitos do Vale em Cerro Azul, fui
chamada para apresentar o projeto
e conscientizar os presentes para
trabalhar unidos com a finalidade de
baratear os custos.
Nosso projeto do Vale, foi bem
recebido e saiu como sendo a base,
o MODELO, para a destinação do
lixo hospitalar de todo o vale.
A Sra. Uda, secretária dos
prefeitos do vale, foi buscar junto aos
órgãos públicos mais subsídios e os
recursos para o projeto.
Neste dia 5 de abril, os
secretários da saúde e Meio
Ambientes, assim como os
engenheiros dos municípios,
estavam em Curitiba para falar sobre
aterro sanitário e lixo hospitalar onde
novamente estivemos expondo
nosso projeto, onde a solução de seu
município será a solução de todos
Portanto fico grato ao Voz do
Ribeira, que deu oportunidade de
mostrar que Cerro Azul é o
município modelo do Vale, na
melhor forma de tratar o lixo
hospitalar, e breve também, com
relação ao lixo doméstico/reciclado."
Sandra C. Meira Cordeiro

Tendo em vista a matéria
publicada no Jornal Voz da Ribeira,
no dia 01 de abril último, o Sr. Alcides
Antonio Adamante faz alguns
esclarecimentos:
“O Sr. Alcides Antonio Adamante
exerce a função de Escrivão do Cível
desde março de 1989 e Escrivão
Designado do Cartório Criminal
desde outubro de 1998. Durante todo
esse tempo não há nada que
desabone sua conduta, não possui
advertências ou procedimentos
administrativos.
Exerceu também a função de
Escrivão Eleitoral, quando então foi
extinto o cargo pelo Tribunal Eleitoral,
mantendo tão-somente a função de
Chefe de Cartório. Portanto é um
cidadão que hoje pode ter sua
preferência política, sem ferir
regimentos, leis ou a ética.
A respeito da designação da Sra.
Janaina Adamante junto ao Cartório
Eleitoral, esta se deu em vista do
pedido de exoneração do exfuncionário do município de Doutor
Ulysses, José Paulo, ocorrida no dia
03 de dezembro de 2004. Após
pedidos junto ao Juiz substituto e ao
Tribunal Eleitoral no dia 31 de março,
este decidiu em manter o funcionário
até que se concluísse o concurso,
em andamento.
Esclareça-se que a função
exercida no cartório eleitoral, era
exercida por funcionário do
Município de Doutor Ulysses. Outro
aspecto que deve ser corrigido, face
ao que acima foi informado, é que a
Sra. Janaina Adamante, mora hoje
em Cerro Azul, cursou sua faculdade
até o final do ano de 2004, tendo
trancado sua matrícula neste ano de
2005, diferentemente do que noticiou
a matéria do Voz do Ribeira.”

Resposta da Sra.
Andréia Barbato
A Sra. Andréia Barbato conversou
com o Folha do Vale sobre as denúncias
do VOZ, como diz ela própria: “algumas
coisas estão coincidentes demais”,
segundo ainda relato da Sra. Andréia:
“Recebi insistentes pedidos do
Magistrado Benjamim Acácio de Moura
e Costa, em novembro e dezembro de

2004 para que recebesse a doação de
R$ 2000,00 do Dr. Edgar Fernando
Barbosa.
Como estava na presidência do
Conselho Tutelar, e o cargo de
presidente do Conselho da Criança
estava vago desde Julho de 2004,
quando Múcio Ribas deixou a
presidência, senti-me na obrigação
de receber esta doação, pois, o
Conselho da Criança e o Conselho
Tutelar, passavam por dificuldades
financeiras no fim de 2004 e começo
de 2005, quando a prefeitura
praticamente parou na transição de
governo municipal.
Foi quando, ligando para o Sr. Acácio,
disse que estava indo com o carro do
Conselho Tutelar para buscar a doação
em sua casa.
Estranhamente, nunca tinha sido
parada antes no posto policial da estrada,
mas assim que apontou nosso carro,
onde eu e a conselheira Juceli Pedroso
Erat, o guarda saiu de dentro do posto e
parou o carro do Conselho Tutelar.
Descobriu-se neste dia que o IPVA estava
atrasado, como estavam com IPVA
atrasados a maioria dos carros da
Prefeitura no começo do ano. E ficamos
retidos muito tempo ali.
Foi quando resolvi ligar para o Sr
Acácio dizendo que não podia ir buscar
a doação, pelo nosso infortúnio
momentâneo. O Sr Acácio pediu para falar
com o guarda rodoviário e em poucos
minutos estávamos livres.
Poucos dias depois, no dia 06 de
Janeiro de 2005 fui buscar a doação,
justamente quando levamos o João
Butuca para internamento. Neste dia
fomos recebidos pela Sra. Katiusca,
esposa do Sr. Acácio, que preencheu o
recibo, em letra corrida, e eu assinei.
Peço desculpas à população, pois
nunca tinha recebido uma doação e
desconhecia o fato de precisar depositar
em conta corrente do Conselho aa
Criança. Hora nenhuma fui instruída de
como teria que ser o trâmite legal, a não
ser que o Dr. Acácio só afirmava e insistia
que precisava entregar a doação em
minhas mãos.
Além disso, não tínhamos como fazer
um recibo com autentificação mecânica
na ocasião.
Percebi depois, que IPVA atrasado,
recibo, autentificação mecânica,
insistência..., tudo isto não era obra do
acaso e da mera coincidência.
Todavia nenhum só centavo foi usado
fora do atendimento da criança e nas
despesas do Conselho Tutelar, com
viagens de crianças para Curitiba,
despesas da Casa Lar, roupas...,
conforme apresento prestação de contas
a seguir:”
Continua na página 4 ----->
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Continua aqui a Verdade das notícias veiculadas pelo Jornal do 1o de Abril
Continuação - Resposta
da Sra. Andréia Barbato

E o Cartório Eleitoral de Cerro
Azul e Dr. Ulysses...

Prestação de Contas do valor de R$
2000,00 de doação de 06/01/2005

Por Edson de Almeida e Franzen
Muitos querem saber porque o Chefe
do Cartório Eleitoral de Cerro Azul (PR)
ainda está nesta função, uma vez que em
06 de dezembro de 2004, o Sr. José Paulo
Bitencourt, através da Portaria nº 0085/
04, foi exonerado da Prefeitura Municipal
de Doutor Ulysses, a seu próprio
pedido, o que termina com qualquer
vínculo com o funcionalismo público,
necessidade número 1 para exercer a
função, segundo a Resolução 282/93 do
TER (PR).
Exporemos aqui, para sua
compreensão, os fatos mais recentes:
Em janeiro de 2005 foi colocada à
disposição a Sra. Janaina Alves Cordeiro
Adamante, através da Portaria nº 0025/
05, a fim de que esta exercesse a função
de Chefe do Cartório Eleitoral desta
Comarca de Cerro Azul (PR), e não
assumiu a função.
Ocorreu a comunicação ao MM. Dr.
Juiz de Direito designado, que informou
que as providências com relação à
indicação da Sra. Janaina dar-se-iam no
término das férias forenses, ou seja, no
dia 02 de fevereiro de 2005, quando o juiz
titular assumiria a Comarca, tendo
solicitado autorização ao Tribunal
Eleitoral do Paraná.
Nenhuma providência foi tomada
em relação à dispensa do Chefe de
Cartório desta comarca, até a data do dia
1o de abril de 2005, quando, foram pedidas
providências ao Tribunal Eleitoral do
Paraná, e este entendeu que o Sr. José
Paulo deveria permanecer, na mesma
função nesta comarca até assumir os
aprovados do concurso realizado pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
(dois cargos - um de nível médio e outro
de nível superior).
Outro fato que deveria ser levado em
consideração é com relação aos
antecedentes criminais do Sr. José Paulo
Bitencourt, uma vez que:
- foi condenado a três meses de
detenção, pena substituída por
30 dias de multa, tendo sido
extinta a punibilidade, mas ainda
aparece quando se solicita seus
antecedentes,
- ainda consta um Termo
Circunstanciado (TC) pela prática
de agressão e injúria,
- é também indiciado na cidade de
Rio Branco do Sul por
estelionato, em tese, sendo que o
inquérito
encontra-se
em
andamento,
- possui ainda advertência no
processo de Sindicância 203/04

FORNECEDOR
Barão Comercial
Panificadora Don Farinha
Panificadora Vovó Popo
Panificadora Vovó Popo
Rede Master
Rede Master
Rede Master
Auto Posto Beira
Lanchonete Caron
Lanchonete Caron
Posto São João
Panificadora e Confeitaria
Panificadora Aqui Pão
Barão Comercial
Foto Amado e Papelaria
Foto Amado e Papelaria
Auto Peças
Loja Amiga
Mercado do Baiano
TOTAL

VALOR
109,65
36,10
50,00
20,00
95,58
286,00
165,00
196,00
20,00
10,00
20,00
10,00
30,00
300,00
98,00
12,60
360,00
53,07
128,00
2.000,00

Estaremos à disposição da
população e do ministério público para
esclarecimentos.
Andréia Barbato - Pres. Cons. Tutelar

"Cancha de esportes" que foi
construída na gestão anterior
com o resto de outra doação de
R$ 2000,00 na gestão anterior.

Novos 900 m de asfalto

Esta é a galeria que está sendo
construída sorbre o Rio Três
Barras, nos 900 m que não teria,
mas agora terá asfalto.

Projeto PIA em Cerro Azul

O muro no Projeto Piá, que foi
construído na gestão anterior
com parte de outra doação de
R$ 2000,00

Prefeito consegue
permutar imposto por
asfalto
O Prefeito de Cerro Azul trocou o
ISS que a empresa J Malucelli devia no
trecho do Tigre, na estrada da Ribeira, e
de alguns outros trechos, por muitos
metros de asfalto na cidade de Cerro
Azul. Um destes trechos são os 900
metros do asfalto e de galerias que serão
construídos entre a laminadora do Baiano
e a calçada de Cerro Azul, no Melinho.

- e está em andamento outro
processo de Sindicância de nº
133/04 nesta comarca de Cerro
Azul.
Ainda assim, com todas as
informações acima, houve decisão pelo
Tribunal Eleitoral do Paraná, mantendo o
Sr. José Paulo junto ao Cartório Eleitoral
desta Comarca.
Ventila-se que o Sr. José Paulo
prestou concurso junto ao Tribunal
Eleitoral, muito embora, nas exigëncias
constantes do Edital 001/2004 estão, no
caso de vir a ser aprovado, dentre outras,
a de que deverá apresentar certidão
negativa de ações cíveis e criminais e
comprovação de não se encontrar
indiciado em inquérito policial ou
denunciado por práticas incompatíveis
com a função pública.
Pedimos à população dos 2
municípios que acompanhem este caso
mais de perto.

Mas o Projeto do Lixo é
uma Lei da Gestão
Anterior
A Lei que diz que é necessário
cobrar mensalmente a taxa e lixo é uma
lei da gestão anterior. O prefeito Santo
somente aplicou a lei.
A Lei é a 017/2004 de 1 o de janeiro
de 2004.
Lá determina que a taxa de lixo das
unidades residenciais é de R$ 3,50 ao
mês. Todavia a taxa nesta gestão foi
abaixada para R$ 2,00, e alguns que
pagavam no IPTU uma determinada taxa,
pagarão menos.
Outros nem pagarão, principalmente
os mais pobres.
Portanto, o governo municipal só
está aplicando a lei e fazendo justiça
social.
Veja abaixo parte da lei:

Página 5

FOLHA DO VALE

Alto Ribeira, Abril de 2005

Analisamos os Primeiros 90 dias do Governo Municipal de Cerro Azul
O que foi feito
nestes 90 dias
Na Saúde
Ø Reforma da sala de fisioterapia.
Ø Reforma da sala da vigilância
sanitária adequada à sala de
ginecologia.
Ø Reforma posto de saúde Bairro das
Rosas.
Ø Todos os postos do interior já se
têm pronto o orçamento da
reforma. Falta só execução desta
reforma e ampliação.
Ø No quadro médico: Foram
ampliados para o número de 05
médicos.
Ø Plantão 24 horas no hospital e
médicos semanalmente nos postos
do interior.
Ø Foi contratado um ônibus para 25
pacientes diários.

Obras e Viação
Ø Patrolamento de mais de 500 km
de estradas mestres e tapaburacos em quase todas as regiões
do município.
Ø Algumas pontes e bueiros estão em
reforma.

Desenvolvimento Urbano
Ø Foram traçadas quase todas as
lâmpadas queimadas na praça
central em praticamente todas as
ruas da cidade. Se existe uma
lâmpada apagada à noite em frente
à sua casa, chame-nos.
Ø Foi instalada iluminação pública no
morro Jango Búa e Bairro da Bomba
Ø Colocação de lixeiras na praça
Monsenhor Celso.

Na Agricultura
Ø Além de projetos de parcerias e
convênios com IAPAR e outras
instituições como a Emater, temos
também o cadastramento do
programa Luz Para Todos.

Educação
Ø Reforma e manutenção de mais de
15 escolas já estão acontecendo.
Ø Foram quase 500 metros de
cerâmica só na escola Padre
Luciano para dar mais conforto aos
nossos alunos.
Fonte: Prefeitura Municipal Cerro Azul

Quanto aos R$ 802.978,30
noticiado pelo VOZ
Conclamamos os hackers de plantão
a tentar encontrar os valores recebidos
por um município sem ter uma conta
(login) e super senha. Não dá!
O VOZ tem acesso a informações
previlegiadas.
Mas tudo bem, íamos divulgar mesmo
a cada 4 meses. Atencipamos o
movimento de Janeiro de 2005. Mas não
é aquele valor acima, mas sim R$
815.027,47. Deste valor é descontado na
fonte, os parcelamentos de dívidas feitos
pela gestão passada, que chegam a
ordem de R$ 224.813,01. Isto mesmo:
dívidas do passado fazem com que mais
de 224 mil deixem de circular no
município.

Contas da Prefeitura de Cerro Azul ainda BLOQUEADAS

Eis os precatórios que tem causado
tanto transtorno...

Para quem não acompanhou a edição
anterior do Folha do Vale, relembremos a notícia,
pois ela ainda é pertinente: A pedido de um
advogado da Câmara de Cerro Azul da
gestão anterior, o Juiz do Trabalho da Vara
de Colombo requereu seqüestro de 55 contas
do Itaú da Prefeitura de Cerro Azul. Toda a verba
atual e a verba futura da Prefeitura de Cerro
Azul está parada e seqües-trada para pagar
precatórios de gestões anteriores.
O travamento das contas perdura até
hoje, perfazendo mais de 45 dias que Cerro
Azul não pode ter acesso às contas.
O desejo do governo municipal de Cerro
Azul, de pagar os servidores em dia, fica
frustrado pela pilha de mais de 80 processos
oriundos deste ex-advogado da Câmara.

Despesas Pagas do Exercício
Anterior, em Janeiro, Valores
Aproximados
Ø Pagamento dos Salários de Outubro e
Novembro/2004 - mais de R$ 18.000,00

Ø Pagamento dos Contratados em atraso
- cerca de R$ 13.000,00
Ø 13o Salário de 2004 - mais de R$
229.000,00
Ø Débito de mais de R$ 10.000,00 de
telefones (pgto parcela) - R$ 3.318,24
Ø Pagamento de Caminhões - R$
5.523,09
Ø Parcelamento INSS - R$ 38.860,24
Ø Parcelamento Fundo de Garantia FGTS - R$ 12.880,49
Ø Total - mais de R$ 321.000,00

Prefeito de Cerro Azul inspecionando o
trabalho e o conserto de máquinas.
As máquinas e patrolas de Cerro Azul,
quando o prefeito Santo assumiu,
estavam em precário estado de
conservação. Muitos consertos diários
em cada uma delas é necessário para
que o trabalho possa ser cumprido.
Você agora encontra lixeiras na Praça
Monsenhor Celso, no sentimento de
amor pela cidade, evitando assim que
se jogue lixo na nossa única
grande praça.

Sem contar o próprio salário dos
funcionários de Janeiro de 2005.

Quanto à Caneta Cheia de
Dinheiro e Moratória noticiado
pelo VOZ
O VOZ cita que gastar R$ 63.440,00
para pagar salários dos novos funcionários
é um ato inoportuno.
Diga isto aos cerca de 300 chefes e
mães de família que terão um salário de
sustento de seus entes queridos.
Moratória é uma ato administrativo
comum dos prefeitos de oposição que
entram no governo.
Caso o novo prefeito pague a conta
irregular da gestão anterior, ele se torna
cumplíce. E por isto é necessário que os
novos prefeitos façam a moratória para
levar quais as contas e dívidas regulares
e as irregulares.
Cerro Azul fez a moratória, mas como
visto, precisou pagar contas anteriores
sob pena de ver seu povo passar fome.

Se você viu a melhora da água nos
últimos dias foi graças a investimentos
exigidos do governo municipal.

Crianças levam seus pais de
volta à Praça

As máquinas trabalhando no trecho que
deve receber calçada perto da Rua São
Jorge.

Foram menos de R$ 700,00 de
investimentos para que as crianças
de Cerro Azul, pudessem voltar a
brincar no parquinho.
Este parquinho estava há muito
tempo abandonado, e como visto
pelo baixo investimento, bastava
apenas uma pequeníssima dose de
vontade para resolver o problema.
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Enói Renée Navarro Swain, Filha de Cerro Azul, Enobrece esta Cidade

Um ser estranho ou um ET?*
Disponível em:
http://www.usinadeletras.com.br

CANTINHO DA CRIANÇA
Página da Profª. ENÓI RENÉE
NAVARRO SWAIN (ler Su-êin)
Autora de uma série de livros
didáticos feitos para crianças. E, em
Brasília, lançou, para adultos, o livro de
contos “A Mulher que deixou de ser
Escrava” (estórias curtas para rir e chorar)

A menina dá de cara com o saci
Zizi e a menina andaram, andaram.
De repente, ouviram uns passos.
Passos, não. Pulos. Pulos de quem anda
numa perna só. Toct! Toct!
As duas meninas olharam e viram:
Tinha uma carapuça vermelha na cabeça.
Trazia um cachimbo na boca.
Brincava com uma brasa.
Andava numa perna só.
Era bem preto.
A menina levou tamanho susto, que
ficou com os cabelos em pé.
Zizi, a borboleta, se escondeu numa
árvore.
O saci parou, deu uma risada e
exclamou:
- Oba! Uma menina sozinha na
floresta! Vou levá-la para a bruxa. Ela me
pediu que arranjasse alguém para mexer
seu caldeirão.
Extraído do livro A Abelhinha conta uma
estória, Profª Enói Renée Navarro Swain)

Os anjinhos, curiosos, rodeavam o
Senhor. É que Ele resolvera melhorar a
espécie humana, com um novo ser.
E disse:
- Vai ser uma super-mulher.
- Super-mulher? perguntou um anjinho
gordo, do tipo barroco.
- Sim. No futuro, quando os homens
usarem uma linguagem diferente, poderão
chamá-la até de Mulher-Maravilha.
- O que é Mulher-Maravilha? indagou outro
anjinho encaracolado.
- É uma mulher com poderes especiais.
Escuta à distância, esmaga uma pedra
com as mãos, salta um muro de quatro
metros, só com um impulso do corpo.
Outro anjo se interessou:
- E esta nova pessoa vai ser mesmo a
Mulher-Maravilha?
- Que nada! Esta nova criatura vai passar
despercebida. Dará até a impressão de
ser meio boba. Fará tudo de graça. Não
cobra nada. Traz compras do chamado
supermercado. Faz todas as coisas: lava,
passa, cozinha, costura, remenda. Cuida
das plantas, dos animais. Trata das
pessoas, da casa. Preocupa-se com a
economia. Não cobra nada. Sempre de
graça.
- E conta estórias? quis saber um anjinho
pequeno.
- Conta! É só pedir.
Um anjo maior aproximou-se, intrigado.
- Mas lá no planeta Terra, ninguém
trabalha de graça. Trata-se de uma
pessoa debilóide? É retardada?
- De jeito nenhum. Admito que este ser
faz coisas que só um retardado poderia
fazer. Mas é muito espertinha, apesar de
nunca falar em pagamento. Dá tudo pela
pura alegria de dar. Sem esperar nada
em troca.
- Mas então é um São Francisco, de tanta
mansidão!
- Nada disso. Às vezes é braba como uma
pimentinha.
- É difícil de entender, Senhor. E é muito
frágil?
- Só na aparência, porque é mulher. Mas
por dentro tem a força, a coragem de uma
leoa. Carrega peso que nenhuma outra

mulher carregaria. Vai às escolas, aos
hospitais, às igrejas. Entende de chás,
de ervas, de remédios, de tudo.
- Então é médica?
- Não é, mas sabe curar.
Um dos anjos mais velhos perguntou:
- É super dotada? Será talvez o que os
homens chamarão no futuro, de mulher
biônica? Que tem braços e pernas de
molas e aço, no lugar de músculos e
ossos?
- Nada disso. Tem ossos comuns,
músculos comuns.
- Mas agüenta golpes?
- Se agüenta! Golpes físicos e golpes
morais. Agüenta frio, agüenta seca,
agüenta inundação, agüenta até mortes.
E é sempre a mais firme, a que dá
coragem aos outros.
- E fisicamente? É flor de estufa?
- Nada disso! Passa fome, passa sem
comer, até sem dormir. E no dia seguinte,
se está frio, põe um xalezinho nos
ombros e, na igreja ou em casa, tem uma
longa conversa comigo e já está de pé.
- E não tem ao menos um companheiro
para ajudá-la?
- Às vezes tem. Mas, em geral, dá muita
mão-de-obra. A maioria bebe, joga, fuma,
gasta dinheiro à toa, é fraco ou é
mulherengo. Ou tudo isso ao mesmo
tempo. Alguns são bons e ajudam de
verdade. Mas sempre dão muito trabalho.
Em geral, com um companheiro ou sem,
ela toca o barco para a frente.
- E não se queixa? Parece que nem
gratidão ela recebe.
- Queixa-se. Mas só para mim. E basta
o ingrato chegar perto, dar-lhe um abraço
ou um beijo ou uma flor e a bobona já
chora de alegria.
- É um ser realmente estranho, comentou
outro anjo grande. Com que nome será
conhecida lá em baixo?
- Com um nome muito comum. Em geral,
quando ela vive, as pessoas não lhe dão
valor. Depois que morre, choram, quando
descobrem que perderam um tesouro.
Durante a vida, ela carrega o mundo nos
ombros. É um Atlas.
Os anjinhos, em coro, perguntaram:
- E-como-vai-ser-o-nome-dela?
- Vai se chamar simplesmente Mamãe.
Lá embaixo, na Terra, uma mulher gemia,
gritava, rolava, chorava no desespero das
dores do parto. Tinha os olhos arregalados
nos espasmos da dor. O rosto contraído
pelo sofrimento.
O Senhor, então, estendeu um dedo e
ordenou:
- Dá à luz, minha filha!
Dali a um instante, ouviu-se um choro de
criança. O rosto da mulher se iluminou.
Havia beleza em sua face.
E o Senhor exclamou:
- De hoje em diante, serás um novo ser.
Teu nome será Mãe, e eu estarei contigo.
Bendita sejas.

Extraído do livro “A Abelhinha Estuda o
Paraná” (para crianças e professores)
Vamos agora falar sobre as cidades do Paraná.
A principal cidade, não só do primeiro planalto,
como de todo o Estado, é ...
- Curitiba, completou Tininha. Até o Gugo sabe
disso.
- Curitiba é a principal, mas temos outras
cidades que se separam dela. Vamos enumerálas por antiguidade:
1) Castro, que era uma vila e se desmembrou,
lá pelo ano de 1700 e pouco. Em Castro, hoje há
muita criação de gado vacum (bois e vacas).
Castro exporta laticínios, isto é, produtos
derivados do leite, como queijo e manteiga.
2) São José dos Pinhais, que era uma vila,
separou-se lá pelo ano de 1800 e pouco.
3) Campo Largo era uma freguesia. Nem vila
era. Separou-se em 1870.
- É em Campo Largo que papai contou que há
argila? disse Tininha.
- É lá mesmo. Conta-se que ali por perto do
lugar chamado Ouro Fino havia minas de ouro.
Toneladas de minério bruto e muitos quilos de
ouro fino eram extraídos dali.
Em 1870, separaram-se de Curitiba dois
lugares que terminam em sul:
4) Rio Branco do Sul, e,
5) Bocaiúva do Sul, onde há mármore branco
e onde se acha a gruta de Campinhos. Ela é uma
das mais belas do Brasil, com estalactites e
estalagmites.
- Estalactites e estalagmites são formações
calcárias –, disse Augustinho. Meu professor
ensinou. Eu vi a gruta de Campinhos. Parece
porcelana, uma coisa linda. A Gruta da Fada é lá
também. Dizem que é preciso levar lanterna.
- Em Rio Branco do Sul há o calcário que produz
cimento. Também há minérios de ferro. E temos
ainda outra cidade que termina em sul, que em
1991 se separou de Castro. É
7) Piraí do Sul. E ainda, um ano depois, em
1882,
8) Cerro Azul. Lá há minérios de ferro e jazidas
de mármore branco e de cor. Vi amostras de
mármore cor-de-rosa, como um sabonete “Gessy”
e verde-claro, como uma folha nova. Há ainda o
mármore chamado travertino, que é raríssimo.
- Ele parece um pedaço de rolha, todo
furadinho, concluiu Tininha. Eu já vi um prédio
enfeitado com esse tal mármore travertino.
- Quando a gente vai de ônibus a Cerro Azul,
vê montanhas de mármore branco, disse a
Abelhinha. - É mesmo. E em 1890, separou-se
(Este livro continua no próximo número)
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Palavras com ' X ' - Livro da Professora Enói Renée Navarro Swain
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xerife - enxotou - xavante - xucro enxerido - mexerico - queixo.
O xerife malvado enxotou o xavante:
- Saia daqui, Cavalo Xucro! Esta terra é
minha!
Cavalo Xucro retrucou:
- Xavante não sai! Terra é de índio
xavante!
- Você é índio enxerido! Moro aqui já faz
um ano!
Cavalo Xucro ficou brabo e gritou!:
- Enxerido você! Tribo xavante vive aqui
faz 500 anos!
- Que quinhentos anos?
- Canoa de Cabral encostou, índio já
morava aqui.
O xerife também berrou:
- Deixe de mexerico, índio atrevido!
- Eu quebro seu queixo!
O índio mostrou os dentes e a lança e
atacou:
- Venha quebrar! Antes índio espeta lança
na pança do xerife!
O xerife saiu correndo e gritando:
- Socorro!
mexer, xícara, xarope, coxa, lixa, mexa,
ameixa.
Complete com “x”:
1) Não vá mexer na xícara de café.
2) Tome o __arope.
3) Tua co__a ficou ro__a.
4) A li__a caiu no li__o.
5) Não me__a no pé de amei__a.
6) A menina trazia uma cai__a na mão.

A LETRA X TEM VÁRIOS SONS
x com som de z
verbos: exalar (quer dizer desprender
cheiro bom ou ruim)
exagerar - exaltar - examinar
Procure nesta lista o nome de um colega
ou talvez o seu nome.
1) O cabelo de Anabela
Exala sabonete e canela.

2) Mas o cabelo de Benzina
E_alava cigarro e nicotina.
3) O cheiro a e_alar na sala
Foi o pé do Abdala.
4) O e_agerado Augusto aumenta
tudo
Pega lambari e diz que foi cascudo.
5) Miguel gosta de se e_altar ou se
gabar
Para as meninas se mostrar
6) André, ao e_aminar o fedorento,
Tapou o nariz e saiu como um vento.
7) O cavalo de Luzia foi e_aminado
E o pobre estava muito desdentado.
Com o verbo exasperar (que dizer ficar
furioso)
8) Paula se e_aspera, fica braba
Fica feia e tem de ser acalmada.
9) Silvana quando fica e_asperada
Grita, dá tapa e se torna malcriada.
Com o verbo executar
10) Joaquim José, o Tiradentes, foi
e_ecutado
E morreu na forca inocente e calado.
Com o verbo exorbitar (quer dizer
aumentar demais)
11) O médico e_orbitou no preço de
tal maneira
Que Elias desmaiou na cadeira.

Escreve-se com x no final ou
no meio das palavras:
Complete com x: (Para adultos)
1) A menina Lili descascou o abaca__i.
2) Aleixa escorregou do pé de amei__.
3) Aleixo, na luta, quase quebrou o
quei__o.
4) Conrado se escondeu no
almo__arifado.
5) José é bai__o na estatura, mas é
grande na agricultura.
6) Joca pensou que a dor era na barriga,
mas era na be__iga.
7) O e__agerado Augusto aumenta
tudo.
Pega lambari e diz que foi cascudo.

8) Miguel gosta de se e__altar ou se
gabar
Para as meninas se mostrar.
9) André, ao e__aminar o fedorento,
Tapou o nariz e saiu como um vento.
10) O cavalo de Luzia foi e__aminado
E o pobre estava muito adoentado.
11) Paula se e__aspera, fica braba.
Fica feia e tem de ser acalmada.
12) Silvana quando fica e__asperada
Grita, dá tapa e se torna malcriada.
13) Joaquim José, o Tiradentes, foi
e__ecutado.
E morreu na forca, inocente e calado.
14) O médico e__orbiou no preço de tal
maneira
Que Elias desmaiou na cadeira.
15) A bru__a comeu o doce pu__a-pu__a
e ficou ro__a.
16) Nestor é pi__ote pois dei__ou cair o
cai__ote.
17) Gusmão pegou o cai__ão e levou um
tropeção.
18) As crianças cantavam:
Escravos de Jó, jogavam ca__angá
Bota, tira, dei__a ficar
Guerreiros, com guerreiros fazem zigzig-zá.
19) Dedê levou uma dentada do
ca__inguelê.
20) Vado teve ca__umba e ficou
acamado.
21) O menino Helianto é capi__aba, pois
nasceu no Espírito Santo.
22) Josemar viu o sapo coa__ar e se pôs
a gritar.
23) Urias pegou a en__ada e tirou o mato
da calçada.
24) Ada pegou a roupa lavada e deu uma
en__aguada.
25) Clara de tanta en__aqueca, ficou
triste e ficou seca.
26) Sandoval jogou no quintal o seu
en__oval.
27) Dudu queria ver a cara do e__u.
(espírito)
1 - abacaxi
2 - ameixa
3 - queixo
4 - almoxarifado
5 - baixo
6 - bexiga
7 - exagerado
8 - exaltar
9 - examinar
10 - examinado
11 - exaspera
12 - exasperada
13 - executado
14 - exorbitou
15 – bruxa
16 – caixote
17 – caixão
18 – caxangá
19 – caxinguelê
20 – caxumba
21 – capixaba
22 – coaxar
23 – enxada
24 – enxaguada
25 - enxaqueca (ler enxaquêca)
26 – enxoval
27 - exu (folclore, espírito maligno ou
diabo)

Palavras com x e som de z
exame – examinador – examinar

1) James foi mal nos exames. (exame
é substantivo)
2) Leonor implicou com a caro do
e__aminador. (examinador é adjetivo)
3) Guiomar ajudou a e_aminar.
(examinar é verbo)
exílio – exilado – exilar
1) Atílio, amigo de Tiradentes, foi para o
e_ílio. (exílio é substantivo)
2) Conrado, e__ilado, ficou calado.
(exilado é adjetivo)
3) A rainha de Portugal mandou enforcar
ou e_ilar. (mandou enforcar é verbo
composto, e exilar é verbo)
exemplo –exemplar - exemplificar
1) O e_emplo é o melhor dos Mestres,
disse Prestes. (exemplo é substantivo)
2) O Ribamar é um filho e amigo
e__emplar. (exemplar é adjetivo)
3) Oscar ao e_emplificar caiu no mar.
(exemplificar é verbo)
exagero – exagerado – exagerou
1) Rita é um e_agero para fazer o
tempero. (exagero é substantivo)
2) Jorge Amado é muito e__agerado
(exagerado é adjetivo)
3) Josemar e__agerou no jantar.
(exagerou é verbo)
Além destes exemplos daremos alguns
com x e som de z. Todos são verbos,
isto é, podem ser conjugados.
1) exalar, 2) exaltar, 3) exasperar, 4)
exaurir (quer dizer esgotar), 5) execrar
(quer dizer odiar), 6) executar, 7) exercer,
8) exercitar, 9) exibir, 10) exigir, 11) exilar,
12) exonerar, 13) exorbitar (exceder-se),
14) exorcizar (fazer exorcismo para tirar
o diabo), 15) exortar (aconselhar), 16)
exonerar, 17) exumar

Só para consulta
Substantivos com x e som de s
(Podemos colocar o artigo o ou a)
Com exp:
a expansão – a expedição – o
expedicionário – o expediente – a
expensas (só no plural) (viver a custa
de outro) – a experiência – a explicação
– a exploração - a expiação (o
sofrimento) - a explosão – a exportação
– a expectativa (a espera) – a
expressão
Com ext:
o êxtase – a extensão (tamanho ou ato
de estender) – o externato – a extorsão
– a extradição (entregar alguém de volta
ao seu país) – o extrato (o resumo ou o
perfume) – a extravagância – o extravio
– a extrema-unção – a extremidade (a
ponta).
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Associação Orgânica do Vale do Ribeira e Publicações da Câmara
Coluna do
Vereador
V A L D I R
AARADO - Associação
do Alto Ribeira de
Agricultura
Diversificada e Orgânica
Dia 13, 14 e 15 de abril
haverá um curso de
Agricultura Orgânica, organizado pela Net Brazil, Senar
e Sindicato Rural de Cerro
Azul. Nestes dias, será
apresentada também as
bases de uma Associação
Orgânica no Vale do Ribeira.
Talvez até consigamos sair
com a Associação formalizada, ou uma data para isto ocorrer.
As bases desta Associação, que demos o
nome provisório de AARADO, apresentamos
neste artigo.
Esta Associação tem a finalidade principal
certificar e comercializar os produtos destes
produtores que não utilizam agrotóxico ou
produtos químicos, sendo orientados
especificamente para uma produção de
alimentos orgânicos e para uma produção social
(sem uso de mão de obra infantil e a mulher
ganhando o mesmo que os homens na mesma
função).
Objetivos e Metas
- Melhorar os preços e a comercialização dos
produtos da região, principalmente a
tangerina Ponkan, através do oferecimento
de produto livre de agrotóxicos e adubos
não orgânicos, mais saudáveis e
produzidos
com
certificação
e
acompanhamento
de
técnicos
especializados.
- Aplicar mais valor aos produtos da região,
pois também são criados através de mão
de obra que não utiliza crianças, nem há
diferença de salários entre homens e
mulheres na mesma função.
- Compromisso com o bem estar
socioeconômico e respeito à cultura das
comunidades locais onde a atividade
agroindustrial está inserida.
- Participação dos trabalhadores nos lucros e
resultados econômicos das unidades de
produção e de comercialização.
- Visando a diminuição da sazonalidade da
mão-de-obra, o aumento da oferta de
emprego, a redução dos impactos

ambientais, o aumento da segurança
alimentar e outros efeitos positivos,
promover:
. Diversificação de culturas;
. Integração das atividades agrícolas e
industriais;
. Maximização de aproveitamento dos
produtos, sub-produtos e resíduos das
culturas;
. Adoção de programas permanentes de
recuperação ambiental.
- Sempre consultar e considerar os
interesses das populações e grupos
sociais quanto aos aspectos que afetem
diretamente a sua qualidade de vida.
- Moradia digna e saudável para os
trabalhadores residentes.
- As unidades de comercialização,
isoladamente ou em parceria, deverão
desenvolver programas educacionais para
os seus trabalhadores. Os trabalhadores
sazonais que morem fora da empresa
receberão todo o apoio para participarem
de programas educacionais.
- Respeitar as classes de aptidão agrícola
do solo.
- Utilizar todas as práticas de manejo que
melhorem as condições físicas, químicas
e biológicas do solo, como manter o solo
coberto durante o maior tempo possível,
integrar adubação orgânica e adubação
verde ao controle da erosão (com o
estabelecimento de curvas de nível,
terraceamento, faixas de retenção e
outras), cultivo mínimo, plantio direto sem
herbicidas, cultivo em faixa ou bordadura.
- Procurar integrar a produção animal à
produção vegetal, visando a reciclagem
dos nutrientes, a maior independência dos
insumos vindos de fora da propriedade e
visando também outros benefícios
advindos da integração, como a
polinização por abelhas melíferas.
- Usar sempre sementes certificadas, mudas
e animais com comprovada origem, nunca
transgênicos (organismos geneticamente
modificados), assim como não usar
aditivos, coadjuvantes de fabricação e
outros
produtos
geneticamente
modificados ou transgênicos na fabricação
de processados.
- Trabalhar com espécies, variedades e
raças adaptadas ao local.
A continuação deste pré-projeto, você
encontra no endereço Internet:http://
www.vereadorvaldir.nbz.com.br, inclusive
uma página para sugestões...

CASA PARANÁ
AGROPECUÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL

Estado do Paraná
Gabinete da Presidência
DECRETO Nº 014/2005
Presidente da Câmara Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
resolve:

NOMEAR
Para comporem a Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Cerro Azul, Estado do Paraná, os
servidores:
PRESIDENTE: EVERALDO JOSÉ PLATNER
SECRETÁRIO: ELISANDRA MARIA BEIRA
MEMBRO: DÉBORA CRISTINA DA SILVA
Revogadas as disposições em contrário.
Edifício da CAMARA MUNICIPAL DE CERRO AZUL, em 10 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 LEGISLATIVO Nº 001/2005
Súmula: “Rejeita as contas do poder executivo de Cerro Azul, relativamente ao exercício financeiro de
1992”
Faço saber que a Câmara Municipal de Cerro Azul, APROVOU, e eu, Josenei Raab, Presidente da Câmara
Municipal, promulgo o seguinte:

“DECRETO LEGISLATIVO”
Mantém a desaprovação da prestação de contas apresentadas ao Tribunal de Contas, relativas ao
exercício financeiro de 1992, processo nº 1116-7/93.
ARTIGO 1º - É desaprovada a prestação de contas Municipal, apresentado ao Tribunal de Contas, relativo
ao exercício financeiro de 1992, processo nº 1116-7/93, devendo o Sr. Adjahyr Bestel e Altair Antonio Schnell devolver
aos cofres públicos os valores apropriados indevidamente, segundo parecer do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná.
ARTIGO 2º - Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrario.
Edifício da Câmara Municipal de Cerro Azul, em 15 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
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(41) 662-1356

loja da economia

Vestindo sua Família

Rua Barão do Cerro Azul, 200

Rua Barão do Cerro Azul, 38

e-mail: cmcazul@ibest.com.br

DEFESA DO SR. ALTAIR ANTONIO SCHNNEL
Gostaria de vir até este Jornal, com matéria paga, para esclarecer que me
desencompatibilizei da Prefeitura, como Secretário, suspendendo o contrato de
trabalho, em 7 de junho de 1989, conforme Portaria n. 108/89.
Fiz isto, porque não estava sendo útil ao Prefeito na época, por várias razões,
principalmente de cunho pessoal. Optei por receber os proventos de vice-prefeito,
na época, um percentual do valor da verba de representação do prefeito, que era
menor que 1/2 salário mínimo por mês.
Quando o prefeito Adjahyr subiu a sua verba de representação no último ano
do mandato, em 1992, automaticamente o meu percentual subiu junto.
Na época meus proventos chegaram na ordem de pouco mais de 5 milhões
de cruzeiros no ano de 1992. Há de se comparar o valor do Salário Mínimo na
época. Em 01/01/1993, o valor do salário mínimo era de Cr$ 1.250.700,00. Portanto
meu recebimento no ano foi na ordem de 4 a 5 Salários Mínimos.
Com os juros e correções, segundo meu advogado, o valor de devolução
hoje chega na ordem de R$ 1300,00, a no máximo R$ 2000,00. Um valor considerável
para quem recebe Salário Mínimo ou as bolsas do governo, pois apresenta um
pequena renda. Mas um valor pequeno comparado com o incômodo que isto tem
causado a mim. Certamente devolverei isto imediatamente, para selar de uma vez
por todas este caso.
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Cursos em Cerro Azul - Net Brazil e Parceiros

Este é o 2o curso de Associativismo
organizado pela EMATER e ministrado
na Net Brazil. Vem aí a 3 a turma do
curso Básico. Faça sua inscrição na
EMATER em Cerro Azul

Este curso de ervas medicinais e
essências aromáticas realizado pela
EMATER na Net Brazil em março foi a
base para a formação do consórcio de
plantas medicinais da Sec. da Saúde.

Alto Ribeira, Abril de 2005

Curso de Artesanto em Bambu - SENAR/Sindicato

Adriane Agner Scremin,
no curso de Artesanato
em Bambu do Senar.

Professora Higina e aluna
do curso de Artesanato,
fazendo sua peça.

A maioria do Bambu no
Paraná morreu em 2004.
Faz isto a cada 30 anos.

CURSOS do SENAR e
do Sindicato Rural
CURSOS PARA ABRIL
Agricultura Orgânica - Inform. Básicas
- 13, 14, 15
Psicultura - Como Criar
- 22 e 23
Turismo Rural - Oportunidade de Negócios
- 27, 28 e 29
CURSOS PARA MAIO
Administração em Economia Familiar
- 02 e 03
Olericultura Orgânica
- 12, 13 e 14
Manejo e Casqueamento de Bovino Leite
- 17 e 18
Manejo de Caprinos e Ovinos de Corte
- 18, 19, 20, 21
Meliponicultura (Abelhas Indígenas)
- 23, 24, 25, 26
Faça sua inscrição na Net Brazil,
ao lado da Prefeitura, em Cerro Azul.
VAGAS LIMITADÍSSIMAS...

MINI MERCADO
TEM-TEM

Curso de Fruticultura do SENAR Caqui e Kiwi

Curso de Fruticultura do SENAR Pêssego, Nectarina, Ameixa

MERCADINHO
DO BAIANO

Cada um teve material para fazer suas
próprias peças, de forma prática,
através das explicações da instrutora.

Esta é a turma completa, em foto na
Net Brazil, com Prof. Vânia, Marcos da
EMATER e Sec. Simone prestigiando.

CURSO DE LIDERANÇA DO SEBRAE
Todas as segundas-feiras, o SEBRAE
ministra curso de liderança na Net
Brazil, para todos aqueles que desejam
que seu município MUDE para melhor.

O Lugar das Boas Compras

Entregamos em Casa

Educação
Infantil

R Clementino Porfirio, 101

662-1544

Entregamos a domicílio

Rua Marechal Deodoro da
Fonseca, s/n
Em Cerro Azul - Paraná

Rua Carlos Gomes
CERRO AZUL

FOLHA DO VALE
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Luz na
Bomba

Lei de Responsabilidade
Fiscal e LDO em Cerro Azul
Cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, e administrando com
transparência como prometido em
campanha, foi realizado na última terçafeira, dia 05 de Abril, na Câmara Municipal
de Cerro Azul, a primeira audiência pública
para discussão da LDO 2006, comandada
pelo assessor financeiro e contábil da
Prefeitura Municipal de Cerro Azul,
Dr.Washington Luiz Moreno e sua equipe
de consultores da AWM Assessoria e
Consultoria, juntamente com o executivo e
legislativo, além do povo Cerroazulense.
O Dr.Washington Luiz Moreno,
economista e advogado, fez uma brilhante
e suscita apresentação de toda a
complexidade que é a Contabilidade
Pública.
As próximas reuniões acontecerão
em data e local conforme editais de
publicação a serem fixados em locais
públicos e por este Jornal.
Mas queremos aqui deixar uma
síntese do que foi lá tratado:
A Lei de Responsabilidade Fiscal
determina que os municípios prestem
contas do que entrou de recursos e onde
eles foram gastos, além do planejamento
orçamentário do ano (Lei de Diretrizes
Orçamentárias-LDO, e Lei Orçamentário
Anual-LOA), além do Planejamento de 4
anos (Plano Pluri Anual-PPA).
Acontece que nunca Cerro Azul teve
Audiências Públicas para apresentação
destes planos. Portanto a população foi
conclamada para participar desta reunião,
e timidamente, num misto de não acreditar
e de não entender poucos compareceram
à 1a Audiência Pública do Governo Municipal
de Cerro Azul.
A LDO precisa ser entregue dia 15/
04, para obter aprovação pela Câmara
Municipal até 30 de junho. O PPA e a LOA
precisa ser entregue dia 31/08, para ter
aprovação até 15/12 pela Câmara
Municipal.
No começo de Maio teremos outra
Audiência, mas esta será para a
apresentação da Prestação de Contas do
1o Quadrimestre do governo Santo. Outras
reuniões em maio, junho e julho, tratarão
da criação do grande planejamento dos 4
anos, o Plano Pluri-Anual (PPA) e também
servirão para a base do Plano Diretor do
Município, um plano para 10 anos, que
também estará sendo criado em Cerro Azul,
por iniciativa do prefeito Santo.
Portanto cidadão, participe com idéias
sugestões e também nas reuniões de suas
associações e comunidades.
Cerro Azul e todo o Vale do Ribeira
estão mudando, e para melhor.

Prestando Contas
O Conselho Comunitário de
Segurança, reuniu-se no dia 29 de
março para formação do novo Conselho
Fiscal e também para a Prestação de
Contas ao poder Judiciário de Cerro
Azul, dos R$ 2.952,04 (dois mil,
novecentos e cinqüenta e dois reais e
quatro centavos) que foram repassados
à delegacia para reformas da mesma.

Alto Ribeira, Abril de 2005

Participaram da reunião da LDO, além do
Dr. Washington Luiz Moreno (à direita), os
vereadores Marcelo Raab, Milton Buava e
Porquinho, foto abaixo

O prefeito de Cerro Azul e o vereador
Joaquim inauguraram dia 10 de março, a
iluminação pública na Bomba,
comunidade de Cerro Azul. Na ocasião a
comitiva aproveitou para visitar a Escola
Estadual Augusto Antonio da Paixão e o
resfriador e misturador de Leite, que foi
inaugurado dias depois, para atender a
Linha de Leite que passa pela região.
Ao lado (direita) um dos grandes
transformadores instalados na ampliação
da luz na região.

Reinicia Escola no
Bairro dos Matias

Secretário Edson Strapasson
e Gomide em Cerro Azul

Dia 25 de Março aconteceu uma super
produção em Cerro Azul - foi encenada
a Paixão de Cristo por moradores da
cidade comandados pela Cida
Brighetti - sensacional mesmo!!

Dia 14 de março de 2005, o Prefeito de
Cerro Azul, mais a Secretária da
Educação e equipe, reinauguraram a
Escola Municipal do Bairro dos Matias
que estava fechada há anos.

Festa da Laranja

Os responsáveis pelo programa do Leite,
Leonardo e João Carlos com o Prefeito
Santo, o Secretário Estadual Edson
Strapasson, o ex-deputado Ricardo
Gomide e o presidente do PMDB de
Cerro Azul, Santo Beira.
Ao lado a comitiva visitou o Anfiteatro do
Laranjinha, almoçou em Cerro Azul e
visitou a Escola Estadual. Novidades...

Em duas oportunidades, a primeira
em 21 de março, data da foto, José Nunes
do Nascimento, Patrick Magari, Adriane
Scremin, Vania Machado e Agenor Moura
e Costa, representantes da Prefeitura,
Ricardo Oliveira do Sindicato Rural de
Cerro azul, Ademar Golinelli da SEAB e
Adjahyr Bueno da Rádio Nova Cerro Azul,
estiveram reunidos, para formar a
comissão organizadora da Festa da
Laranja, que promete muito nos dias 11
e 12 de junho, devido o provável término
e inauguração do asfaltamento da PR
092, batizada pelo governador Requião de
Rodovia Gertrudes Manguer da Rosa.
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Alto Ribeira, Abril de 2005

Vereador em Cerro Azul Continua sua Viagem por Uma Melhor Qualidade de Vida
O Jornal Folha do Vale novamente
saiu em companhia do vereador Joaquim
Vale de Cerro Azul, em viagem de
levantamento das dificuldades e
problemas do município.
Da primeira vez, o local escolhido foi
S. Sebastião, Bomba, Lageado e região.
Desta vez foi a região do Mato Preto e
principalmente visitamos a antiga
Mineração da Dupont, terra doada para o
município, e a Mineração N. S. do Carmo,
em atividade. Andamos também por
estradas e terras que devem ser alagadas
se a Usina Hidrelétrica de Tijuco Alto
realmente sair do papel.
Nesta viagem pudemos concluir que
as gestões anteriores tinham em mãos
um grande trunfo, literalmente uma mina
de dinheiro e não souberam aproveitar.
Acontece que, com projetos bem feitos,
o local doado para a Prefeitura, a antiga
mineração Dupont, pode ser uma fonte
inesgotável de renda e de investimentos,
além de conhecimento.
Se somente se arrendar para alguma
instituição educacional com a Pontífica
Universidade Católica, isto já se
viabilizaria. Neste caso o Vale do Ribeira
poderia ter seu Colégio Agrícola ou até
cursos Agropecuários de nível superior.

Às margens do Rio Ribeira,
encontramos esta plantação de arroz e
acima, uma grande plantação de
mandioca. Alguém em determinada
reunião disse que as margens do
Ribeira são terras áridas e pedregosas.
Não foi o que constatamos.

O posto de Saúde do Mato Preto está
em operação, inclusive com médico
uma vez por semana, mas chegamos
em horário após o expediente e não
pudemos checar o atendimento.

Este telefone ao lado do Posto de
Saúde do Mato Preto não estava
funcionando em 11 de março.

Esta é a entrada da mineração N. S. do
Carmo, que hoje tem áreas da antiga
Mineração da Dupont.

Internamente as construções ainda
estão em bom estado. Encontramos
manuais de informática e uma
impressora matricial abandonada.
Valor de mercado (nova) R$ 1300,00.

A antiga mineração Dupont encontra-se
abandonada, com mato para todo lado.

A Escola Municipal do Mato Preto
provavelmente seja a única de madeira
do município, construída no tempo do
Pref. Atanagildo de Souza Laio

Em 11/03, encontramos a Escola do
Mato Preto precisando de reformas,
sem vidros e com o chão afundando.
Hoje as reformas já começaram.

O barracões da antiga mineração
Dupont estão em precário estágio de
conservação, mas verificamos que
podem ser ainda consertados.

As construções apresentam sinais de
deterioração, mas nada grave.
Drenagem, pintura, consertos,
colocação de vidros, podas, são alguns
do serviços a serem feitos.

Esta é a ponte do Mato Preto, uma das
maiores do município. O reservatório da
Usina de Tijuco Alto cobrirá
completamente esta ponte.

Internamente encontramos fogões
industriais, lavatórios, banheiros, ar
condicionados, no breaks, mesas, e
muitas salas e acomodações criadas
com qualidade e tecnologia. Podem
ainda ser utilizadas para a população.

Esta é a entrada da Antiga Mineração
Dupont. Hoje está fechada. Contatos
estão sendo feitos para transformá-la
em escola e parque.

O vereador Joaquim Vale andou por
tudo e constatou que muito dinheiro foi
gasto na estrutura existente na antiga
mineração Dupont. Cerro Azul precisa
se beneficiar deste empreendimento.
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O Jornal Folha do Vale, os vereadores e a Prefeitura Municipal de Cerro Azul incentivam o Turismo
Esta gestão da Prefeitura
Municipal de Cerro Azul está
promovendo debates, encontros e
discussões sobre o Turismo Rural,
o Turismo Ecológico e o Turismo de
uma maneira geral.
No dia 7 de setembro do ano
passado, Morretes recebeu 3000
turistas em um único dia.
Respeitando o que Morretes tem
de melhor, mas o Vale do Ribeira tem
um potencial turístico muito maior:
Aqui fica o Parque de Campinhos,
Parque das Lauráceas, a maior
caverna do Estado do Paraná e uma
infinidade de outras cavernas, rios,
córregos, prainhas, cavalos, gado,
animais exóticos, aves de todas as
espécies, montanhas para escalada,
trilhas, zonas rurais explêndidas...
Hoje o Jornal Folha do Vale tem
um acervo de cerca de 2000 fotos.
Boa parte delas apresenta a beleza
da região do Vale.
Pensando em incentivar ainda
mais, viajamos com o vereador
Joaquim Vale de Cerro Azul, para
buscar estas ricas paisagens e
lugares. Apresentamos para você
leitor algumas delas.
Em breve você encontrará, na
página oficial da Prefeitura de Cerro
Azul, muito mais destas fotos, e o
projeto completo de incentivo ao
Ecoturismo e ao Turismo Rural:
www.cerroazul.nbz.com.br

O Rio Ribeira e suas margens....

Esta passagem em zona de pedras e
serras é na Região do Rocha.

Pinguelas, pontes suspensas, picadas,
trilhas... tudo que o turista da natureza
quer encontrar, acha-se aqui!

Dezenas de cachoeiras como esta e
muitas ainda maiores são encontradas
semeadas pela região.

O Rio Ribeira proporciona paisagens
como esta, em que o vereador Joaquim
Vale pode posar como garoto
propaganda da região.

O Vale do Ribeira é recheado de rios,
córregos e riachos, ainda límpidos,
condição cada vez mais rara em outros
municípios e estados.

A Ponkan e a grande quantidade de
outras árvores frutíferas na Região já é
um chamado para o Turismo.
Basta apenas divulgar mais...

Paisagens rurais da antigüidade ainda
são encontradas aqui, onde o turista
pode ter um encontro com a natureza
primitiva, muito buscada hoje em dia.

Propriedades como esta de Sebastião
Castro seriam usadas no Turismo Rural
Serras repletas de árvores frutíferas é o
que mais se encontra por aqui.

NET Br@zil

Soluções
Globais de
Informática
m
m
m
m
m
m
m
m

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

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

Falta ainda o prato típico. Este Jornal e
o vereador Joaquim Vale sugere Cabrito
Assado, muito apreciado na região.

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

Canoagem, rafting, bóias, banhos em
prainhas, pesca... o vale tem...

Até artistas e fotógrafos podem fazer
suas obras aqui na região.

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

