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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

Ano 2 - N oo 6 - Alto Ribeira - 28 de Maio/ 2005
Dias 11 e 12 de Junho
a 40a Festa da Laranja e a 12a
ExPonkan, em Cerro Azul, a capital
da Ponkan do Brasil

Net
Br@zil

Prefeito Santo de Cerro Azul em meio às Princesas e Rainha da maior festa da região. Pág. 5...

40aa Festa da Laranja
em Junho - Cerro Azul

A ciência e a Bíblia
estão em desacordo? Não.
Veja porque em um artigo especial colocando frente a frente a
criação e a evolução.
Página 8.

Neste número você
encontra: Festa da Laranja,
Seringueira, Profa Enói, Livro
Didático, Educação Ambiental,
ações dos Prefeitos, horários
de ônibus...

O vereador Joaquim Vale denuncia um crime ambiental nas
cabeceiras das águas da Bomba e Lageadinho. Em 05 de maio
esteve na Promotoria do Meio Ambiente. Veja mais na pág. 9.

Barão Comercial
O

C

10 anos de Sucesso em Cerro Azul
Em outubro, festa de Aniversário
com muitas promoções

J

'
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Termos Ambientais Usados
pelo CMMA e Departamentos
de Meio Ambiente
Estudo De Impacto Ambiental (EIA) /
Relatório de Impacto Ambiental (Rima)
O Estudo de Impacto Ambiental - EIA é uma
exigência legal na implantação de determinados
projetos e visa a previsão de como o meio sócioeconômico-ambiental ficará afetado positiva ou
negativamente pela implantação do empreendimento a que se refere o projeto.
O Relatório de Impacto no Meio Ambiente RIMA é realizado pela mesma empresa que
realizou o EIA e nada mais é que um resumo do
EIA em linguagem acessível ao público,
dispensando termos técnicos complexos.
O EIA e o RIMA desembocam numa Audiência
Pública, onde membros da comunidade
diretamente envolvida com o projeto, os
empreendedores, organizações ambientalistas,
equipe produtora do EIA e do RIMA, órgão
ambiental, imprensa etc. debatem todos os
aspectos positivos e negativos do projeto para
concluir de sua conveniência ou não.
Licença Prévia (LP), de Instalação (LI)
e de Operação (LO)
As Licenças Prévia, de Instalação e de
Operação constituem instrumentos do chamado
Sistema de Licenciamento de Atividades
Poluidoras -SLAP.
A implantação de um empreendimento com
algum potencial poluidor só poderá ser levada
adiante com a chamada Licença (Ambiental)
Prévia, simplesmente Licença Prévia (LP), que
será requerida ao órgão de controle ambiental
através do fornecimento de uma série de detalhes
para análise. Conforme o empreendimento, poderá
ser previamente exigido o EIA e o RIMA. Nesta
Licença serão acrescentadas uma série de
restrições a serem cumpridas.
A Licença de Implantação (LI) é o passo
seguinte para o prosseguimento do
empreendimento. Ela dará ao empreendedor o
sinal verde para aquisição do terreno e início de
suas obras, tudo mediante novas restrições que
terão que ser cumpridas.
A Licença de Operação (LO) permitirá ao
empreendedor o início de suas atividades
produtivas. Tal Licença, assim como as anteriores,
conterão restrições a serem cumpridas e prazo
de validade.
Auditoria Ambiental
É uma análise em profundidade da situação
ambiental da empresa face à sua Licença de
Operação e outros aspectos não citados nessa
Licença, verificando ponto a ponto todas as não
conformidades e encerrando num Plano de
Atividades a cumprir, com responsáveis e prazos.
Análise Preliminar de Risco Ambiental
Relatório onde estarão previstas as formas
possíveis de acidentes de quaisquer proporções,
as formas de evitá-los e de amenizá-los, caso
ocorram.
Agenda 21-Local
Estão sendo implantadas em vários municípios
brasileiros as chamadas Agenda 21-Locais que
nada mais são que procedimentos postos em
prática, por iniciativa dos Prefeitos e Legislativos
Municipais, visando debater sistematicamente com
os segmentos organizados e representativos da
sociedade municipal, quais as prioridades
desejadas no que se refere aos aspectos sociais,
econômicos e ambientais, a fim melhorar a
qualidade de vida dos munícipes.
Sudersa
Significa Superintendência Estadual de
Engenharia do Meio Ambiente, órgão técnico no
Estado do Paraná, subordinado à Secretaria
Estadual do Meio Ambiente.
Ibama e IAP
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente que é um
órgão técnico federal de fiscalização ambiental.
O órgão estadual com as mesmas atribuições é o
Instituto Ambiental do Paraná (IAP).
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O Conselho Municipal do Meio Ambiente de Cerro Azul continua trabalhando
O prefeito, os vereadores, a
ambientalista Laura de Moura e Costa
e o Secretário da Agricultura Aramis da
gestão anterior criaram a Lei 007/2002,
instituindo, no papel: o Conselho, o
Fundo e a Conferência Municipal de
Meio Ambiente.
Mas era necessário que este
Conselho fosse criado, assim como um
Regimento Interno de como deveria
atuar, para que efetivamente saísse do
papel para enfim chegar às ações.
Isto não foi possível nos últimos 3
anos, mas a partir da nova gestão
municipal, em poucos meses, com a
participação dos voluntários nas
reuniões, a criação do Regimento
Interno e agora com a 2a Conferência
Municipal do Meio Ambiente, o CMMA
cimenta-se na instituição que ajudará
o governo municipal, estadual, federal
e as instituições não governamentais
de ações ecológicas.
Você poderá encontrar a Lei 007/
2002 assim como o Regimento interno
aprovado pelo CMMA no endereço
internet: www.cerroazul.nbz.com.br/
cmma. Esta iniciativa de transparência
é do Jornal Folha do Vale que tem
acompanhado de perto este conselho.
2a Conferência de Meio Ambiente
Será realizada em Cerro Azul, no dia
3 de junho de 2005, uma sexta-feira,
no salão Paroquial, a 2a Conferência
Municipal de Meio Ambiente.
Tema: Vamos Cuidar de Cerro Azul
a Partir de Nossas Riquezas.
Palestras: Água / Resíduos Sólidos.
Horário: 08:30 hs às 17:00 hs.
Local: Salão Paroquial
Participação: Secretaria de
Educação, Colégio Estadual Princesa
Isabel, Grupo de Teatro de Cerro Azul
“Expressão”
Realização: Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente e CMMA.
Apoio: Prefeitura Municipal de Cerro
Azul e Câmara Municipal de Cerro Azul.
A Conferência Municipal de Meio
Ambiente é um órgão colegiado de

Segundo
o Engo Agro
Edson A.
Franzen

Este é o resumo do esquema das ações governamentais de meio ambiente no município. Qualquer
recurso ou atividade, necessariamente passa pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA).
Portanto, somente a partir de um atuante CMMA é que a reversão e combate às agressões
ambientais, a correta utilização dos recursos naturais e as ações de desenvolvimento natural
sustentado podem ser efetivas e viáveis nos municípios da região do Vale do Ribeira.

caráter deliberativo, composta por
delegados representantes das instituições ambientais, instituições de ensino,
das organizações comunitárias, sindicais
e profissionais do Município de Cerro Azul
e do Poder Executivo Municipal. Reunirse-á a cada dois anos, sob a coordenação
do Conselho Municipal de Meio Ambiente
(CMMA), conforme dispuser o Regimento
Interno próprio, para propor as diretrizes
gerais da Política Municipal de Meio
Ambiente e eleger os membros não
governamentais do Conselho Municipal
do Meio Ambiente.
A Conferência Municipal de Meio
Ambiente será convocada pelo Conselho
Municipal de Meio Ambiente, no prazo de
até noventa dias anteriores ao término de
sua gestão.
Compete à Conferência Municipal de
Meio Ambiente:
1 - Avaliar a situação do Meio Ambiente no
Município;
2 - Propor as diretrizes gerais da Política
Municipal de Meio Ambiente para o biênio
subseqüente ao de sua realização.
3 - Eleger os representantes efetivos e
suplentes da sociedade civil no Conselho
Municipal de Meio Ambiente;

4 - Avaliar e propor a reforma das decisões
administrativas do Conselho Municipal
de Meio Ambiente, quando provocada;
5 - Aprovar seu Regimento Interno; e,
6 - Aprovar e dar publicidade às suas
resoluções registradas em documento
final.
Estaremos lá conferindo...

para denúncias de
crimes ambientais

Ligue Força Verde
0800 643-0304
Um serviço gratuito do
Governo Estadual
(IAP e Polícia Florestal)

Expediente
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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:
Ricardo Lacerda Franzen
Jornalista Responsável:
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
E-mails: presidente@icepar.com.br
webmaster@nbz.com.br
pstvirtual@yahoo.com.br
Endereço: Rua Prefeito Atanagildo de Souza
Laio, 135 (ao lado da Prefeitura)
Telefone: (41) 8415-5927
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A SANEPAR em Cerro Azul toma providências quanto à melhora no atendimento
Educação
Ambiental

O Jornal Folha do Vale quer agradecer ao
pessoal técnico da Sanepar de Curitiba e de Cerro
Azul por uma série de ações para melhorar o
abastecimento de água. Esperamos realmente
que este respeito ao consumidor continue.
Isto porque, no início de maio deste ano,
estiveram reunidos na Prefeitura, o Gerente da
Unidade de Serviço de Produção Curitiba, Paulo
Roberto C. Raffo, juntamente com o Coordenador
de Sistemas Isolados (USPD), a Jornalista Claudia
Regina Tavares Cardoso, todos da Sanepar de
Curitiba, com o Sr. Reinaldo da Sanepar de Cerro
Azul, o Sr. João Carlos Godoy, Secretário
Municipal de Administração e Finanças de Cerro
Azul, e o Eng. Agrônomo Edson A. Franzen, do
Jornal Folha do Vale. Trataram do artigo do Jornal
Folha do Vale edição n. 4 de março de 2005.
Na ocasião foi entregue um ofício, que
transcrevemos ao lado e farto material publicitário
das atividades da SANEPAR. Alguns poucos
destes bons materiais, transcrevemos ao lado,
principalmente o excelente programa de
Educação Ambiental.
A população de Cerro Azul realmente
percebeu uma melhora no abastecimento de água,
pois houve menos falhas no abastecimento
nestes últimos 3 meses. Todavia não sabemos
se foi devido à estiagem ou falta de chuvas. Isto
porque também nos últimos 3 meses choveu muito
pouco na região.
Ainda Alguns Problemas com a Água
Cabe aqui ressaltar o seguinte:
1. Toda vez, sem exceção, que chove muito,
na manhã seguinte falta água na Vila Eliane, e
quando chega, vem suja de terra. Isto ocorreu na
última quarta-feira, dia 25 de maio, durante toda a
manhã e parte da tarde. Além disto faltou água na
Vila Eliane dia 20 e 23 de maio. No começo do
mês de maio, a água também veio suja na Vila
Eliane e arredores. Não ficamos medindo nos
últimos 8 meses quantas vezes acabou a água.
Todavia perguntamos aos moradores da Vila
Eliane como está o abastecimento de água ali, e a
resposta é quase unânime: Falta água pelo menos
2 vezes por mês e pelo menos 1 vez por mês a
água vem suja.
2. O desvio do morro, segundo a Sanepar é
tecnicamente inviável (veja ofício ao lado). Melhor
seria dizer não é economicamente viável, pois é
plenamente possível, uma vez que tecnologia para
este furo existe.
3. Segundo a revista Sanare, Revista Técnica
da Sanepar, Curitiba, n. 21, pág. 27: “... altas
dosagens de cloreto férrico acabam por reduzir
o pH...”. Redução de pH é equivalente a deixar
mais ácido os nossos rios, quando se jogam
restos de lavagem de peneiras, tanques e
materiais com cloreto férrico.
Nós não vemos nenhum caminhão sair da
estação de tratamento da Sanepar com os
resíduos de materiais floculados, ou com barro
ou com os restos dos filtros, com cloreto férrico
ou seus subprodutos. Eles são todos despejados
no Rio Ponta Grossa, e a população sabe disto e
vê quando o Rio fica vermelho de tempos em
tempos. Portanto, estes materiais e rejeitos no
mínimo diminuem o pH do Rio, deixando-o mais
ácido e portanto insatisfatório para a maioria dos
peixes nativos do Rio Ponta Grossa. Só jogue no
rio o que o peixe pode comer, "diz" a Sanepar.

OFÍCIO DA SANEPAR
C.158/2005 - USPD
Curitiba, 11 de abril de 2005.
ILMO. SENHOR
EDSON DE ALMEIDA E FRANZEN
DIRETOR PRESIDENTE DA FOLHA DO
VALE
Ref.: Sistema de Abastecimento de Água de
Cerro Azul
Prezado Senhor:
Vimos por meio desta nos posicionar com
relação a divulgação de informações neste
veículo de comunicação da Região Alto Ribeira.
Na edição de n.º 4 – 1.ª quinzena de março/
2005, na página 14, a matéria com o título “Para
Cerro Azul crescer, Sanepar precisa mudar e
investir pesado no Município”, a empresa tem a
esclarecer:
A Sanepar está atendendo satisfatoriamente
a população da cidade de Cerro Azul, com
relação ao abastecimento de água, com
qualidade e regularidade.
A Estação de Tratamento de Água (ETA)
possui vazão nominal de 72 metros cúbicos por
hora e opera em média 16 horas por dia. Em
dias de alto consumo, a operação chega a 20
horas por dia. A capacidade de reservação de
água no município é de 350 metros cúbicos, o
que está condizente com a situação normal de
projeto.
Nos últimos oito meses, tivemos apenas
duas paradas por falta de energia elétrica e seis
por problemas com qualidade da água in natura
ou outros problemas, que pouco influenciaram
na distribuição de água. A Sanepar sempre
procura antecipar os projetos e obras,
trabalhando com as projeções de crescimento
demográfico dos municípios e regiões do Estado.
Também já consta no Planejamento deste
ano, para a Cidade de Cerro Azul, a construção
do muro de proteção da captação de água e a
execução de 1500 metros de rede de água bruta,
desviando o morro, pois perfurá-lo é
tecnicamente inviável. A rede de água será por
gravidade, da captação até a ETA.
A ampliação do Sistema de Abastecimento
de Água de Cerro Azul também faz parte do
nosso Planejamento, sendo que a licitação para
execução do projeto está prevista para meados
de 2006.
Para a proteção da bacia do manancial que
abastece Cerro Azul, a Sanepar está aberta para
participar de qualquer ação neste sentido.
Entendemos que a preocupação com o meio
ambiente deve ser de toda a população,
juntamente com os órgãos dos governos
municipal, estadual e federal e, também da
iniciativa privada, ou seja, a responsabilidade é
de todos.
Quanto ao que foi citado na matéria, de que
a Sanepar está despejando cloreto férrico nas
águas do Rio Ponta Grossa, na realidade tratase de água proveniente da lavagem dos filtros
da estação de tratamento. A lavagem dos filtros
faz parte da rotina da estação e um dos
instrumentos, com o qual garantimos a qualidade
da água distribuída.
Ainda com relação à qualidade da água
distribuída, informamos que a Sanepar atende a
todos os parâmetros da Portaria n.º 518, de 2004,
do Ministério da Saúde. Também cumprimos
com todas as análises da água determinadas
pela citada portaria, visando a excelência da
qualidade da água distribuída.
Dentro do acima exposto e esperando ter
esclarecido eventuais dúvidas, quanto ao
trabalho desenvolvido pelo corpo técnico da
Sanepar, colocamo-nos à disposição para
qualquer outro tema pertinente ao saneamento
básico do município.
Sendo o que tínhamos para o momento,
antecipadamente agradecemos.
Atenciosamente,
Eng. Paulo Roberto Carneiro Raffo
Gerente de Produção

A Sanepar busca, por meio do seu Programa de
Educação Ambiental, cumprir sua parcela de
responsabilidade, na melhoria da qualidade de vida da
População. Consciente da importância do saneamento
básico para a saúde pública, a Sanepar está atenta à
conservação do meio ambiente, ao comprometimento
de seus colaboradores e de toda a sociedade para o
uso responsável do patrimônio ambiental, em especial
dos recursos hídricos.
Objetivos do Programa de Educação Ambiental
u Desenvolver processos que tornem os indivíduos
e a sociedade conscientes da necessidade e da
importância de utilizar os recursos hídricos com
responsabilidade
u Promover a valorização do saneamento ambiental
com atividade essencial à saúde
u Buscar soluções para os problemas ambientais,
visando a preservação do patrimônio ambiental.
Público Alvo
Interno:
- Colaboradores da Sanepar e familiares.
Externo:
- Professores e alunos do ensino fundamental,
médio e superior
- Organizações públicas e privadas
- Todos os segmentos da sociedade organizada.
Mecanismo / Instrumento para Implementação
do Programa de Educação Ambiental
u Rede de Gestores Ambientais
u Ecomuseus do saneamento
u Centros de Educação Ambiental
u Salas de exposições
u Exposições itinerantes
u Unidades operacionais para visitação pública
u Canal ambiental - comunicação virtual via internet
u Resgate e preservações da memória do
saneamento do Paraná
u Campanha e eventos sobre meio ambiente
u Sistema de gestão ambiental
u Programa de conservação de mananciais
u Parcerias internas e externas na co-participação
em ações, atividades e projetos.

Tempo de
Decomposição
de Materiais usualmente
jogados nos Rios
de 3 a 6
meses
de 6
meses
a 1 ano
5
anos
5
anos
13
anos
mais de
30 anos
mais de
100 anos
mais de
100 anos
tempo
indeterminado

Em reunião de meados de maio de 2005, com o Prefeito
Santo de Cerro Azul, gerentes da Sanepar, mostram a
estratégia para o aumento da oferta de água na região.

1 milhão
de anos
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Entrega Solene do Livro Didático Gratuito em Cerro Azul

Esta é a sala onde a Profa. Vania Machado comanda a Cultura em Cerro Azul
Participaram da reunião do dia 4 de maio, Prof.
Sergio Ferraz, chefe do NREAMN - Núcleo
Regional de Educação da Área Metropolitana
Norte, Prof. Osmar B. C. Galski, coordenador
dos Assuntos Comunitários do NREAMN e Prof.
Luiz Carlos T. da Luz, coordanador dos
Recursos Humanos do NREAMN, Profa. Vania
Machado da Cultura, Prof. Jonas (entre outras
funções, presidente da APAE), Secretária da
Educação Simone Porfírio dos Santos e José
Nunes, Relações Públicas da Prefeitura de
Cerro Azul. Na ocasião foram tratados
assuntos da Escola Especial de Cerro Azul e do
Lançamento do Livro Didático gratuito para o
Ensino Médio: primeiro lançamento do país
de um livro didático gratuito vindo de um
governo estadual.

Todos os professores e professoras do
Colégio Princesa Isabel participaram da entrega.
Elielson Bestel da banda municipal Harmonia
juntamente com a Profa. Raquel, emocionaram
os presentes com a exibição de um número,
onde a Profa. Raquel canta música popular
Brasileira conhecida por todos. O livro didático
paranaense está sendo possível graças ao
projeto Folhas do Governo Estadual, que
valoriza e dá prêmios em aumento de salários
ou em dinheiro para todos os que têm seus
trabalhos publicados ou ainda que façam parte
de livros para alunos e professores do sistema
estadual de ensino. Com isto, o preço dos livros
didáticos caem, e o Estado economiza. No caso
destes livros, ficaram com custo ao redor de
R$ 3,50. Parabéns governador...

Prof. Sergio Ferraz do Núcleo Regional de
Educação e José Nunes da Prefeitura de Cerro
Azul, entregam o jogo de livros didáticos para
um dos melhores alunos do Colégio Princesa
Isabel, Jean Douglas Desplanches..

Estes são os 6 livros lançados e entregues, 3
de Matemática e 3 de Português.

Vista geral do Laranjinha em Cerro Azul

Participa também a Banda Municipal Harmonia.

José Nunes da Prefeitura e a diretora Shirley
Rocher Castro entregam livros para uma das
melhores alunas, Rhayssa Lopes Golinelli.

Edital de Convocação

A Profa. Simone, Secretária da Educação e o
Prof. Jonas entregam o jogo de livros didáticos
para um dos melhores alunos do Colégio
Princesa Isabel, Heron Moura e Costa Depetris.

Pelo presente edital, a ASSTRAF Associação Sindical dos Trabalhadores Rurais
da Agricultura Familiar de Cerro Azul e Região
do Vale do Ribeira, Estado do Paraná, na forma
de seu Estatuto Social, convoca todos os
associados regularmente em dia com as suas
mensalidades da Entidade, para fazerem-se
presentes à 1° Assembléia Geral ordinária que
será realizada no dia 18 de junho de 2005,
tendo por local o barracão Comunitário da
comunidade de Guaraipos - Área Rural de
Cerro Azul-PR.
Em primeira Convocação às 9:00 horas,
com o Quorum mínimo de metade mais um dos
associados habilitados a votar.
Em Segunda Convocação meia hora após
a primeira, às 9:30 horas, com qualquer
número sendo válidas as resoluções obtidas
por dois terços dos associados votantes.
Ordem do dia
1. Prestação de contas, de maio de 2004
a dezembro de 2004;
2. Plano de ação de trabalho anual 2005/
2006;
3. Eleição da nova diretoria;
4. Assuntos Gerais.

A estrutura do Laranjinha precisa de
reformas urgentes, pois sua estrutura
pode ruir como esta foto mostra.

O campo de Futebol da cidade precisa de
reformas, e projetos estão sendo criados
para isto ser possível.

Cerro Azul, 18 de maio de 2005

A quadra de esportes do Colégio Princesa
Isabel ficou tomada de professores e alunos.

José Josias da Silva
Presidente

Eliel e Elielson Bestel, integrantes da
Banda Municipal Harmonia, na sala da
Banda, dentro do prédio do Fórum.

FOLHA DO VALE

Página 5

Alto Ribeira, Maio de 2005

Menos de 8 km para a estrada entre R. Branco e Cerro Azul ficar pronta
Para a Festa da Laranja deste ano, deverá faltar
menos de 8 km de asfalto
para se concluir. Isto deve
atrair cerca de 15 a 20 mil
pessoas para o Vale do
Ribeira. Muitas atrações
estão planejadas para
este ano. Compareça com Esta cena de poeira, buracos Agora quase toda a PR 092
sua família e amigos...
e lama será parte do passado.
está asfaltada.

Todavia falta alguns
trechos e acostamentos.

Por isto ela é ainda uma
rodovia perigosa. Cuidado!

Mas a Pref. Munic. de Cerro Principalmente para evitar
Azul também realiza obras.
infrações como esta.

REALIZAÇÃO:

Programação do Sábado dia 11/06

APOIO:

19:00 hs - Show Gospel com Equipe Cristo Vive
de Curitiba
23:00 hs - Início do Baile com a Banda Condor
00:30 hs - Escolha da Rainha e Princesas

Programação do Domingo dia 12/06
09:00 hs - Abertura do Cerimonial
09:15 hs - Apresentação da Banda Municipal
Harmonia
09:30 hs - Palavra do Governo Municipal e
Autoridades Estaduais e Federais
10:00 hs - Apresentação da Rainha e Princesas
11:00 hs - Abertura Oficial da Exposição
12:00 hs - Recepção às autoridades
13:30 hs - Show com pratas da casa e
apresentação de grupos de danças
15:30 hs - Outros artistas
17:00 hs - Show com Paulo Cezar & Barretto e
Banda
19:00 hs - Show de encerramento com Grupo
Fogo de Chão

Exposição de Citros da Festa de 2004
A Rainha da Festa da Laranja 2004, Daiane
Magari estará entregando sua coroa e faixa.

Itaú

Aspecto da Festa da Laranja de 2004

A tangerina Ponkan em Cerro Azul está sendo
colhida e quase toda a produção é orgânica.

Rodoviária de Cerro Azul é exemplo de Eficiência
Horário de Ônibus
Chegada: das 8:30 até 9:30 hs
De segunda a sexta

Estes são os responsáveis pela boa qualidade
dos serviços, juntamente com o Prefeito Santo.
Motoristas: Pedro, Edimundo, Edene, Claudi,
Dino, Osni Rosner, Luiz, Osni M. Costa, Cobradores: Eudes, Aníbal, Valderi, Rafael, Neuri,
Funcionários do Terminal: Osvair, Luciano,
Manoel, Daniel, Leni, Marlene, Deusel, Osmar.

Ribeirão Bonito do Turvo - Saída: 15:30 Viação Board (somente segunda e sexta)
Lageado Grande - Saída: 15:00 - Viação
São José
Lageadinho - Saída 15:00 - Viação Moura
(Terça-feira sai às 16 hs)
Itupava - Saída: 15:00 - Viação JRNE
São Sebastião - Saída: 15:00 - Viação
Azul
Barra Bonita - Saída: 15:00 - Viação JRNE
Caraguatá - Saída: 15:30 - Viação CRTA
Mato Preto - Saída: 15:30 - Viação JRNE
Dr. Ulysses - Saída 15:30 - Viação JRNE

Terça e Quinta
Dr. Ulysses - Saída 08:00 - Viação JRNE
Sete Quedas do Giliet - Saída 16:00 - Viação JRNE

Segunda, Quarta e Sexta
Tunas do Paraná - Saída: 15:30 - Viação JRNE

Sábado
Tunas do Paraná - Saída: 12:30 - Viação JRNE

Quarta

Este era o aspecto do
prédio na gestão anterior

Cobrador e motorista da
linha para Curitiba

Esta é a Rodoviária agora!

Depois da reforma, mais
bonita e eficiente...

Sete Quedas do Meio - Saída 15:00 - Viação JRNE

Curitiba
Seg, Qua, Sex - Saídas: 6:30, 10:00 e 13:00 Viação Cerro Azul - Curitiba
Ter, Qui e Sab - Saídas: 6:30 e 13:00 - Viação
Cerro Azul - Curitiba
Domingo - Saídas: 14:30 e 17:00 - Viação Cerro
Azul - Curitiba

Relatório de Embarque e Desembarque no Terminal Rodoviário dos Meses - Janeiro a Abril / 2005
LINHA
DESEMBARQUE
EMBARQUE
TOTAL1
PASSAGEIROS
TOTAL2
TOTAL GERAL
Dr. Uysses ................... 122 .................... 133 .............. R$ 510,00 ........... 2.651 .......... R$ 1.325,50 ............ R$ 1.835,50
Sete Quedas ................ 30 ...................... 28 ................ R$ 116,00 ............ 545 ............... R$ 272,50 ................ R$ 388,50
Mato Preto ..................... 33 ...................... 33 ............... R$ 132,00 ............ 485 ............... R$ 242,50 ................ R$ 374,50
Tunas do Pr .................. 53 ...................... 69 ............... R$ 244,00 ........... 1.416 ............. R$ 708,00 ................ R$ 952,00
Barra Bonita ................. 46 ...................... 46 ............... R$ 184,00 ............. 911 ............... R$ 455,50 ................ R$ 639,50
Itupava .......................... 39 ...................... 39 ............... R$ 156,00 ............ 882 ............... R$ 441,00 ................ R$ 597,00
Caraguatá ..................... 66 ...................... 66 ............... R$ 264,00 ........... 1.952 ............. R$ 976,00 ............ R$ 1.240,00
S. Sebastião ................. 83 ...................... 85 ............... R$ 336,00 ........... 2.097 .......... R$ 1.048,50 ............ R$ 1.384,50
Lageado Grande .......... 80 ...................... 80 ............... R$ 320,00 ........... 1.696 ............. R$ 848,00 ............ R$ 1.168,00
Lageadinho ................... 45 ...................... 45 ............... R$ 180,00 ............ 808 ............... R$ 404,00 ................ R$ 584,00
R. B. do Turvo .............. 31 ...................... 31 ............... R$ 124,00 ............ 551 ............... R$ 275,50 ................ R$ 399,50
Cerro Azul / Ctba ........ 255 .................... 280 ........... R$ 1.070,00 ........... 7.107 .......... R$ 3.553,50 ............ R$ 4.623,50
TOTAL GERAL ........... 883 .................... 935 ........... R$ 3.636,00 .......... 21101 ........ R$ 10.550,50 .......... R$ 14.186,50
MÉDIA DIÁRIA ............................................................................................. 680,68 ............ R$ 340,34 ................ R$ 472,88
TOTAL1 = Embarque x R$ 2,00
TOTAL2 = Passageiros x R$ 0,50

Relatório de Entradas do Terminal Rodoviário - Janeiro a Abril / 2005
ESTABELECIMENTO
Aluguel
Condomínio
Total Entradas
Lanchonete ........................... R$ 1.043,24 ..... R$ 101,92 ................ R$ 1.145,16
Empresa Cerro Azul ............. R$ 667,64 ..... R$ 42,37 ................ R$
710,00
Faturamento dos 4 meses .................................................................. R$ 14.186,50
Transferência de Conta ...................................................................... R$
116,00
Parcelamento Aluguel 01/06 ............................ R$ 391,00 ................ R$
391,00
Saldo da Gestão Anterior ................................................................... R$
0,06
TOTAL GERAL .................................................................................... R$ 16.548,67
Relatório de Saídas do Terminal Rodoviário - Janeiro a Abril / 2005
EMPRESA
Total Saídas
Total = Entradas - Saídas
Sanepar ................................. R$ 514,60
R$ 15.207,09
Copel ...................................... R$ 458,45
Depósito conforme determinação
Telefone ................................. R$ 0,00
Judicial para Pgto de Precatórios
Produtos de Limpeza ............ R$ 0,00
R$ 7.582,53
Diversos ................................ R$ 368,53
TOTAL GERAL ..................... R$ 1.341,58
Total em caixa:
R$ 8.966,14
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Alguns Textos dos Livros de Enói Renée Navarro Swain, de Cerro Azul
A Profa. Enói Renée Navarro Swain,
natural de Cerro Azul, mora atualmente
em Curitiba, mas ainda tem família aqui,
pois é tia do atual Secretário de Administração e Finanças, João Carlos Godoy.
Tia Enói, como as crianças a
chamam, é escritora de uma série de
livros didáticos, alguns mostrados aqui.
Esta sessão é dedicada à cultura e a
esta valiosa educadora, que muito tem
contribuído para o ensino em todo o país.

Continuação do livro A Abelhinha
Conta uma Estória, da Profª
Enói Renée Navarro Swain, que
apresentamos na edição
passada do Jornal Folha do Vale.

O Curupira
O sabiá explicou.
–– Curupira é um menino peludo
que protege a caça e as plantas. Anda
sempre com uma vara na mão e às
vezes aparece montado num
veadinho.
–– Os bichos só caçam quando
têm fome, disse o peixinho. Mas o
bicho homem, não. Caça ou pesca,
porque é malvado. Só pelo prazer de
matar, não para comer. Daí, o Curupira
castiga quem faz isso.
O sabiá continuou:
–– Por isso é que o Curupira
existe. Ele só permite a caça, quando
é para matar a fome. Ele castiga os
caçadores. É um menino diferente.
Além de ser peludo, tem os pés
virados para trás. Sempre anda com
um cachorro chamado Papamel e vive
dizendo: Currupaco, paco, paco!
–– E vocês sabem onde ele mora?
perguntou Zizi, a borboleta.
–– Sabemos. Mora na árvore mais
alta da floresta. Vamos até lá.
Encontraram o Curupira, em sua
árvore. Ele ouviu tudo e disse para o
peixe e o sabiá:
–– Vou ajudar a menina porque ela
é boa para os animais e para as
plantas. Vi quando salvou vocês dois.
Vamos.
Chamou um veadinho, montou
nele e saiu gritando: Currupaco, paco,
paco!
O cão Papamel corria atrás dele.

Gramatiquinha Brasileira à
Minha Moda
Porque escrevi este livro
Este livro me custou anos e anos
de pesquisa em dicionários e
enciclopédias e em 13 gramáticas cujos autores às vezes divergem
entre si - e também regendo classes
para crianças e professores.
Com todo amor que tenho pela
Língua Brasileira, acho errado a
Cadeira ser chamada de Cadeira de
Português.
Desde 1822 - quando D. Pedro I
declarou nossa Independência deixamos de ser colônia de Portugal,
um pequenino país, nós que somos
quase um continente. A língua que
falamos é a Língua Brasileira e a
Cadeira deve ser chamada Cadeira
de Língua Brasileira. Nós brasileiros,
falamos uma mistura de palavras de
índios, de africanos e de
portugueses, porém, com pronúncia
totalmente diferente da língua
portuguesa.
Temos exemplo na novela da TV
Globo chamada Xica da Silva (Não
sei porque Xica quando deveria ser
Chica). Também chuchu, as feiras
livres mudaram para xuxu e agora
ficou assim. Na referida novela, a
fala das duas portuguesas (que
vieram contratadas de Portugal) não
se entendia o que diziam. Nem eu
nem as pessoas com quem falei,
não entendiam nada. É uma língua
diferente, incompreensível para os
brasileiros. Também em outro
programa da TV, em que o grande e
inimitável Agildo Ribeiro, como ator,
fazia o papel de um português,
ninguém entendia o que dizia.
E tem mais:
Há uns vinte anos atrás, um
irmão meu - Delamar Oney Navarro
- aeronauta da Varig nos Estados
Unidos, em conversa com um
americano, disse-lhe:
- Pois é. Os senhores falam
inglês e nós, brasileiros falamos...
- Pare aí! Nós, americanos,
falamos americano. Lá na Inglaterra,
na Europa, é que se fala inglês. Não
somos mais colônia. Nossa língua
se chama Língua Americana.
Também nós podemos dizer o
mesmo: Nós brasileiros, falamos
brasileiro. Lá, em Portugal, na
Europa, é que se fala português.
Não somos mais colônia.
Nossa língua se chama Língua
Brasileira.

Continuação do livro A Abelhinha Estuda o Paraná, da edição anterior.
(...) E em 1890 separa-se.
8) Colombo, terra da uva e do vinho.
Também pertencem ao 1.º planalto cidades menores, que são vizinhas de Curitiba,
como:
9) Almirante Tamandaré (1889);
10) Piraquara (1890);
11) Araucária (1890).
E há um município novo e pequeno chamado
12) Mandirituba, que se separou de São José dos Pinhais há pouco tempo, isto é,
em 1960.
- Mãe, eu vou ver se faço uns versinhos de pé quebrado com os nomes dessas
cidades do 1.º planalto, disse Tininha. Mas quero que o Augustinho me ajude.
Augustinho ajudou, e os versos de Tininha até que não saíram tão ruins.
Este livro foi escrito com pesquisas do ano de 1969 e está sendo reeditado
na íntegra como no original.
A história e o passado não mudam. Mas o progresso traz mudanças. Isto
porém, seria assunto para um outro livro.
O texto a seguir, foi acrescentado ao livro A Abelhinha Estuda o Paraná
(um livro para crianças e professores).
A história e o passado não mudam. Mas o progresso traz mudanças. Isto porém,
seria assunto para um outro livro
A professora dona Zuleica, mãe das crianças, lembrou:
- Esqueci de contar a vocês uma coisa:
Cerro Azul é a única cidade brasileira que eu conheço que é perfumada, quando
abrem os botões das laranjeiras. Nos morros (ou cerros) elas estão plantadas, em
fila e exalam perfume, no tempo da floração.
O comandante Ney, pai das crianças, que é aeronauta, disse:
- Lá de cima, num avião, pode-se ver a cidade. As casas brancas parecem uma
garça, no ninho, com os cerros verdes em volta. Lembra-se?
- Eu me lembro, sim. Mas, quando andamos de carro, vimos uma coisa triste:
centenas de fileiras de tangerina ou mimosa ponkan, enormes, carregadas de frutas
e quilômetros a fio, apodrecendo no pé.
- Por que? perguntou Gugo, o menorzinho.
- Porque não há comprador. Por causa da estrada, eu acho.
Augustinho, o menino dicionário, comentou:
- É isso mesmo. Meu pai contou que leu no jornal “Gazeta do Povo”, de Curitiba,
que o Governo mandou asfaltar a estrada. Já está quase pronta. E que o Governador
Roberto Requião manda centenas de pacotes de leite em pó, para as crianças das
escolas pobres.
- Que bom! aplaudiu Tininha. Agora os caminhões podem ir lá, buscar mimosa
ponkan e laranjas.
Zulu, a menina de tranças que foi criada por dona Zuleica, desde que nasceu,
exclamou!
- E lá tem rapadura de laranja e melado e pinhão e...
- Tem laranja-baiana, laranja-comum, laranja-abacaxi, mimosa chamada morcota,
acrescentou Tininha.
- E tem laranja-lima?
- Tem. Tem até lima-da-pérsia, que faz bem à saúde, disse o comandante Ney.
Augustinho deu um palpite:
- Eu, se fosse o Prefeito, construía um galpão pra fazer geléia de tangerina, que
todo mundo gosta. E também a geléia diet, pra quem não pode comer açúcar. E
exportava tudo.
A Abelhinha, que gostava de defender as crianças, se entusiasmou:
- E eu ia falar com os deputados, se eles não sabem das ponkan sem comprador.
E levava, de presente, para cada um, um pote de geléia de tangerina. E punha pó de
mico dentro, que dá coceira e dizia: “Prove uma colherada, Excelência, que só se
lembra de Cerro Azul pra buscar votos.
- E se eles não quisessem provar?
- Eu dava um soco na cara de um, POU!! Vou fazer o desenho.
E o desenho saiu assim.

E ia dar um abraço no Governador Roberto Requião que manda leite para as
crianças pobres, em...
- Em vez de mandar o dinheiro para a Suíça, como fazem muitos, completou a
mãe.
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A Professora Enói Renée Navarro Swain é um orgulho para Cerro Azul

Texto extraído do livro “A mulher que deixou
de ser escrava”, de Enói Renée Navarro
Sawain, publicado em 2001 pela Editora
Thesaurus, de Brasília. Disponível para
compra no site da editora:
<www.thesaurus.com.br>

IX
A paixão e a despaixão
(Este conto foi também publicado no
jornal “Estado do Paraná”, Curitiba, pelo
Dr. José Saldanha de Oliveira, Presidente
da Academia de Letras José de Alencar)
No começo, aquela loucura. Ele,
dezessete, ela quinze: Eu te amo! Quero
viver dia e noite com você.
O pai arrisca:
- São muito novos! É cedo demais!
- Cedo? E Romeu e Julieta? Não foi
assim?
- Foi. Mas naquele tempo os Capuletto
e os Montecchio podiam sustentar um
casal e até os filhos deles.
- Mas nós estamos a-pai-xo-na-dos!
É o amor!
- E daí? Quando vier o aluguel e o
condomínio? E mais o supermercado? E
todas as outras despesas?
- A gente se acostuma. Nós queremos
é viver juntos, com casamento ou sem.
- São duas crianças, vão se
arrepender.
E os beijos? Um parecia engolir o
outro. Nos filmes antigos de muitas
décadas atrás, um beijo só podia durar
segundos. O beijo, beijim, beijim é como

ferro elétrico: liga em cima, esquenta em
baixo.
É como a música de velhos carnavais
que vovô cantava:
É o bolin, bolacho
Bole em cima e bole em baixo.
- Querida, eu só vou, se você for
também.
Logo acontece o inesperado, ou
melhor, o esperado.
- Amor! Tenho uma linda notícia para
você! “Um barato!”
- Qual é, paixão?
- Vamos ter um bebê!
- Nossa! Não é muito cedo?
- Que nada! A galera vai adorar!
E a mãe:
- Ah, filhinha, que coisa linda! Só que
eu não queria ainda ser avó. Sou muito
nova.
- Vamos morar com os meus pais.
- Não dá certo.
- Vamos morar sozinhos. Nem que
seja numa casa de fundos.
- Tudo bem, amor. Mas quero duas
camas. Este negócio de dormir junto, já
era.
- Mas só ganhamos lençóis de casal.
E cobertores também.
- Dá-se um jeito.
Semanas depois.
- Como? Você está dizendo que não
sabe cozinhar?
- Sei, mas não gosto. Mulher que
trabalha fora como marido não tem
obrigação de cozinhar.
- Assim não dá. Comer fora sai muito
caro.
- E você, por acaso, sabe consertar o
carro usado que papai nos deu? Meu pai
sabe. E agora só é dinheiro para oficina.
- Feche essa boca, sua burrinha. Não
tenho obrigação de ser mecânico. Já
trabalho feito uma besta, lá no
computador.
- Ah, é? Eu também trabalho num
computador do escritório, viu? Com patrão
reclamando, com pressa e dor nas
costas.
As brigas não param. Os beijos
rápidos, beijos de marido desligado, que
não está nem aí. Os abraços rareiam e
encurtam.
- Ai que enjôo! Nem o café pára no
estômago! Vou para o banheiro correndo!
- Vê se não deixa cheiro de vômito lá!
Tenho horror disso!

- Você pensa que eu gosto de me
sentir mal assim? Toda manhã a mesma
coisa. E você, tudo bem. Toma seu café
com leite, torradinhas e geléia. E lê seu
jornal, bem tranqüilo.
- Isso logo vai desaparecer, toda
mulher passa por essas coisas!
- É. Pimenta no olho do outro é
refresco! E agora, a cintura engrossando,
a roupa não serve mais. Tenho que
comprar outras. Ah, meu Deus! E ainda
faltam tantos dias, semanas, meses!
- Deixe de reclamar! Minha mãe teve
seis filhos e nunca reclamou.
- Isso era naquele tempo! Seis! Deus
me livre. E eu estou com dor nos rins, no
nervo ciático e manchas escuras na pele.
Preciso ir ao médico.
- Não há dinheiro para coisas
supérfluas.
- Supérfluas? Mas para seu chope
você tem dinheiro, não é?
- Isso é outra coisa. Que gênio ruim
você tem. Cada vez fica mais difícil a gente
viver junto. Vou para a rua!
- Espere aí! Pensa que para mim não
é difícil? Onde está o companheiro gentil
dos primeiros meses? “Vem amor, vem
paixão, te adoro”. Agora me manda calar
a boca. E falta o enxoval do bebê. Preciso
de dinheiro, o meu não chega.
- Você podia começar fazendo uns
sapatinhos!
- Você se esquece que eu também
trabalho fora? Você teria tempo de fazer
uns sapatinhos, ainda mais com náuseas
e tudo?
Nasce o nenê.
- O nenê arrotou?
- O nenê já fez cocô de novo. Depois
do banho, depois do hipoglós e talco.
Tudo outra vez. E onde secar tanta fralda,
neste ovo de apartamento? Sem área de
serviço? O varal não chega.
- Será que o nenê está com febre?
- É da garganta?
- É preciso levar para a vacina, com
essa chuva e frio de Curitiba.
O nenê cresce. Levar para a creche.
Ir buscar na escola. Procurar revistas e
jornais, para as tais pesquisas.
E haja dinheiro.
- Sabe o quê? Não dá mais certo.
Cada um para seu lado.
“Acabou-se o que era doce
Quem comeu arregalou-se
E quem não comeu
Danou-se.”

Extraído do livro A turma da
Abelhinha, da prof.ª Enói Renée
Navarro Swain, livro 1, Lição 2, p. 13.
A tartaruga chamada Poc
Gugo tinha uma tartaruga.
O nome da tartaruga era Poc.
Maria das Neves, a cozinheira,
tinha raiva dela.
Um dia, Gugo perguntou:
- Maria das Neves, você viu a Poc?
Ela respondeu:
Não vi! Eu tenho raiva dela!

Combine as sílabas dos
balões e forme palavras novas:
Comece com a:
Exemplo:
a-be-lha
a-gu-______
a-ba-_____.-_____
a-_____-_____
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Ciência x Bíblia - Criação x Evolução - Quem está certo?
Por Edson A. Franzen, engenheiro, ministro e teólogo

A falta de animais vivos ou fósseis transitórios
e mutantes entre espécies, gêneros e famílias,
não consegue ser explicada pelos
evolucionistas. Estes tipos de animais
precisaram ter vivido ou até viver hoje para
provar a teoria evolucionista.
Fonte das Informações e consultas:
www.alfabetizacaopelabiblia.com.br
Durante os últimos 150 anos, as teorias da
criação e evolução subsistem juntas.
Os criacionistas (aqueles que acreditam que
a Criação do Homem é oriunda diretamente de
Deus) não conseguem derrubar todos e
completamente os argumentos dos ditos
evolucionistas.
Paralelamente, os evolucionistas (aqueles que
dizem que nascemos inicialmente de uma sopa
rica em aminoácidos, evoluindo até o macaco,
chegando até o homem) têm muitos pontos falhos,
muitos elos faltantes e não conseguem também
derrubar os argumentos criacionistas.
Depois deste século e meio, e principalmente
à luz do alto conhecimento atual, é certo que uma
teoria não invalida a outra porque ambas têm
acertos, hipóteses certas e comprovadas, além
de argumentos corretos.
Ambas estão certas. Mas ambas têm
problemas.
Desta edição em diante, uma seleção de
artigos será colocado em cada Jornal Folha do
Vale. Como filho de cientista e como amigo do
maior defensor paranaense do criacionismo
científico, Prof. Gilberto Estevão (responsável pela
tradução para o português do Brasil, do livro O
Desafio do Registro Fóssil, de Diane T. Gish www.alfabetizacaopelabiblia.com.br),
não
poderia deixar de contribuir com a discussão deste
assunto.

POSTO JRNE
Em Cerro Azul, Dr. Ulysses
e Itapirapuã Paulista (SP)
O melhor preço a prazo das
3 cidades do Vale do Ribeira

Evolução ou Criação
A escola cristã não pode continuar
amordaçada por desejar libertar-se duma teoria
arcaica, que nos seus 150 anos de existência
provou ser inútil na educação, na bacteriologia,
na genética, na embriologia, enfim, não fornece
elemento algum que sirva de auxílio ao
conhecimento humano.
Os trabalhos de pesquisa do dr. Duane Gish
Ph.D (livro O Desafio do Registro Fóssil) são
motivos de gratidão a Deus, pois com clareza
científica, embasado nos animais sepultados nas
pedras, liquida de vez a pretensão evolucionista
de afirmar que a evolução é uma ciência.
Sendo a criação realmente um fato, significa
que existe um criador e o universo a sua criação.
Ele teve um propósito na criação e o homem está
aparentemente no centro desse propósito, já que
somente o homem é capaz de entender até mesmo
o conceito da criação.
É razoável, então, que Deus, o criador,
pudesse de algum jeito, revelar para a sua
criatura, o homem, as informações necessárias
a respeito de sua criação, que nunca poderiam
ser descobertas por si próprias. Os velhos
argumentos contra à historicidade do Gênesis
não mais possuem qualquer peso. Argumentavam
que nem Moisés e nem qualquer de seus
antecessores poderiam ter escrito Gênesis, pois
não conheciam a escrita.
Evolução é Teoria que Precisa de Fé
Hoje ninguém mais se atreve a acreditar nisso.
Os arqueólogos têm há muito estabelecido que a
escrita era praticada até mesmo por pessoas
comuns, muito antes de Moisés e até mesmo antes
do tempo de Abraão. Novas descobertas em todas
as partes do mundo estão ainda revelando que o
homem primitivo era um técnico, altamente
habilidoso em muitas áreas, muito mais que os
evolucionistas podiam imaginar alguns anos atrás.
Após décadas de montagem de fósseis e
experiências conduzidas, existe muito pouca
evidência a favor da Teoria da Evolução de
Darwin, ou naturalismo, como é freqüentemente
chamada e isso coloca a evolução no campo da
filosofia e da religião, mas não no da ciência.
Além disso, os principais eruditos argumentam
que essa religião disfarçada (Teoria da evolução)
produz a decadência da ética e dos valores morais
da sociedade ocidental.
Os principais evolucionistas ou naturalistas
concordam entre si que o que é ensinado hoje
nas escolas e colégios como “Teoria da Evolução”
está muito ultrapassado, mas que deve continuar
sendo ensinado sem debates até que se
desenvolva uma nova teoria.
Criacionismo na Escola
Em 1925, os evolucionistas adeptos de
Charles Darwin, reivindicaram o direito acadêmico
de ensinar a teoria da evolução nas escolas
públicas dos U.S.A. Aparentemente, tudo o que
eles queriam era apenas a oportunidade de

apresentar suas concepções. Infelizmente, não
era apenas uma inocente iniciativa, mas começa
o processo de infiltração do secularismo que
culminou com a proibição por lei do ensino do
criacionismo.
Uma das maiores estratégias de Satanás é
levar à Palavra de Deus cair no descrédito da
humanidade. “Se a Bíblia não é inspirada por Deus,
então ela contém erros”, “se ela tem erros, então
não precisamos crer nelas”, etc... Assim,
conceitos fundamentais deixam de ser verdades
absolutas, para serem supostos relativos.
Conceitos como Pecado, arrependimento,
Salvação, Céu e Inferno caem no descrédito.
Quanto a Nascer Vida de Uma Sopa Quente

Os evolucionistas afirmam que a primeira
célula viva nasceu de uma sopa quente rica em
materiais propícios à criação de aminoácidos, há
mais de 1 bilhão de anos atrás.
Até hoje, nenhuma experiência de sopa
primordial jamais produziu qualquer coisa que se
assemelha ao RNA, a necessidade primordial da
vida. RNA não se reproduz, a necessidade
principal para que uma célula viva. As propriedades enzimáticas do RNA não são suficientemente
versáteis para até mesmo uma imaginável protocélula mais simples. O problema da origem de
informação no RNA portador de informação
permanece sem solução. Uma proto-célula
baseada somente em proteínas é igualmente
impossível, pelo fato que para as proteínas falta
a habilidade para se reproduzirem.
Conclusão
Por um longo tempo, os darwinistas forçaram
os que crêem em Deus a provar suas convicções.
Mas agora, com eruditos cristãos como Phil
Johnson e Walter Bradley os evolucionistas é
que têm que provar suas teorias, e isso os têm
feito gaguejar.
Como se pode ver, portanto, a Teoria da
Evolução não pode ser chamada de científica no
exato sentido do termo. Pois, na verdade, ela não
é nada mais do que uma religião filosófica
estabelecida na América.

Assembléia de Deus

Dia 14 de abril de 2005, a Assembléia de
Deus de Cerro Azul fez um grande culto,
com a presença maciça de seus membros
e também de convidados de fora e de
outras denominações da cidade, sob a
direção do Pastor Edson Feitosa.

A presença de cerca de 400 pessoas
pode ser visualizada por esta foto.
A Assembléia de Deus é a maior denominação evangélica em número de membros
e igrejas no Brasil. E aqui em Cerro Azul
não é diferente, também é a maior igreja.

Este é o coral de Senhoras. Uma bênção!

Templo Caminho da Verdade
Estes livros revolucionaram o entendimento da
Criação e Evolução, fazendo retornar a teoria
da Criação como uma possibilidade CIENTÍFICA
e não algo que precisa de fé.

CASA PARANÁ

DROGARIA POPULAR

AGROPECUÁRIA

3662-1318

(41) 3662-1356

de Valdemir S. Porfírio

Foi inaugurada uma nova igreja evangélica
em Cerro Azul: o templo Caminho da
Verdade. Tem programa na Rádio aos
Sábados e Domingos, das 18:15 às 19 hs.

l
cia
ten
Po

(41) 3662-1466

Rua Barão do Cerro Azul, 200

De doutrina semelhante à Igreja do Evangelho Quadrangular, a inauguração contou
com 55 pessoas. Ao lado da Prefeitura.
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Política - Atuação dos Vereadores em Cerro Azul
Coluna do
Vereador
V A L D I R
Nesta edição do
Folha do Vale gostaria
de salientar uma
vitória e um problema na região da Vila
Bestel. Trata-se das
novas salas de aula
da Escola da Vila
Bestel e o problema
grave da rua Rio
Verde. Veja a seguir...

Bueiros e estradas sendo consertadas
na localidade da Bomba, em Cerro Azul

O próprio prefeito Santo e o vereador da
localidade envolveram-se nos trabalhos
e fiscalização.
Estas salas de aula da Escola da
Vila Bestel eram promessas de
várias campanhas eleitorais
anteriores. Hoje começam a ser
realidade, pois a Prefeitura, através
da Secretaria Mun. de Educação,
com apoio nosso e da comunidade.
Eem breve estaremos colocando
nossos alunos nas novas salas.
Este é o aspecto final do bueiro, depois
de tudo pronto, sendo executado os
serviços de alisamento de superfície.

Alto Ribeira, Maio de 2005

Denúncia de Crime Ambiental em Cerro Azul

O vereador Joaquim Vale de Cerro
Azul, há cerca de 2 anos atrás,
denunciou um grave crime ambiental
contra os moradores da localidade da
Bomba. A empresa responsável pelo
crime é a Trombini, que explora a
madeira nas montanhas onde
nascem as vertentes d'água do
Lageadinho e da Bomba. Na época o
vereador era presidente da
Associação de Moradores da Bomba
e pertencia ao Conselho de
Desenvolvimento Rural do município.
Toda a área onde o vereador está na
foto tem entulho e restos de
madeiras. Acontece que trata-se da
nascente do Rio que abastece cerca
de 400 pessoas da Bomba.
Esta denúncia chegou à Promotoria
do Meio Ambiente, onde o vereador
esteve no dia 5 de maio deste ano,
para mostrar, com provas fotográficas
e filmadas, que nada se fez para
reverter o dano ambiental: até hoje o
entulho está poluindo as nascentes
dos rios da região, em total
desrespeito à população...
Atenção Aposentados e
Pensionistas do INSS e Titulares
de Plano de Assistência Familiar

A Rua Rio Verde mostra total
estado de abandono por parte da
administração pública anterior.
Devemos recuperar urgentemente
esta rua, pois os moradores sofrem
com esta situação de descaso.

Vereador Joaquim, Secretário da
Agricultura Louri, presidente da
Cresol João Carlos, prefeito Santo e
moradores da Bomba, dentro do
resfriador de Leite da região.

Toda a área da foto, embaixo do
capim, têm entulhos por cima das
nascentes de água de abastecimento.

Estas são as montanhas onde
nascem as águas do Lageadinho e
Bomba. Toda a área é tomada indevidamente por reflorestamento de Pinus.
Mais Uma Denúncia do Vereador

A administradora de Convênios
Bom Anjo está em Cerro Azul
regularizando a situação de convênios
e Planos de Assistência Familiar para
aposentados e pensionistas do INSS
e titulares de convênios de assistência
familiar.
Atendimento aos Funcionários da
Prefeitura Municipal de Cerro Azul com
agendamento.

Esta casa era usada como escola
no Alto da Bomba.

Melhores informações pelos telefones:

3662-1188 ou 8412-7168

Professoras e funcionários da
Escola da Vila Bestel, juntamente
com o Prof. Valdir, responsáveis
pela alta qualidade naquela
instituição de ensino.

com Sr Elizeu ou Anazira.
Escritório:
Rua Carlos
Gomes - ao
lado do bar do
seu Oswaldinho
Fagundes
Joaquim Vale, Louri, João Carlos,
Santo e moradores da Bomba, ao
lado do resfriador de Leite, em
reunião para tratar de parceria.

Organização:

Funerária
Bom Anjo

Dentro da escola, o vereador
Joaquim encontrou carteiras, quadronegro e muitos livros abandonados.
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Muitos Cursos Continuam Acontecendo em Cerro Azul: Senar, Sebrae, Net Br@zil, IAPAR, EMATER...
CURSOS DO SEBRAE

Seis Segundas-feiras foram necessárias
para o Curso do Sebrae: Programa Liderar.

Dias 20, 21 e 22 de abril de 2005, a
EMATER promoveu e organizou um fórum
de discussão para o desenvolvimento da
região do Vale do Ribeira. Houve grande
participação, principalmente de jovens com
novas idéias, onde os instrutores
sistematizaram estas idéias e esforços,
organizando o pensamento criativo dos
presentes, principalmente na área agrícola
e pecuária, formando grupos de trabalho.

O IAPAR tem mudas de seringueiras para
serem usadas no município. Os experimentos
até aqui mostram que a planta é viável.

Estes são os técnicos especialistas do IAPAR
em Seringueira que vieram palestrar aqui
sobre a planta no dia 4 de maio de 2005.
Este foi o último módulo em Cerro Azul, o
sexto módulo, quando o Prefeito Santo veio
solenemente encerrar as atividades.

A produção de borracha começa aos 6-7
anos de idade da planta, estendendo-se até
os 35 anos de vida da seringueira.

NET Br@zil

Soluções
Globais de
Informática
Fone: (41) 8415-5927

Curso de Citros para Indústria e Citros para
Mesa do SENAR realizado na Net Br@zil.
A turma de Cerro Azul teve 15 formandos no
Programa Liderar do SEBRAE.
Dentre as muitas coisas aprendidas,
algumas ficaram em evidência como:
- Quanto mais você se doa para o mundo
mais sucesso você tem.
- Não tire energia dos outros. O mundo tem
muita energia para você.
- Somos os autores do nosso futuro!

Curso de Uva para Indústria e Uva para Mesa
do SENAR realizado na Net Br@zil.

Se você quer reformar ou construir,
procure a Associação dos
Construtores, Pedreiros e
Pintores de Cerro Azul.
A mão-de-obra mais qualificada da
cidade está aqui.
Tudo por um preço mais em conta...
Estes são os alunos formados e o
professor Eliezer Bitterman do Curso Linux
ofertado pelo projeto Paranavegar (do
governo estadual) aqui em Cerro Azul.

Dia 23 de maio deste ano, boa parte dos
formandos do Programa Liderar e alguns
novos interessados, reuniram-se para
começar o Fórum de Desenvolvimento.
Muitas idéias e ideais surgiram, e o grupo
deve se reunir novamente em outras
oportunidades e gerar um documento das
atividades a serem desenvolvidas no
muinicípio. Deste grupo pode-se esperar
muitos projetos e ações para a região,
assessorando o trabalho governamental.

José Godoy
Alci Pina
Leodoro Raab
Gilberto Platner

Este é o instrutor do SENAR do curso de
Agricultura Orgânica, realizado na Net Br@zil.

Aramis
Josiel Bouard
Valdeci
Claudinei Cordeiro

8412-4058
Orçamento sem compromisso
Fazemos o projeto de sua casa

Aceitamos novas filiações

O curso de Agricultura Orgânica do SENAR
teve também o interesse do vereador Valdir,
lutador das causas ecológicas na região.
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Prefeito Osmar Maia de Adrianópolis, assessor
do Ministério da Reforma Agrária, Prefeita
Lindiara de Bocaiúva, Pedro Jr. de Dr. Ulysses,
Secretário Edson Strapasson, Prefeita Nalinez
de Tunas e Prefeito Santo de Cerro Azul.

NOTÍCIAS

Alto Ribeira, Maio de 2005

- N o t í c i a s - Notícias - Notícias

Prefeitos da Região do Vale da Ribeira
homenageiam Heinz Herwig, como
O Amigo do Vale do Ribeira.

Cerro Azul já tem o Lugar Definido
para a Despolpadora de Frutas
Estes meninos são alunos do curso de
Agroecologia de Palmeira, e moradores de
Cerro Azul. A cada 2 semanas, eles fazem
estágio aqui em Cerro Azul, por uma semana,
atuando na comunidade em atividades das mais
variadas, que auxiliam seus cursos.

Depois de mais de 6 anos, finalmente e ponte
sobre o Rio Quebrada Funda em Cerro Azul
está sendo reconstruída.

Nei Caldas - diretor da Codapar e seu
assessor (primeiro do lado esquerdo), assinam a
cessão definitiva do Barracão da antiga Copasa
para o Prefeito Santo de Cerro Azul, onde deve
ser construída a Despolpadora de Frutas de
Cerro Azul. Participou também da reunião o chefe
de Gabinete Sandro Porfírio.

Prefeita Nelise, Heinz Herwig, Prefeita
Lindiara e Prefeita Nalinez, o Vale
representado por estas eficientes mulheres.

Representantes da CBA e da CNEC empresa contratada pela CBA para levantar
informações na região para a usina Tijuco
Alto, renúnem-se com Prefeito para
apresentar informações e cronogramas.

Aniversariante Nair Sbaraini, Bispo Dom Alfredo
Novak, Prefeito Santo, na comemoração de 25
anos na cidade do Padre Antonio Konkel.

Dia 30/05 (seg) - a partir das 13 hs no
antigo Fórum, Audiência Pública para
prestação de contas governo municipal

Reciclagem MOTA

Visita do INSS

Prefeito Pedro Jr. de Dr. Ulysses, Aldo
Brighetti da CBA, Prefeito Santo de Cerro
Azul, Prefeita Nelise de Campina Grande do
Sul e Cida Brighetti da CBA, na Festa do
Caqui em Campina Grande do Sul de 6, 7 e
8 de maio de 2005

Cerro Azul tem agora uma pessoa
especializada em fazer reciclagem. Elias
Mota chegou aqui em Setembro do ano
passado e já conta com muitos ajudantes
e carrinhos, tendo se estabelecido aqui
com sua esposa, depois de muito trabalho.

Foi no antigo Fórum a reunião de 13 de abril
de 2005, onde a Superintendência do INSS
chamou o representante de Tunas do
Paraná, o relações públicas José Nunes, o
sindicato Patronal e de Trabalhadores, a
ASSTRAF, o Prefeito Santo de Cerro Azul, a
Prefeita Nelise de Campina Grande do Sul e
o Prefeito Pedro Jr. de Dr. Ulysses. A visita
foi para trazer informações e consultoria.

Vice-prefeito Caixa de Rio Branco do Sul,
Prefeito Santo de Cerro Azul, vicegovernador Orlando Pessuti, prefeita Nelise
de Campina Grande do Sul e Prefeito Pedro
Júnior de Dr. Ulysses.

Elias atende a domicílio, se chamado, e
busca móveis e eletrodomésticos velhos e
todo tipo de material para reciclar. Se você
quer vender estes materiais, Elias também
paga por eles. Chame 8415-5822...

Na ocasião foram tratados dos aspectos
legais para que os funcionários possam se
aposentar, além de assessorar os prefeitos
do Vale quanto a outros aspectos legais.

KAKIFEST 2005
Entrega do carro para a Cresol de Cerro Azul,
pelo Governo Federal e Estadual, com a
participação do Prefeito Santo e João Carlos
Hillman da Cresol.

Agora em 2
endereços

FARMÁCIA CERRO AZUL

OFERTAS
Neurotônico - de
R$ 21,00 por R$ 9,95
Gerovital - cartela com
10 comprimidos, de
R$ 15,23 por R$ 8,50

Loja 1: Av. Getúlio Vargas, 13
(41) 3662-1511
Loja 2: Rua Barão do Rio Branco, 87
(41) 3662-1464
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Num concurso muito concorrido, pelas lindas garotas, foram escolhidas as 5 representantes da Festa da Laranja de 2005

Paula Cristina
Breginski - 15 Anos

Milena Von der Osten
- 15 Anos

Regina de Fátima
Platner - 15 Anos

Graciele de Fátima
Breginski - 14 Anos

Josilene Miranda 19 Anos

Jéssika de Jesus
Gonçalves - 15 Anos

Luciméia da Silva 17anos

Tatiana Santana 14 Anos

Jézica Bruna Butscher
de Camargo - 14 Anos

Jéssica Karoline de
Mattos - 14 Anos

Edilaine Alves da
Silva - 14 Anos

Juliana Ricce Moreira 19 Anos

Grazieli Fabiana Vieira
de Lima - 14 Anos

Terezinha Aparecida
Bueno - 17 Anos

Meliane Aparecida Leal
- 19 Anos

Alessandra dos
Santos - 17 Anos

Estas são as princesas e a
Rainha da Festa da Laranja

Jocielen Cíntia Mangger 16 Anos

Alessandra Rosner 16 Anos

Driely Obladen 16 Anos

Helena de Castro
Cardoso - 17 Anos

Solange Godoy 21 Anos

No último dia 7 de maio de 2005, um sábado, no
Laranjinha em Cerro Azul, foram escolhidas, entre as 26
representantes e candidatas desta página, as 5 belas
finalistas, com idade entre 14 e 21 anos, pela ordem, na
foto acima (da esquerda para a direita): Jézica Bruna B.
de Camargo, Dayane Meznerowicz Fitz, Helena de Castro
Cardoso, Jocielen Cíntia Mangger, Tadilaine dos Santos.

Escolha da Rainha dia 11 de junho/2005

Thayane Straub de
Jesus da Silva 14 Anos

Dayane Meznerowicz Fitz 15 Anos

Vanessa Glacieli de
Freitas - 15 Anos

Tadilaine dos Santos 17 Anos

Joelma de Fátima dos
Santos - 17 Anos

A beleza de todas as 26 meninas só tem a coroar e dignificar a difícil tarefa dos jurados e a vitória das 5 escolhidas...

A escolha da Rainha e de suas princesas será feita na
madrugada do dia 11 para o dia 12 de Junho, no baile da
Festa da Laranja, a ser realizado no Laranjinha em Cerro
Azul. Convites e mesas podem ser reservados no
Sindicato Rural pelo fone (41) 3662-1213 (com Paulinho)
ou com Liliane nos telefones: 3662-1378 e 3662-1722.

