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Denúncia de crime ambiental, desta vez: Pedreira

6 meses de Governo Municipal em Cerro Azul

Cumprindo o papel que lhes cabe, de fiscais
do patrimônio municipal, os vereadores Valdir

e Joaquim precisam vir novamente a público
para denunciar um crime ambiental que está

ocorrendo agora na cabeceira do Ribeirão do
Veado, em Cerro Azul. Veja mais na pág. 6...

Cerro Azul hoje tem uma outra realidade, pois reviveram de forma revigorada os diversos convênios. Agora mais projetos têm sido assinados trazendo muitos recursos para
o município. Os Conselhos, os Comitês e os Fóruns estão funcionando hoje a todo vapor, proporcionando que a comunidade possa ajudar a fiscalizar e administrar o

município com mais transparência. Veja mais sobre isto, assim como o balanço dos 6 meses de governo municipal de Cerro Azul, nas páginas 2, 3, 4, 5, 8, 9...

Também na pág. 6 veja as dicas dos verea-
dores para as embalagens de Agrotóxicos

Convênio com a Universidade Federal tem possibilitado que a
população seja melhor atendida quanto à sua saúde

Esta é a 2a Conferência Municipal de Meio Ambiente, quando se
votou os delegados do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Os prefeitos do Vale do Ribeira no Museu em Curitiba,
assinando convênio para computadores vindos da Assomec
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Veja aqui o Balanço dos 6 primeiros Meses do Governo Municipal de Cerro Azul
SALÁRIO DOS SERVIDORES

Nos últimos meses, a câmara de
vereadores do Município de Cerro Azul, via
Projeto de Lei, liberou para que o Governo
Municipal viesse a efetuar os pagamentos
de salários em atraso dos funcionários da
gestão anterior, ou seja novembro,
dezembro e 13º salário dos contratados,
além de dezembro e 13º salário dos
efetivos, sendo que estão sendo liberados
da seguinte forma:

- receberam no mês de junho de 2005, os
funcionários que ganhavam até R$ 360,00,

- receberem no mês de julho os que ganhavam
até R$ 582,00,

- e até o dia 29 de agosto receberão o restante
dos funcionários (os que ganham acima de
R$ 583,00).

Este são os cheques pagos dos salários de
dezembro dos funcionários de Cerro Azul

Muito se tem indagado em Cerro Azul,
sobre o que se fez nesta administração e
sobre o que se pretende fazer. A tal ponto
que, em reunião de professores no dia 22
de julho, a maior quantidade de perguntas
versava justamente sobre quais estão
sendo e quais seriam as ações do governo
para a área da educação.

Sempre pensando no leitor, o Jornal
Folha do Vale juntamente com a Prefeitura
Municipal de Cerro Azul está aqui
apresentando o balanço dos 6 primeiros
meses do Governo Municipal de Cerro Azul.

Reunião de trabalho com os professores da
rede municipal de ensino, em Cerro Azul, no dia
22 de julho, onde se trabalhou o Plano de Ação

para a área educacional neste ano e uma
oficina de trabalhos manuais com materiais

oriundos do lixo (reciclagem).

Depesas Pagas Nesta Gestão mas Vindas da Gestão Anterior
01 - Pagamento dos Salários de out / nov / 2004 .................... R$     38.315,02
02 - Pagamento dos Contratados - em atraso ........................ R$     32.991,94
03 - 13º Salário de 2.004 ........................................................ R$   229.836,17
04 - Débito de telefones – divido em 03 parcelas .................... R$     10.824,75
05 - Pagamento de Caminhões ............................................... R$      5.523,09
06 - Parcelamento INSS ......................................................... R$     38.860,24
07 - Parcelamento Fundo de Garantia - FGTS ........................ R$     12.880,49
08 - Precatórios (pagamento de FGTS de quem entrou na
       Justiça e a gestão anterior não pagou) ............................ R$    277.019,54
09 - 2/3 do pagamento do mês de Dezembro/2004 ................. R$    176.885,00
10 - Desconto automático pelo governo estadual e federal
       antes de vir para o município (224.813,01 por mês) ......... R$ 1.348.878,06
T O T A L   G E R A L ............................................................ R$ 2.172.014,30

Portanto são quase R$ 2.200.000,00 que poderiam ter sido aplicados no município
em saúde, educação, estradas e compra de máquinas, caminhões, computadores e
demais, e quem sabe até em melhoramentos de salários.

Então, dos poucos mais de R$ 5.220.000,00 que deveriam vir para o município,
quase 42 % dos recursos são para pagamento de dívidas antigas, que nada tem a
ver com esta gestão municipal. Isto significa que, mesmo fora do poder, o grupo
anterior continua ainda afetando a vida de todo o povo de Cerro Azul.

Mas ainda tem mais: O salário de novembro, dezembro e 13o salários pagos (e a
pagar) em três etapas, como descrito do lado direito desta página, não estão todos
contabilizados neste total. Se forem totalmente contabilizados, mostrará que de todo
o recurso que deveria vir para Cerro Azul nos últimos 6 meses, a gestão atual do
governo municipal trabalhou somente com a metade.

Por isto é que afirmamos que esta gestão municipal acredita e faz milagres...

GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS DE SAÚDE

(LIXO HOSPITALAR)
Na reunião realizada no dia 08 de

março com todos os prefeitos do Vale do
Ribeira em Cerro Azul no Salão Paroquial,
dirigida pela AMOVALE, foi tratado do
assunto apresentado na reportagem já
exibida no jornal Folha do Vale nº 05 de
Abril de 2005, que fala desta reunião,
onde foi abordada a preocupação com o
destino final dos resíduos de saúde (lixo
hospitalar).

E dando continuidade a um projeto,
que se consolidou no modelo para o Vale
do Ribeira, convocou-se, no dia 28 de
Junho de 2005, os geradores de resíduos
de saúde para apresentação do plano/
proposta, onde a Prefeitura Municipal e a
Secretaria Municipal da Saúde
assumiram a responsabilidade dos
resíduos públicos e privados, estenden-
do-se até o final do ano em curso. Já
está em fase de elaboração uma lei
municipal que foi discutida na reunião e
que teve a aprovação dos envolvidos.

SITUAÇÃO ATUAL DA
SECRETARIA MUNICIPAL

DA SAÚDE DE CERRO AZUL
O que tínhamos (Dezembro/2004)
• 02 (dois) médicos;
• 02 (dois) enfermeiros;
• 01 (um) cirurgião dentista;
• 01 (um) fisioterapeuta;
• 02 (duas) equipes do Programa de

Saúde da Família (PSF) com 26 Agentes
Comunitários;

• 01 (uma) equipe de saúde bucal.

O que temos (Julho/2005)
• 05 (cinco) médicos;
• 05 (cinco) enfermeiros;
• 03 (três) cirurgiões dentistas;
• 01 (um) fisioterapeuta;
• 04 (quatro) equipes do Programa de

Saúde da Família (PSF) com 41 Agentes
Comunitários;

• 02 (duas) equipes de saúde bucal;
• 01 (um) farmacêutico.

MAIS FUNCIONÁRIOS
PARA A SAÚDE

A vigilância sanitária também ampliou
seu quadro de profissionais envolvendo:

• 02 (dois) técnicos sanitários;
• 04 (quatro) fiscais de vigilância

sanitária;
• 01 (um) auxiliar de enfermagem;
• 01 (um) farmacêutico;
• 01 (um) enfermeiro;
• 01 (um) administrativo.

Esta equipe participou de uma
reunião na 2a Regional de Saúde, no dia 30
de Junho de 2005, para expor, juntamente
com outros municípios, o andamento do
projeto de Gerenciamento dos Resíduos
de Saúde.

Cerro Azul estar-se-á reunindo com
os geradores de resíduos do município no
dia 09 de Agosto de 2005 às 09:30 horas
para oficializar a implantação do projeto.

O aumento da equipe médica e de
saúde era uma promessa de campanha
deste governo e agora foi cumprida.

Diante do aumento do quadro de
profissionais com nível médio, sentiu-se a
necessidade de buscar capacitação
técnica, dessa forma aprimorando e
humanizando o atendimento à população,
tendo início já em Agosto, o curso de
formação de Agentes Comunitários de
Saúde.

Ressaltamos ainda a reestruturação
do Conselho Municipal de Saúde e do
Comitê de mortalidade materno-infantil,
com calendário de reuniões mensais tendo
boa participação dos membros.

Cerro Azul Faz Agora
Cirurgias de Pequeno Porte

A Casa de Saúde Dr. Ênio Costa Ltda,
teve a liberação do centro cirúrgico pela
Vigilância Sanitária Estadual e Municipal
para a realização de procedimentos
cirúrgicos de pequeno porte, onde a
população conta com plantão de
atendimento médico 24 horas.

Estas cirurgias também eram uma
promessa de campanha deste governo,
principalmente do Dr. Dalton, vice-prefeito,
quando de entrevista para este Jornal, e foi
agora cumprida.

CERRO AZUL HOJE FAZ PARTE
DO MAPA PARANAENSE
Lembramos que no dia 11 de Junho

de 2005 tivemos a satisfação de receber o
Governador Roberto Requião e o Secretário
Estadual Cláudio Murilo Xavier, abrindo
oficialmente a campanha de vacinação
contra a poliomielite em Cerro Azul, onde
obtivemos índice de 112,34% (também
vacinamos crianças de outros municípios).

A saúde melhorou muito em Cerro Azul,
como a população pôde sentir. Mas ainda
falta melhorar a quantidade de carros e

ambulâncias. Como já está prometida a vinda
de mais uma ambulância para o município e

outras ações devem ainda ser tomadas
nesta área, breve não faltará nada.

Estes são alguns dos representantes de
farmácias, dentistas e envolvidos com
saúde no município que participaram da

reunião do dia 28 de junho

Os vários programas municipais, juntamente
com os programas de saúde estaduais e o

programa Leite das Crianças, tem proporciona-
do um atendimento suficientemente adequado a

todos aqueles que procuram os postos de
saúde, desde à gestante, à criança até 3 anos,
depois à criança e adolescente, por fim à toda

população de Cerro Azul.
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Ambulância "Perdida"
foi Encontrada

Esta ambulância não foi mais vista
rodando em Cerro Azul desde o ano 2004

Foi devidamente identificada, como
aparece na foto acima, o nome

PREFEITURA MUNICIPAL CERRO AZUL

A ambulância foi abandonada no pátio da
Autovan em Curitiba, por falta de

pagamento de mão de obra. Um caso
clássico de Improbidade Administrativa.

Convênio com Ensino Superior Melhora Saúde de Cerro Azul

Os convênios com instituições de Ensino Superior como a
Universidade Federal do Paraná e a Universidade Católica

estavam esquecidos. Esta administração municipal reativou
alguns e pretende assinar outros ainda, fazendo com que

Médicos, Dentistas, Enfermeiros, Psicólogos, Fisoterapeutas e
todo tipo de profissional e estudante das áreas de Saúde

possam cooperar com o governo municipal na melhoria da
qualidade de vida da população de Cerro Azul.

VAMOS DE BUSÃO MOÇADA
O Prefeito Municipal viajou no

último dia 26 de Junho com destino a Foz
do Iguaçu, para assinar junto à Receita
Federal a liberação de um ônibus Scania
113, ano 1991. O mesmo será utilizado para
as viagens importantes do nosso
município. Parabéns Cerroazulenses pela
conquista.

Fotos da reunião de Julho do Fórum do
Vale do Ribeira realizado em Tunas do
Paraná, onde o prefeito Santo é o atual

vice-presidente da entidade. A prefeita de
Tunas Nalinez (Nali) é a atual presidente.

Na oportunidade foram tratados de
assuntos importantes para todos os
municípios do Vale, em especial ao

município de Cerro Azul, com o Secretário
Estadual de Saúde. Nas fotos acima

aparece o Prefeito Osmar de Adrianópolis,
Santinho e o prefeito Saruva de Itaperuçu.

“DESTAQUES”
Destacamos que desde janeiro de

2005, tem pisado em solo Cerroazulense,
várias autoridades Estaduais e Federais, e
isso nos tem causado grande prestígio,
pois aqui vieram: Governador do Estado,
Vice Governador, Sec. de Esportes, Sec. de
Transportes, Sec. de Saúde, Sec. de
Turismo, Diretor do DER, Sec. de Assuntos
Metropolitanos, Deputados Estaduais e
Federais, entre outros.

Todos nos visitaram com o mesmo
objetivo: dispensar ao povo Cerroazulense
o devido valor e o respeito que todos
merecem das autoridades locais,
Estaduais e Federais, esquecidos que
fomos, por muitos anos.

Este ônibus é uma conquista para o povo de
Cerro Azul. A prefeitura fez o projeto e

Intermediou junto ao deputado Welter, que foi
até a Receita Federal, e conseguiu este ônibus

para a população cerroazulense.
Ele ainda não está rodando em Cerro Azul, por

que hoje passa por reformas para melhor
atender as necessidades do governo municipal

e da população. Mas, temos certeza, que em
questão de alguns dias, ele já estará rodando

nas estradas com o símbolo do município.

Santo assina convênio de inclusão digital com
13 computadores para Cerro Azul, convênio
com o Japão, assinado em Curitiba, com os
prefeitos do Vale do Ribeira e Beto Richa

O Prefeito de Dr. Ulysses, Pedro Jr., também
estava presente assinando o convênio com o

cônsul do Japão em parceria com a
ASSOMEC para Inclusão Digital da população

Reunião de Prestação de Contas da ADMVR -
Agência de Desenvolvimento da Meso Região
do Vale do Ribeira, abrangendo São Paulo e
Paraná, onde Cerro Azul fez-se presente.

Para melhor entender, existe o FDCA - Fórum de
Desenvolvimento de Cerro Azul que trata das

questões locais, de Cerro Azul (veja página 12
deste jornal). Existe o Fórum de Desenvolvi-

mento do Vale do Ribeira, que trata das
questões maiores, abrangendo todos os

município da Região do Alto Ribeira. E existe a
ADMVR, que abrange todos os municípios da

bacia do Rio Ribeira e seus vales, seja no
Paraná e seja em São Paulo.

Requião com a população de Cerro Azul
quando de sua vinda na cidade em 11/06/2005

FÓRUM DO VALE
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Continuação: Balanço dos 6 primeiros Meses do Governo Municipal de Cerro Azul
SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE,
LAZER E TURISMO

Departamento de Obras
· Manutenção e serviços emergenciais

em nossas 49 escolas municipais;
· Reforma geral em duas de nossas

escolas;
· Serviços de manutenção na Prefeitura

Municipal de Cerro Azul, Casa da
Cultura, Secretaria Mun. de Agricultura.

Equipe Pedagógica
· Atendimento pedagógico nas nossas

49 escolas municipais;
· Suporte pedagógico para aproxima-

damente 1148 alunos da zona rural;
· Suporte pedagógico para aproxima-

damente 1023 alunos da zona
urbana;

· Desenvolvimento de projetos para
atendimento às crianças matricula-
das na área social e saúde,
principalmente na higiene bucal e
prevenção de doenças.

Departamento de Transporte
Contamos com:
· 01 KOMBI para o transporte de

crianças especiais;
· 01 KOMBI para o departamento de

obras, a qual leva o pessoal para o
campo;

· 01 TOYOTA para a entrega da merenda
escolar e outros serviços de
transportes internos;

· 01 MICRO ÔNIBUS que faz o
transporte de alunos de Boi Perdido
para a Sede;

· 01 ÔNIBUS que faz o transporte de
alunos da Barra Bonita para a Sede;

· 01 FIAT UNO para o apoio pedagógico
e viagens para a capital e outras
localidades para cursos e outros;

O Departamento de Transporte é
responsável pelo controle, manutenção e
fiscalização dos veículos desta Secretaria;

A despesa mensal aproximada com
esses carros é de R$ 4.000,00 entre
combustíveis e lubrificantes.

E.J.A. 2005
· Abertura de 06 (seis) novas Escolas,

dando um total de 20 (vinte) Escolas;
· São atendidos 358 alunos os quais

recebem um kit de material escolar
básico com lápis, caderno, borracha,
caneta;

· Há também o fornecimento de
Merenda Escolar.

MERENDA ESCOLAR
· Atendimento de 2171 alunos nos

quais 1148 são das escolas rurais e
1023 das escolas da sede;

· Fornecimento de três refeições,
sendo um café da manhã antes
mesmo das crianças entrarem para
a sala de aula;

· O gasto aproximado é de R$
16.000,00 (dezesseis mil reais) por
mês e o repasse da União até o
presente momento é de R$ 6.700,00
(seis mil e setecentos reais) no total.

MATERIAL ESCOLAR
· Fornecimento de materiais para 2171

crianças como: lápis, borrachas,
cadernos e alguns materiais para
recreação educacional;

· Matérias para os professores fazerem
atividades diversificadas com os
alunos da rede municipal.

DEPARTAMENTO DE PSICO PEDAGOGIA
· Atendimento de necessidades Psico/

neuro, dentre elas, visuais, auditivas
e cefaléias;

· Dos quais 53% são visual, 21% são
auditivas e 26% são cefaléia;

· Já foram atendidos 70% dos alunos
com algum desses tipos de
necessidades.

HORTAS
· Estão sendo implantadas hortas

dentro do pátio de todas as nossas
escolas rurais para beneficiar os
alunos e até mesmo a comunidade.

CULTURA E CASA DA CULTURA
Desde o momento que a Casa da

Cultura nasceu, fruto de intensa campanha
da comunidade cerroazulense, vinculada
ao Setor de Cultura da Secretaria Municipal
de Educação, Cultura e Esportes, teve como
meta-síntese o apoio e a difusão das
atividades artísticas e culturais
desenvolvidas em nosso município, e já
tem realizado muitos eventos:

· Realização de eventos envolvendo a
comunidade como, por exemplo, o
Carnaval Popular;

· Apoio às atividades da Banda
Municipal Harmonia;

· Compilação de informação sobre a
história de Cerro Azul, à disposição
da comunidade para pesquisa;

· Apoio ao Grupo de Teatro Expressão,
que conta com sala para figurino e
adereços, além de espaço para
ensaio;

· E também a criação da lojinha de
artesanato, biblioteca e a criação de
uma Videoteca Municipal;

· Organização do Concurso “Rainha da
Laranja 2005”;

· Decoração temática para os dois
almoços das autoridades oferecidas
pela Prefeitura Municipal, por ocasião
da 40ª Festa da Laranja e 12ª
Exponkan;

· E também a preparação do 1º Festival
de Cultura e Arte de Cerro Azul –
CERARTE, a ser realizado no dia 13
de agosto.

DOCUMENTAÇÃO
· Elaboração de históricos escolares de

2171 alunos e controle dos
documentos dos mesmos;

· Elaboração de declarações de
transferências, de alunos oriundos de
escolas outras e também de alunos
que irão para novos lugares;

· Manipulação das pastas individuais
dos alunos das Escolas Rurais, na
qual, conferimos as fichas individuais
de cada aluno pelo seu registro de
nascimento;

· Cadastro de cada aluno no SERE
(Sistema Estadual de Registro
Escolar);

· Atualização do SERE diariamente;

· Digitação das notas individuais
bimestrais dos alunos matriculados;

· Levantamento de freqüência de
alunos para o Bolsa Escola;

· Preenchimento dos formulários do
Censo Escolar;

· Conferências finais anuais das notas
e dados individuais dos alunos;

· Organização dos Documentos e atua-
lização dos mesmos bimestralmente.

ESPORTES
· Projetos de apoio às crianças de rua

incentivando-os a praticarem
esportes;

· Controle de horários do Ginásio de
Esporte;

· Elaboração de campeonatos
Municipais de Futsal e Futebol de
Campo;

· Apoio aos atletas participantes dos
jogos escolares regionais;

ASSESSORIA
· Controle dos funcionários diretos da

Secretaria Municipal de Educação:
seus serviços e horas trabalhadas;

· Fechamento de ponto mensalmente
para informar o Departamento de
Pessoal as faltas dos funcionários da
Secretaria de Educação;

· Controle e fechamento das despesas
do transporte escolar sendo
constituído por 41 linhas percorrendo
todo o nosso município;

· Controle diário dos dias trabalhados
além das faltas de cada motorista do
transporte escolar através de um
cartão ponto individual;

· Elaboração de ofício diário para
atender às solicitações e requisitar o
necessário para o bom andamento
de nossa Secretaria;

· Preocupação constante no bom
atendimento ao público que entra em
nossa Secretaria.

Professores da rede municipal de ensino participaram nos dias 21 e 22 de junho da Oficina de
Reciclagem de Matemática, Leitura, massa de modelar e psicomotricidade, num empenho da

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo para um melhor
desempenho dos nossos educadores, respeitando cada um de seus alunos.

Convidamos todos os produtores de
Cerro Azul para o dia 16 de agosto 2005
às 9 hs no salão paroquial de nossa
cidade, para participarem de uma
grande palestra sobre Pinta Preta, CFO,
PTV (Perm. de Trânsito de Vegetais).

Promoção do evento: Governo
estadual / SEAB / EMATER / IAPAR /
Paraná 12 meses, Governo Municipal /
Sec. Mun. da Agricultura/Meio Ambiente
e Câmara Municipal.

Apoio: Cresol, ASSTRAF, Associação
de Produtores, Sindicato dos Trabalha-
dores, Sindicato Patronal e FDCA.

A pintura da quadra e 40 m de manilhas na
Prefeitura foram feitas pela Secretaria Mun. de
Educação com pessoal da própria Secretaria

ADOLESCENTES E CRIANÇAS
(seus direitos... nossos deveres...)

Foi realizado no Projeto Piá de Cerro
Azul, no último dia 30 de Junho, a 4a

Conferência Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente. O objetivo dos
participantes e dos conselheiros era
primeiro levantar as bases e as
necessidades locais/regionais para
auxiliar a grande Conferência Nacional da
Criança e Adolescente.

OFICINA DE RECICLAGEM PARA OS PROFESSORES

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA
DE OPERAÇÃO (LO)

A empresa RONNY EVERSON BICHELS,
devidamente inscrita no Ministério da Fazenda
sob CNPJ/MF sob no 04.907.642/0001-20, torna
público que requereu ao IAP, Licença de
Operação, para implantação de fabricação de
tijolos, implantado na Estrada Cerro Azul a Rio
Branco do Sul, s/n - Ribeirão do Scheffer -
município de Cerro Azul - Estado do Paraná -
CEP: 83.570-000.

Convite aos Produtores
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A PRAÇA É NOSSA
A praça é o lugar onde se concentram

as famílias de Cerro Azul, com objetivo de
conversar, namorar e apreciar o que é bom.
Jovens, adultos e crianças fazem dela uma
extensão de seus lares. Sendo assim o
governo do município toma a iniciativa de
melhorar o aspecto da Praça Monsenhor
Celso. Com pouco investimento o Diretor
de Urbanismo, Agenor de Moura e Costa,
juntamente com sua equipe, dá uma nova
vida para o nosso ponto de encontro na área
central da cidade. Isso é só o começo
daquilo que há de se fazer.

A presença do verde na cidade
representa uma série de vantagens, tais
como:

- melhoria na qualidade do ar;
- absolvição de poeiras e parte de

outras poluições;
- melhoria na qualidade visual do

ambiente urbano, apresentando
variação de cores e formas;

- redução da poluição sonora.

Isso oportuniza o ser humano a
conviver em um ambiente agradável.

Assim sendo o Governo Municipal
através do Departamento de Urbanismo,
dirigido pelo Senhor Agenor de Moura e
Costa, determinou que se fizesse:

- A reforma do parque infantil;
- A construção de canteiros na praça

com aproximadamente 900 m²;
- A aplicação de 24 toneladas de terra

preta especial para jardim;
- A aplicação de 500 m² de grama em

vários canteiros da praça;
- A plantação de 4300 mudas de flores

em todos os canteiros;
- A reforma dos monumentos e bancos;
- A implantação de coletores de lixo;
- A reforma de calçadas e remoção dos

cantos em vários pontos das ruas
com alargamento das mesmas;

- A limpeza e pintura em vários postes,
pontes e galerias da cidade;

- A colocação de várias placas de
sinalização de trânsito;

- A substituição de lombadas
quebradoras de molas e
escapamentos por redutores de
velocidade em vias públicas;

- Mais de 150 lâmpadas trocadas em
vários pontos da cidade e interior;

- Mais de 50 reatores 125, 250 e 400
watts;

- Mais de 70 relês foto-eletrônicos;
- A ampliação da iluminação pública na

localidade de Corte Grande com 06
lâmpadas de 400 watts, depois de
muitos anos de espera;

- A localidade da Bomba recebeu 08
luminárias de 125 watts, depois de
15 anos de espera;

- A Barra Bonita dos Santos recebeu 06
luminárias de 125 watts;

- No morro do Jango Bouard,
ampliação com mais 05 luminárias
completas.

De janeiro a julho foram 25 sábados
trabalhados com aproveitamento de mão
de obra e prestação de serviço à
comunidade.

Relatório Geral do Setor Rodoviário
                                         Patrolamento      Galhos de      Ensaibramento         Bueiros
  Comunidades               de Estradas        Estradas                                    Recuperados
                                                Mestras
Anta Gorda                     (Km 60) x x
Bairro dos Bentos x x
Bairro dos Cardoso x x                  (Rib. B.                (Rib. B.

                   do Turvo)             do Turvo)
Bairro dos Rosas x x
Balsa Velha x x
Barra B. dos Ciriacos x x x
Barra B. dos Santos x x x
Bicas de Pedra x
Bomba x x x
Casa Branca x x
Freguesia x
IAPAR x
Lajeadinho x x                 (Macuco)            (Ilha do Turvo)
Lajeado Grande x                 (Ilha do Turvo)       (Bairro dos

                          Rosas)
Lajeado Grande x x
Matias e Terézios x
Mato Preto x
Pinhal Grande x x
Quarteirão de Baixo x x
Quarteirão de Cima x
Ranchinho x x
Rib. B. do Chapéu x
Rib. B. do Turvo x                (Vários na

                 ár. urbana)
Ribeirão do Sheffer x x
Ribeirão do Veado x x
São Sebastião x x x
Taquara x x
Três Barras x x x

Manilhas fabricadas e aplicadas na sede e interior
- 700 manilhas de 30x100, 350 manilhas de 40x100, 250 ma-
nilhas de 60x100, num total de 13000 metros de manilhas.

PONTES
- 01 sobre o rio Quebrada Funda
- 01 Galeria reformada sobre o mesmo rio no Bairro do Cruzeiro
- 01 Passarela no Lajeado Grande próximo ao Sr. Anísio Mariano
- 01 Recuperação de ponte sobre o rio da Bomba próximo ao Sr. João Vermelho

Geral do Pátio
- Recuperação mecânica da frota de veículos e máquinas rodoviárias
- Com um custo de aproximadamente R$ 180.000,00. (cento e oitenta mil reais).

AÇÃO IMEDIATA 1
Vendo a necessidade dos moradores

do Cruzeiro e Caixa d’água, o Senhor
Prefeito Municipal resolve dar um fim no
sofrimento daqueles moradores que há
mais de oito anos solicitavam uma ponte
para ligar os dois bairros, pois a mesma
desde 1997 estava destruída pela enchente
e nunca mais foi devolvida para a
população. Com muito esforço e com a
dedicação desta Administração Municipal
foi entregue aos moradores a tão sonhada
ponte neste mês de julho.

AÇÃO IMEDIATA 2
Ao construir a ponte já

mencionada sobre o Rio Quebrada
Funda, nas proximidades do Cruzeiro foi
constatado que outra ponte, na Rua
Marechal Deodoro, estava para ir a
“pique”, e isto a menos de 100 metros
do local da ponte citada. Esta ponte tem
o trânsito principalmente de caminhões
carregados. O Poder Público deste
município detectou que a mesma estava
torta e balançando e poderia desabar a
qualquer momento. Sendo assim o Sr.
Prefeito determinou sua reforma
imediata para evitar uma tragédia
naquele local.

Este conserto hoje já está terminado. Agora a
população está com seu direito de ir e vir
garantido, sem medo de que a qualquer

momento o chão possa ruir a seus pés...

Eis aí o time batalhador do maestro Agenor de
Moura e Costa

Os alunos da Bomba ajudaram também a
plantar as flores na nossa Praça

As máquinas trabalharam a todo vapor para
solucionar as dificuldades dos moradores e
produtores em transitar em suas vias, como

mostra nesta foto, onde o trecho de acesso à
caixa d'água foi consertado e agora seus
moradores podem subir com seus carros

Dr. Ruy
Advogado

OAB Pr 4347
3662-1604 com
3662-1408 res

ligue
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CASA PARANÁ
(41) 3662-1356

Rua Barão do Cerro Azul, 200

Alarmes

para denúncias de
crimes ambientais

Ligue Força Verde
0800 643-0304

Um serviço gratuito do Governo
Estadual (IAP e Polícia Florestal)

ou    www.nbz.com.br/cmma

Dia 12 de setembro estaremos recebendo

Cerro Azul, 339

3662-1096

Monitorados
Rua Barão do

Os vereadores Joaquim e Valdir andaram por
tudo e gravaram um pequeno documentário da
Pedreira. Receberam denúncia da população

que já não agüenta mais o barulho da dinamite.

E também os moradores já não agüentam mais
a água extremamente suja em dias de chuva.

A população abastece-se com água dos rios da
região que nascem envolta da Pedreira.

Juntamente com o Jornal Folha do Vale, os
vereadores encaminharam denúncia ao IAP no

dia 20 de julho (quarta-feira). E estamos
aguardando as providências.

Esta máquina está devastando a nascente de
água número 1. Está sem identificação

nenhuma.

Esta pedreira já é antiga na região. Mas estava
parada. Nos últimos meses foi retomada e
encontramos 3 tratores e farto material.

Nesta máquina verificamos que o nome Gema
foi coberto com tinta. Só encontramos o número
de série desta máquina, o resto estava coberto.

Este é o morro onde nasce o Ribeirão do
Veado. 1=1a Nascente, 2 = 2a Nascente.

Pois a Pedreira está em atividade destruindo as
2 nascentes do Ribeirão.

Está rocha estava sendo furada bem em cima
onde fica a Primeira Nascente de água.

Esta foto foi tirada de dentro da nascente 2 que
ainda está preservada, mas está há menos de

10 metros da devastação. Breve...

Esta área é a que está acima da nascente
número 1. Tem as pedras que os mineradores

querem, e portanto com certeza será detonada
nos próximos dias. Em baixo destas rochas e
no meio destas plantas corre a água que tem
alimentado a população e criações da região.

as embalagens vazias de Agrotóxicos

O Que fazer com as Embalagens Vazias de Agrotóxicos

Em suas andanças pelo município, os
vereadores Valdir e Joaquim encontraram

embalagens vazias de Agrotóxicos.
Juntamente com o Jornal Folha do Vale,

recolheram e tentaram entregar em Casa
Agropecuária. Não conseguiram...

A propaganda na televisão diz: "Entregue sua
embalagem vazia de Agrotóxico no local onde
está declarado na Nota Fiscal."

Mas não diz que somente em determinada
data aqui no Paraná. No caso de Cerro Azul, vai
ser dia 12 de setembro . Tragam suas
embalagens somente neste dia !!

Além disto, se você quer ser um altruísta
defensor da natureza, não pegue uma
embalagem vazia que você encontrou jogada
por aí, como fizemos. Pois não conseguirá
entregar em local nenhum, somente com a
devida Nota Fiscal e adequadamente lavada e
identificada.

Portanto, realmente achamos que a intensa
burocracia nesta necessidade tão grande, vai
continuar fazendo com que o Meio Ambiente e a
população continue a ser prejudicada com
pessoas desleixadas que não armazenam nem
dão a destinação correta às embalagens.

Realmente esperamos que isto mude, pois
do contrário, muitos produtores continuarão
jogando as embalagens, no mato e nos rios...

Vereadores Valdir e Joaquim

1 2
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Folha do Vale n. 1 - Edição Histórica de Cerro
Azul, com os prefeitos de Cerro Azul até 2004,
lista dos candidatos a vereador, Associações e
Igrejas do município, lançamento da campanha
do Santinho com Dr. Dalton para vice-prefeito

Edição de Aniversário: 1 Ano do Jornal Folha do ValeEdição de Aniversário: 1 Ano do Jornal Folha do Vale

Folha do Vale n. 2 - Edição Histórica de Doutor
Ulysses, com os prefeitos de Dr. Ulysses até
2004, lista dos candidatos a vereador,  home-

nagem especial ao Neno e a Adriane A. Scremin
além do lançamento da campanha do Pedro Jr.

Folha do Vale n. 3 - Eleições e comícios no Vale
do Ribeira, com entrevista aos candidatos a
Prefeito de Cerro Azul e Dr. Ulysses, lista da
votação para vereador do ano 2000, além da
apresentação da Urna Eletrônica para 2004

Folha do Vale Edição Especial Eleições 2004 -
Com o resultado das Eleições 2004 no Vale do
Ribeira, urna a urna, no caso de Cerro Azul e
Dr. Ulysses, além da entrevista com o Prefeito

eleito Santinho, e quais os valores do FPM

Folha do Vale n. 4 - Edição Histórica de
Adrianópolis, posse dos Prefeitos, Denúncia

contra a Sanepar e Análise dos Prós e Contras
da construção da Usina Hidrel. de Tijuco Alto

Folha do Vale n. 5 - Municípios do Vale do
Ribeira ganham a certidão negativa provisória

das mãos do Governador, Defesa contra o
Jornal do 1o de Abril e o balanço dos 90 dias

Folha do Vale n. 6 - Todas as 26 candidatas
para a Rainha da Festa da Laranja,

preparativos para a Festa de Junho, e uma
denúncia de crime ambiental em Cerro Azul

Folha do Vale n. 7 - 40a Festa da Laranja com
as 36 Rainhas desde 1964, presidentes do
Sindicato Rural, a participação na Festa do

governador Requião e do vice Pessutti

Sempre com  você

Loja 1: Av. Getúlio Vargas, 13 - (41) 3662-1511
Loja 2: Rua Barão do Rio Branco, 87 - (41) 3662-1464

Toda a linha de
Genéricos com

20% de desconto

FARMÁCIA CERRO AZUL

Agora em 2 endereços:

DROGARIA POPULAR

3662-1318
Valdemir Santos Porfírio

POSTO JRNE
Em Cerro Azul, Dr. Ulysses

(41) 3662-1466

O melhor preço a prazo das
3 cidades do Vale do Ribeira

e Itapirapuã Paulista (SP)

Potencial

O Jornal Folha do Vale é um grande
sucesso. Pois já está há 1 ano prestando
relevantes serviços no Vale do Alto Ribeira,

e tem recebido todo o apoio de seus leitores
e da comunidade. Sempre pensando
nestes mesmos leitores, o Jornal  Folha

do Vale, nesta edição, brinda-os com uma
retrospectiva das Folhas do Vale passadas.
Hoje você encontra cada edição na Internet,

com todas as páginas completamente
coloridas, acessando o endereço:
www.folhadovale.nbz.com.br

REFORMAS E
CONSTRUÇÕES

Aramis (Aramisinho)

       8412-4058

Orçamento sem compromisso
Fazemos o projeto de

sua casa

POSTO JRNE
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Continuação: Balanço dos 6 primeiros Meses do Governo Municipal de Cerro Azul
SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA, ABASTECI-
MENTO E MEIO AMBIENTE

Relatório de Atividades:
Janeiro a Junho de 2005

DIVISÕES
- Agricultura
- Abastecimento

. Armazém da Família

. Leite das Crianças
- Meio Ambiente

AÇÕES
Leite das Crianças

- Kms percorridos: 20.300 km.
- Litros de leite distribuídos: 129.390
- Mães beneficiadas: 700 (média mensal)
- Custo por criança beneficiada: R$ 7,00

(média mensal)
- Pontos de distribuição: 38 pontos (na

sede e interior do município).

Armazém da Família
- Número de beneficiários: 600 famílias

(média mensal)
- Valor médio de vendas:

* diário: R$ 3.635,91
* mensal: R$ 72.718,30

- Volume de Kg vendidos: 41.738 (média
mensal)

Convênio EMATER Paraná
- Elaboração de 84 atestados de produtor
- Produtores atendidos: (com repetição)

. Organização rural: 101 agricultores

. Tangerina: 92 agricultores

. Bovino de leite: 73 agricultores

. Outras olerícolas: 23 agricultores

. Milho: 18 agricultores

. Crédito rural: 11 agricultores

. Cana de açúcar: 01 agricultor

. Limão: 01 agricultor

. Pinus: 01 agricultor
- Metodologia Grupal:

. 05 cursos

. 06 reuniões técnicas

. 02 Excursões

Convênio IAPAR
- Produção de 8.000 mudas de cítricos, a

serem implantadas nas comunidades
rurais, via Associação de agricultores,
com objetivo de serem unidades
técnicas demonstrativas para
capacitação de agricultores.

- Produção de 60.000 mudas de
seringueiras, a serem distribuídas aos
agricultores e implantadas como forma
alternativa de renda e também
recompondo as reservas legais de
florestas obrigatória nas propriedades.

- Elaboração de projeto para produção de
mudas florestais, a serem distribuídas
aos agricultores para recomposição de
áreas degradadas e matas ciliares.

- Implantação de Unidade Demonstrativa
de Cítricos, destinada à capacitação de
agricultores.

Linha de Leite (São Sebastião / Bomba)
- Produtores beneficiados: 73 famílias
- Realização de 02 reuniões técnicas

(nas comunidades)
- Realização de 01 curso de

cooperativismo (específico aos
produtores de leite)

- Aquisição de 01 resfriador de leite,
recurso Paraná 12 meses (grupo de
produtores da Bomba), em estreita
parceria com o vereador Joaquim

- Aquisição de 90 latões para transporte
de leite (recurso Paraná 12 meses)

- Elaboração de projeto para aquisição
de um caminhão para transporte do
leite, com recurso do MDA, beneficiando
todos os produtores envolvidos na linha
de leite Bomba / São Sebastião.
(Beneficiando também produtores de
Itaperuçu, Rio Branco do Sul e
posteriormente Dr. Ulysses)

- Inseminação artificial (contatos iniciais
iniciando estação de monta em agosto).

Crédito Rural
- Elaboração de 26 planos de crédito para

investimento, aplicação de R$
140.000,00 através da CRESOL,
beneficiando 26 famílias de agricultores.

Capacitação de Agricultores
- Realização de 05 cursos de

cooperativismo
- Realização de 08 reuniões técnicas
- Realização de 02 cursos para

produtores de leite; (centro treinamento
Castro)

- Realização de 30 reuniões nas
comunidades (cadastramento
programa Luz Para Todos)

- Realização de 01 reunião técnica sobre
PROAGRO

- Realização de 01 excursão com
agricultores para Feira de Sabores

- Realização de 01 excursão (visita do
Ministro Miguel Rosseto à Curitiba)

- Participação com lideranças em 01 dia
de campo sobre bovino de leite em
Adrianópolis

- Acompanhamento das cargas de
tangerina ponkan para fora do estado,
feito pelo eng. Agrônomo Newton
Sponholz.

Meio Ambiente
- Realização da Segunda Conferência

Municipal do Meio Ambiente.
- Reorganização do Conselho Municipal

de Meio Ambiente.
- Plantio de mudas nativas nas margens

do Rio Ponta Grossa, nos fundos do
Colégio Princesa Isabel - realizado
junto com os alunos.

- Participação na semana do Meio
Ambiente - Gruta de Campinhos.

- Peça de Teatro envolvendo alunos do
colégio Princesa Isabel, em
comemoração ao dia da água, sendo
realizado nas escolas municipais em
parceria com a Secretaria de Educação.

- Cadastramento dos proprietários de
terrenos no Cemitério Municipal.

Abastecimento de água, em parceria com
a SANEPAR

- Término da obra da comunidade de Anta
Gorda.

- Término da obra da comunidade
Lajeado da Barra Bonita.

- Solicitação à Sanepar de levantamento
técnico e social nas comunidades de
Ribeirão do Veado, Retiro – São
Sebastião

- Solicitação à Sanepar de Projeto
Técnico nas comunidades de Ribeirão

B. do Chapéu e Ribeirão B. do Turvo.

Outros
- Elaboração de projeto à Receita Fede-

ral, solicitando o repasse de um ônibus
para a Prefeitura do município,  (trans-
porte de agricultores, escolares etc.)

- Solicitação e liberação de um veículo
junto a SEAB (para uso da Secretaria
Municipal)

- Solicitação de um veículo junto ao IAP
(para uso do Departamento de Meio
Ambiente)

- Solicitação de semente de milho e
feijão, junto à SEAB - para atendimento
aos agricultores atingidos pela
estiagem.

- Solicitação de técnicos do DEFIS para
a partir de 14/04/2005 emitirem
permissão de trânsito para a produção
de cítricos (solicitação emitida em 11/
02/2005).

- Participação com dois funcionários na
capacitação do SEBRAE sobre
desenvolvimento local.

- Organização nos Stands da festa da
laranja, sendo:
. Exposição de frutos com a

participação de 123 expositores,
. Stand do IAPAR com alternativas para

a pequena propriedade,
. Stand da Secretaria mostrando

programa municipal de inseminação
artificial.

Louri do Carmo Blum
Secretário Municipal

Cerro Azul, 05 de julho de 2005.

Aconteceu em Cerro Azul um fato quase que inédito, onde a Prefeitura e o Sindicato
Rural Patronal, representado por Ricardo, convidaram os vencedores da exposição
da 40a Festa da Laranja e 12a Exponkan de 11 e 12 de Junho para que, no último dia
01 de Julho, estivessem recebendo suas premiações. Na ocasião várias autoridades
locais e quase 100 produtores de cítricos estavam presentes, recepcionados com
grande churrasco para todos os participantes.

A sede da antiga mineração del Rey no Mato
Preto, onde o município pretende utilizar para as

futuras instalações da Universidade Rural ou
do Colégio Agrícola, ambos já em estudo pela

atual administração municipal.

Sr. Ary Cordeiro, destaque
na Agricultura de Cerro

Azul, entrega prêmio para
Juliana de Oliveira, 1o lugar
na Exposição de Laranja e
3o lugar na Exposição de

Ponkan. O Jornal Folha do
Vale erroneamente

escreveu na edição pas-
sada o nome de Juliana.

Adriane Agner Scremim - Diretora de Meio
Ambiente e José Nunes do Nascimento (o

fotógrafo) - Imprensa e Comunicação Social,
estiveram na sede da CNEC Engenharia em São
Paulo, levantando e preparando estudos para

elaboração do Plano Diretor Municipal.

O prefeito Santo, o Secretário Louri, Nunes da imprensa, a
rainha e princesas, autoridades e produtores presentes

Para capitalizar, para investimentos,
quitar dividas, empréstimo pessoal,
comprar, reformar construir imóveis,
caminhões, máquinas agrícolas,
ampliar negócios, pessoa física e
jurídica, a partir de:

⌧ R$ 10.000,00 - Prestação de 65,00
⌧ R$ 20.000,00 - Prestação de 130,00
⌧ R$ 30.000,00 - Prestação de 195,00
⌧ R$ 40.000,00 - Prestação de 260,00
⌧ Créditos até R$ 450.000,00
       Telefone: (0xx31) 3269-7241
       NÃO É CONSÓRCIO

CRÉDITOS LIBERADOS

Premiação no SINDICATO RURAL DE CERRO AZUL
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Ensinando as Crianças a Gostar de Ler: Livros da Profa. Enói René N. Swain

Caros leitores, devido o sucesso, a
edição se esgotou. Por isto, a partir da
próxima edição, vamos reproduzir o livro
“Abelhinha conta uma estória: a menina, o
saci, a iara e a bruxa”, da professora Enói
Renée N. Swain, que foi utilizado durante
muitos anos nas segundas séries.

Este livro conta, em 30 lições, uma
aventura da Abelhinha, uma menina muito
esperta, personagem que ficou famosa
através dos livros da professora Enói.

A técnica usada pela autora faz
despertar na criança o desejo de ler, pois,
a cada lição, a Abelhinha, nas suas
aventuras, encontra uma dificuldade, a qual
é superada na lição seguinte, e cria sempre
um novo suspense para ser resolvido na
próxima... Ou seja, o leitor sempre desejará
ler o próximo capítulo, a fim de saber como
a Abelhinha resolveu o impasse.

As primeiras lições têm frases curtas,
aumentando o grau de dificuldade na
medida em que o leitor vai avançando;
também usa uma linguagem adequada ao
grau de escolarização. Após cada lição, o
livro traz uma reflexão para a compreensão
do texto, e ainda alguns exercícios
gramaticais para serem resolvidos. Com
isso, o pequeno leitor, ao final do livro, terá
assimilado muitos conceitos da nossa
língua, que serão utilizados para o resto de
sua vida, bem como, de forma natural, terá
adquirido o hábito e o gosto pela leitura.

Sugerimos ao caro leitor que aproveite
esta “preciosidade” e colecione as lições.

História da Terra dos
Pinheirais, para Crianças
Tal é o título do novo livro da sra. Enói

Renée Navarro Swain, filha de Cerro Azul,
nome bastante conhecido em nossos
meios cultos, literata de valor já afirmada
através de livros e publicações. Adaptando,
para crianças, o livro “História da
Emancipação do Paraná”, de David
Carneiro, põe a ilustre educadora patrícia

fazer entre nós, algo de belo e útil,
incrementando, no espírito infantil, de
maneira inteligente, à moda Monteiro
Lobato, o amor pelos fatos idos e vindos
do chão em que elas nasceram, em que
vivem, em que crescem e no qual
construirão um mundo novo de que se
orgulhará o Brasil de amanhã! Que foi de
sobra feliz nessa difícil tarefa, atestam-no
quantos, a nosso exemplo, tiveram a
satisfação de ler os originais que mostram
u’a mãe, ao pé do fogo, ensinando aos
seus piás, em linguagem simples e
colorida, coisas que, de outra forma, e em
livros ditos “didáticos”, seriam, sem dúvida,
fastidiosas, cansativas, maçantes, cacetes.

Trata-se de um livro que deverá merecer,
da parte dos dirigentes do Estado, a mais
carinhosa atenção, o estímulo e mesmo
(por que não?) ajuda material para sua
publicação, para que obra assim não se
perca, para que tanto trabalho não tenha
sido inútil, para que dedicação tão grande
não haja sido em vão!

A título de amostra, diremos, a seguir,
um trecho do primeiro capítulo:
......................................................................................................................................................

- E foram presos? quis saber Tininha, a
menina mais velha.

- Sim, respondeu dona Zuleica. Na
conjura, encabeçada por Bento Viana,
foram presos dois irmãos: João
Nepomuceno e Joaquim José. E houve os
que apareceram mais tarde e que, além de
lutar, trabalhar e sofrer, ainda perderam sua
fortuna, depois de velhos.

- A senhora pode dizer o nome de
algum? indagou, lá do seu canto, Elisa, se
torcendo toda e sorrindo, encabulada, como
era o seu costume.

- Como não? Correia Junior, em
Paranaguá, foi um deles. O tropeiro Paula
Gomes, aqui em Curitiba, foi outro. Os dois
morreram pobres e esquecidos, mas a
história da vida deles, eu contarei mais
adiante.

- Mas, mamãe, diga-me uma coisa,
disse Tininha. Por que razão os
paranaenses queriam tanto se separar de
São Paulo?

- Eu explico. Antes de tudo, no mundo, o
homem preza sua liberdade. Mesmo antes
do dinheiro, antes mesmo do amor. Um
homem oprimido não pensa em outra
coisa, que não seja sua liberdade. Todo
mundo quer ser livre: livre para pensar ou
falar em voz alta, livre para escrever o que
quer, livre para trabalhar naquilo em que
gosta.

A Abelhinha aproveitou para meter a sua
colherzinha torta:

- Livre para não ter de ir para a escola,
livre para não fazer nada, livre para tomar
dez sorvetes por dia...

- É onde você se engana, minha filha.
Felicidade não é ficar sem fazer nada.
Felicidade é uma horinha que a gente tem
entre dois trabalhos. Mas, voltando à nossa
história: sem liberdade, os poetas não
fazem versos, os contadores de histórias
não contam histórias e nem os
passarinhos cantam.

- Ah, cantam, mãe! interrompeu, de novo,
a Abelhinha. O canário da tia Leonice está
na gaiola, e canta que é uma beleza!

- Bem, está certo, concordou a mãe. Mas
eu falo, aqui, é de cantar de alegria.
Passarinho preso é como gente cega: se
canta, é para disfarçar a tristeza.

- É mesmo.
- E uma terra sem contadores de

histórias para contar histórias, sem poetas
para poetar e sem passarinhos soltos para
cantar, é uma terra triste e desgraçada. Vou
dar um exemplo, para que vocês entendam
melhor.

- Então dê, mãe.
- Vocês podem imaginar um fazendeiro,

dono de uma fazenda imensa e formosa,
morando na cidade? Sem nunca ter visitado
suas terras? Como é que ele ia saber o
que precisava ser feito, o que precisava ser
modificado, se não conhecia nem o gosto,
nem as qualidades, nem o jeito daquela
gente que morava na fazenda? O que eles
queriam, e o que não queriam mais?

É assim como quem manda um
presente a uma pessoa. Vamos supor que
essa pessoa seja um homem do interior,
de um lugar onde chove sempre e onde faz
muita lama. Se quiséssemos, por exemplo,
mandar-lhe um par de sapatos, ele não
ficaria contente com um par que fosse de
sola fina, raso e de verniz. Ficaria muito mais
contente com...

- Com uma bota, completou a Abelhinha,
que, de olhos fechados parecia dormir, mas
não perdia nada.

A mãe sorriu: - Bem lembrado.
- Agora entendi, mamãe, disse Tininha.

O fazendeiro era o Governador de São
Paulo, e a fazenda era o que é hoje o Paraná.
Está certo?

- Certíssimo. E Curitiba, a nossa Capital,
hoje tão faceira, com suas casas tão lindas,
se um de nossos avós ou tataravós se
levantasse do túmulo e viesse dar uma
espiada, não iria reconhecer sua terra.

- Então Curitiba não era assim como é
hoje?

- Que esperança! A Praça Tiradentes,
sabem vocês o que era?

Ninguém sabia.
- Um cemitério! Era ali onde se

enterravam os mortos.
- Nossa! Então a gente anda pisando

em cima da sepultura deles! exclamou
Elisa.

- E quem sabe se ainda hoje eles saem
para passear e sentar nos bancos da praça,
de noite.

- E a gente conversando muito
calmamente e o espírito ali, sentado,
olhando, escutando, de pernas cruzadas,
muito sim-senhor, rematou a Abelhinha.

- Quem sabe, não! Mas, como eu ia
dizendo, o cemitério, mais tarde, passou a
se chamar Páteo da Matriz, quer dizer da
Catedral, depois que ela foi construída.
Mais tarde ainda, recebeu o nome de Largo
do Imperador. E as tropas de burro
passavam pela praça, com a madrinha na
frente, com o cincerro no pescoço: dém,
dém, dém!

- Tropas de burro passando na praça?!...

.............. Este livro terá continuação.................

Aí está, Magnífico, pois não?! É como,
honestamente, pensamos.

                                  Napoleão Teixeira

Professora Enói, em Brasília, em sala de aula,
com alguns de seus alunos

Realizações do 1o Semestre
Depto e Casa da Cultura
Apesar de seu pouco tempo de

existência e de ainda estar em fase de
estruturação, a Casa da Cultura Cerro
Azul destaca-se pelas seguintes
atividades realizadas:
u Levantamento do patrimônio

recebido da Administração anterior
u Apoio às atividades desenvolvidas

pelo setor Pedagógico da Secretaria
de Educação, Cultura, Esporte, Lazer
e Turismo (encontro pedagógico,
reuniões...)

u Realização do Carnaval Popular na
quadra de Esportes e na praça
Monsenhor Celso, em parceria com
o Projeto Piá Silfredo Bestel, cuja
renda obtida foi revertida para a
compra de flautas musicais a serem
utilizadas pelos alunos das Escolas
Municipais, no aprendizado de
música;

u Apoio às atividades da Banda
Municipal Harmonia

u Compilação de informações sobre a
história de Cerro Azul, à disposição
da comunidade para pesquisa

u Apoio ao Grupo de Teatro Expressão,
que conta com sala para figurinos e
adereços, além de espaço para
ensaios

u Reorganização do Museu e do
Arquivo de Documentos Antigos de
Cerro Azul

u Campanha junto à comunidade e
aos órgãos oficiais para a doação de
objetos e documentos antigos para
enriquecimento do acervo

u Campanha junto à comunidade  para
doação de material de leitura para a
Biblioteca Pública

u Criação da "Lojinha de Artesanato",
com o objetivo de expor e
comercializar o artesanato produzido
no município

u Criação de Videoteca Municipal, com
catalogação do acervo em
andamento

u Agendamento do Auditório da Casa
da Cultura para as Escolas, com o
objetivo de exibição de vídeos

u Realização do Baile do Dia das Mães
u Agendamento do Auditório da Casa

da Cultura para diversas instituições,
sempre que solicitado, ao longo
desse semestre

u Pré-seleção das candidatas à
Rainha da Laranja - 2005

u Organização do concurso "Rainha da
Laranja 2005"

u Decoração Temática - Artesanato da
Terra - para os dois almoços das
autoridades oferecidos pela
Prefeitura Municpal, por ocasião da
40a Festa da Laranja e 12a Exponkan

u Assessoria à Prefeitura Municipal e
ao Sindicato Rural de Cerro Azul para
a 40a Festa da Laranja e 12a

Exponkan
u Preparação do 1o Festival de Cultura

e Arte de Cerro Azul - CERARTE
Departamento de Cultura

Profa. Vania de M. C. Machado
Cerro Azul, julho de 2005
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O que tem Einstein com a Prece de Moisés?

Procure por um versículo da Bíblia no
Salmo 90 (Salmo 89 - na Bíblia Católica),
uma oração de Moisés, e observe sua
referência à relatividade do tempo. Trata-
se do versículo 4. Parece haver paralelos
entre ele, algumas citações de Albert
Einstein e a teoria da relatividade. A minha
impressão é de que Einstein inspirou-se
nesse versículo para sustentar a hipótese
de que o tempo é relativo. (...)

Essa proposição, se verdadeira, tem
grande significado, pois a história da ciência
registra que Einstein, ainda adolescente,
interessou-se pela natureza e
propriedades da luz, começou a
desenvolver os cálculos, e através deles
deduziu que o tempo é relativo.

Para se entender melhor a ligação
versículo da Bíblia e a Teoria da
Relatividade, é preciso:

– Fazer um breve histórico sobre o
problema “tempo” na Física.

– Examinar algumas citações de Einstein
e a relação que ele tinha com a religião
judaica.

– Deduzir os significados do versículo 4
do Salmo 90(89).
Breve Histórico sobre o Problema

“Tempo” na Física – Isaac Newton ,
matemático e físico inglês que viveu no fim
século XVI e começo do XVII, estabeleceu,
entre outras coisas, que o tempo é
absoluto. Isso significa, por exemplo, que
um fenômeno cósmico observável, seria
visto em todas as partes, ao mesmo tempo,
independentemente da posição de quem
o estivesse observando. Pesquisas
posteriores pareciam negar essa
assertiva: em certas circunstâncias os
tempos observados eram diferentes.
Surgiram algumas especulações – uma
delas admitia que o tempo fosse relativo. O
problema ficou mais de um século sem
solução.

No final do século XIX, Albert Einstein,
aos 16 anos de idade, interessou-se pela
natureza e propriedades da luz e começou
a estudar o assunto “tempo”, através de
cálculos. Consta que, em função desses
cálculos, ele deduziu que o tempo não
podia ser absoluto. Por isso sua teoria
começou a ser chamada de Teoria da
Relatividade.

Para ilustrar isso podemos dizer que
dois relógios estáticos marcam a mesma
hora, mas dois relógios em movimento
muito acelerado podem marcar horas
diferentes. Isso quer dizer que o tempo varia
segundo alguns fatores.

Einstein caricaturou o assunto em uma
citação:

“Ponha sua mão em um forno quente
por um minuto, e ele parecerá uma hora.

Assente-se com um bela garota por uma
hora, e ela parecerá um minuto. ISTO É
relatividade.”

Em outras palavras, o tempo é
dependente de alguns fatores.

Exame de Algumas Citações de
Einstein e sua Relação com a Religião
Judaica – É possível que Einstein tenha se
simpatizado com as idéias de que o tempo
não é absoluto através da mensagem
contida no versículo 4 do Salmo 90(89). Por
que um versículo teria inspirado Einstein?

A resposta requer breve apanhado
sobre a trajetória de Albert Einstein na
religião judaica. Quando criança ele se
envolveu com a religião de modo profundo,
embora seus pais, que eram judeus, não
fossem religiosos. Aos doze anos,
decepcionado porque os fatos científicos
contradiziam verdades, tal como lhe foram
transmitidas ou por ele entendidas, o garoto
precoce rompeu com a religião.

Mais tarde se reconciliou, em face de
uma compreensão diferente. Ele
discordava da ênfase moral, que era a tônica
dos ensinamentos do judaísmo, e
enxergava muito além. Enxergava a base
constituída por valores relativos à justiça, à
solidariedade, ao trabalho honesto e,
sobretudo, à celebração da vida. Os Salmos
eram, para ele, de uma beleza indescritível
e reveladores de verdades a que ele
chamou de religião cósmica.

Ao falar de um sentimento de alegria
embriagadora, de um maravilhar-se diante
da beleza e da majestade do mundo,
expressos em alguns Salmos, ele disse
que era nesse sentimento que a
verdadeira pesquisa vem haurir sua
energia espiritual.

Esta afirmativa de Einstein é de
compreensão difícil.  Não existe uma
pesquisa mais verdadeira do que outra,
mas esta não é uma discussão de
interesse aqui. A questão fica mais
complicada quando ele usa a expressão
energia espiritual . O que estaria ele
dizendo com isso?

Energia espiritual é energia imaterial,
não é sinônimo de massa, não está sujeita
às leis da Física. Uma inspiração pode ser
uma energia espiritual. Os Salmos podem
ter inspirado o pré-adolescente e precoce
Einstein, em particular o versículo 4 do
Salmo 90(89). Ao iniciar os estudos aos
16 anos, ele já teria simpatia com as
informações de que o tempo seria relativo,
produto do intenso fervor religioso que viveu
até os doze anos.

Deduzir os Significados do Versículo 4
do Salmo 90(89) – Os dizeres do versículo
4 são:

“Mil anos diante de Vós são como o dia
de ontem que se foi ou como uma vigília da
noite.”

Um breve esclarecimento. Ao tempo de
Moisés o dia e a noite eram fenômenos
distintos; não se sabia que um era a
continuação do outro. Portanto, o dia era
correspondente a doze horas  (essa
medição do tempo em horas passou a ser
feita séculos depois). A noite, por sua vez,
era dividida em três partes iguais – cada
uma delas correspondia a uma vigília, ou
seja, quatro horas. Portanto, o versículo
pode ser lido assim:

“Mil anos diante de Vós são como 12
horas ou como 4 horas.”

Embora a citação do versículo faça
referência a Deus, dois pontos devem ser
destacados:

* Deus é espírito e portanto, atemporal
– a referência aos tempos mil anos,
doze horas e quatro horas devem ter
outro significado. O significado provável
é: o tempo é relativo.

* Cálculos elementares envolvendo
esses tempos, após a conversão de
um mil anos em espaço, conduzem a
uma velocidade que, coinciden-
temente, é próxima à velocidade da
luz; na verdade, ligeiramente acima, o
que pode expressar a velocidade de
um único fóton e não a de um feixe de
fótons. Podemos esperar, teorica-
mente, que a velocidade de um fóton
seja superior à de um feixe em três
diferentes abordagens da Física.

Primeiro a religião, depois a ciência –
A revelação de que o tempo é relativo,
contida no Salmo 90(89), pode ter inspirado
uma hipótese não declarada por Einstein,
cuja comprovação dependia de se
postular uma constância na velocidade da
luz. Tal inspiração pode perfeitamente ter
ocorrido, posto que o próprio Einstein
afirmou, mais tarde, que os Salmos são
reveladores de verdades a que chamou
de “religião cósmica”. Nesse caso, a
relatividade do tempo teria sido a
convicção primeira e ponto de partida de
toda a pesquisa  – os cálculos finais,
sugestivos de que o tempo, assim como o
espaço, é relativo, vieram ao conhecimento
do mundo mais de dez anos depois. A
religião seria a nascente da caudalosa
teoria que fluiu.

A primeira parte, conhecida como
Teoria da Relatividade Restrita,
apresentada em 1905, incluiu o
estabelecimento de que a diferença entre
massa e energia é uma constante, isto é,
um número (em outras palavras, massa e
energia são, na essência, a mesma coisa).
A parte ampliada da teoria, apresentada
em 1926, estabeleceu que certos
fenômenos físicos, principalmente os que
ocorrem em escala cósmica, só podem ser
entendidos se se admitir que a presença
da massa de um corpo curva o espaço à
sua volta.

Essas descobertas tiveram profunda
influência no desenvolvimento científico e
tecnológico.

Outra citação de Einstein talvez ajude o
leitor céptico a abrir a mente:

“Eu sou como um artista a desenhar
livremente na minha imaginação. A
imaginação é mais importante que o
conhecimento. O conhecimento é limitado.
A imaginação abarca o mundo.”

“Ciência sem religião é lama, religião
sem ciência é cegueira.”

“Afirmo que a religiosidade cósmica é a
força mais forte e mais nobre na condução
da pesquisa científica.”

“Todas as religiões, artes e ciências são
ramos da mesma árvore. Todas essas
atividades são dirigidas para o
enobrecimento da vida do homem,
elevando-a da mera esfera da existência
física e conduzindo o indivíduo para a
liberdade.”

Escrito pelo médico Dr. Ruy Miranda da Internet: http://www.biblia-ciencia.com/art/teoria-relatividade-einstein.htm
Festa Julina em

Cerro Azul

Foi realizada no dia 9 de julho a festa
Julina organizada pela Sra. Cida Brighetti,

da ECA - a que protege, na Mitologia grega

Os gajos Rubinho, Willerson, Edinho, Silas
e Rodrigo com a prenda Cida Brighetti

Além da fogueira, quadrilha, casamento
caipira, todas os demais atividades de

uma festa da "roça" foram feitas

Depois o grande baile foi realizado no
Salão Paroquial...

Jesus aos 12 anos de
idade segundo um

programa de computador

Albert Einstein, segundo
alguns: o maior cientista

de todos os tempos

Móveis em Madeira
Mesa ..........................................   80,00
Mesa boneca c/ 4 cadeiras ......   30,00
Consoles p/ caminhões ..........   70,00
Consoles p/ fusca ....................   45,00
Mesa churrasco e 2 bancos .... 300,00
(3 metros comprim. em Cedro)
Mesa churrasco e 2 bancos .... 180,00
(3 metros comprim. em Pinus)
Casa de Bonecas .................... 150,00

Fazemos caixas de som e tampão
para qualquer tipo de carro, além de

troca de forro de consoles

Fone: 8427-3308
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Notícias -   NOTÍCIAS  - Notícias -  NOTÍCIAS  - Notícias -  Notícias - Notícias
Acidente na Rodovia de Bocaiúva ceifa vida de

pai do pastor Edson Feitosa de Cerro Azul

3º Idade, ou a Melhor Idade...
Aconteceu no último dia 29 de Junho

nas dependências da Secretaria Municipal
da Ação Social, uma grande festa,
denominada a Festa das Vovózinhas, que
semanalmente se reúnem naquele local
para realizar suas atividades artesanais.

Todavia se reúnem a cada semestre
para festejar os aniversariantes dos
anteriores 6 meses, e desta vez a Tia Ana
Porfírio comandou o encontro, regado a
muita pipoca, pinhão, refrigerante e até
dança de quadrilha. Parabéns Vovós, vocês
merecem. O prefeito Santo tem constantemente ouvido as

reinvindicações dos vereadores e tem exposto
para eles quais as diretrizes de Governo. Nesta

foto, os vereadores Porquinho, Valdir e Milton
Buava no gabinete do Pefeito.

Festa da turma da Melhor Idade

E este é o caminhão envolvido no acidente.

Palavras do Pastor Edson Feitosa
Pelo apoio dado nos momentos difíceis trilhados nos últimos dias,
agradeço primeiramente a Deus, e também a todos os irmãos da
Igreja e os amigos da cidade de Cerro Azul. A ausência de meu
pai, Francisco Pompílio de Lima, que faleceu com a idade de 77
anos, está sendo muito sentida, mas declaro com convicão, que
ele deixou lições de vida para todos nós, os filhos que ficaram.

PRESENÇA MARCANTE
Na última terça feira esteve marcando

presença em Cerro Azul o jovem deputado
ALEXANDRE CURI, que juntamente com
Prefeito SANTO e Vereadores visitaram
escolas Municipais, comprometendo-se a
empenhar-se junto aos órgãos Estaduais
e Federais em conseguir benefícios para
nosso Município.Sempre com objetivo de
ver o desenvolvimento deste Município
solicitou ao Prefeito e Vereadores que
elaborassem suas reinvidicações por
escrito. Um dos pedidos detalhado pela
assessoria de imprensa e comunicação
social, foi a preocupação quanto à
conservação das estradas rurais, pois o
nosso diferencial é a agricultura,
principalmente pequenos produtores. Sem
boas estradas, todos sofremos.

Dia 1o de julho jovens e lideranças reuniram-se
na Casa da Cultura para direcionar aonde deve

ser aplicado 1 bilhão e 600 milhões que o
Governo tem para a Agricultura no Sul.

APAGÃO
O poder público do Município de

Cerro Azul tem estado muito
preocupado, nos últimos meses, devido
aos constantes apagões ocorridos na
cidade e interior, causando muitos
transtornos. Com a falta de energia,
automaticamente falta água, e para
piorar a situação os mercados são os
maiores prejudicados pois ficam sem
poder usar freezers, balanças
eletrônicas, caixas registradoras e
computadores. O prejuízo poderia ser
evitado com redes elétricas mais
modernas. Estamos aguardando...

ARRAIÁ DA SAÚDE
No último dia 28 de julho aconteceu

uma grande arraiá na casa da Secretária
da Saúde, e lá estavam os funcionários da
mesma com quadrilha, pipoca, pinhão,
quentão, fogueira e muita diversão.

Parabéns à Sandra pela iniciativa. Foi
bom demais.

Crianças boleiras de Dr. Ulysses e Cerro
Azul, competiram no dia 7 de julho. O "pega"
foi concorrido, mas Cerro Azul ganhou por

uma contagem de 9 a 2

Depois os 2 times posaram para a foto...

Assessoria da Prefeitura faz reunião com a
população da Vila Esperança, trazendo alguma

informação do futuro da região.

O Circo Cassaly fez temporada aqui em Cerro
Azul nestas férias. Aproveitando que a

criançada estava de férias, o Circo com uma
grande quantidade de integrantes e animais,

divertiu crianças e adultos.

Este é o estado que ficou o carro.

Tia Ana C. Porfírio, destaque importante na área
social de Cerro Azul, e suas meninas...

Cerro Azul x Dr. Ulysses

Serralheria Gonçalves
t Esquadrias de ferro,

alumínio e madeira
t Box para banheiro
t Vidros em Geral

Rua Marechal Floriano
Cerro Azul - PR

(41) 3662-1560

Lotes no Cemitério
A prefeitura de Cerro Azul
está pedindo para todos
aqueles que têm lotes e
jazigos no cemitério da

cidade, para que compare-
çam na Prefeitura

Municipal, na Rua Barão
do Cerro Azul, 63, para

recadastrarem e
regularizarem seus

Lotes e Jazigos.

O prazo é até o dia 15 de
dezembro de 2005

Não perca tempo e faça
seu recadastramento

ainda Hoje!!

PREFEITURA

  CONVOCA

Festival de Cultura e
Arte - CERARTE

13 de agosto

a partir das 9 hs
no Laranjinha
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Expediente

Barão Comercial
10 anos

A partir de R$ 50,00 em compras, você
ganha um cupom para concorrer:

O C
Barão Comercial ⌧ 3 televisores color

⌧ 3 bicicletas
⌧ 1 liquidificador
⌧ 5 ferros elétricos
⌧ 1 saco frango 30 kg
⌧ 1 jogo de chá
⌧ e muitos outros...

Adriane A. Scremim Adriano Briatori Anderson Board Arlene Assis Porfírio José Ciriaco da Silva

O jovem Claudinei Luis C. Edson A. Franzen Francisco E. da Silva Luiz Antonio Paulus Mara Luzia M. Lovato Rodrigo Navarete Ruth Braine

No dia 20 de julho, data da apresentação, no
final, o grupo de Teatro Arte & Manha de

Guarapuava, fez uma apresentação da peça
"Depende de Nós", que provocou gargalhadas

em todos os presentes. Um sucesso.

No dia 20 de julho, a partir das 19:30 hs, o Fórum de Desenvol-
vimento iniciou em Cerro Azul, através da Formatura da Turma de
15 alunos do Programa Liderar do SEBRAE. O FDCA é uma iniciativa
do SEBRAE para o desenvolvimento dos municípios. Já existem
Fóruns em 150 municípios do Paraná. Em Pontal do Sul, o sucesso
foi total pois através do mesmo Fórum, implantou-se Coleta Seletiva
de Lixo, Prato Típico para o Turismo e Revitalizou o Comércio da
cidade e do município. Para Cerro Azul, o FDCA pretende trazer:
1 - Dia do projeto: São palestras seminários e consultoria para que
o interessado possa abrir o seu próprio negócio. As primeiras
palestras serão dia 16 de agosto: Qualidade no Atendimento
2 - Telessalas: “Juntos somos Fortes” e “Aprender a Empreender”:
Dia 23 de agosto virá para Cerro Azul a primeira Telessala.
3 - Jovens empreendedores: Cursos para professores e
multiplicadores que disseminarão a cultura empreendedora entre
os jovens em idade escolar.

O curso Liderar do SEBRAE foi dado por 6
segundas-feiras, num total de 48 horas. Depois
disto, a turma formada mais Fausto Przysiada,
que entrou posteriormente, iniciaram atividades
para formar o Fórum. Levantaram Problemas e

Soluções e levaram ao público do município.
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No último dia 21 de julho foram criados
os cargos do CMMA, ficando assim
distribuído: Presidente Edson A. Franzen,
Vice-presidente Luiz A. Paulus, 1o Secretá-
rio Newton Sponholz, 2a Secretária Leonilda
de Matos Vales.

Foram também criadas as comissões
paritárias (hoje todas abertas ao público):

1. Tijuco Alto e Alternativas Energéticas
2. Unidades de Conservação, Reserva

Legal e RPPN (Reservas Particulares de
Preservação Nacional)

3. Ecoturismo, Grutas e Cavernas
4. Planejamento, Fiscalização, Docu-

mentação e Projetos
5. Resíduos Sólidos (lixo e recicláveis)

e Educação Ambiental

Conselho Municipal de Meio
Ambiente - CMMA


