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Rio Ribeira:
Último Rio
Sem Barragens
O Rio Ribeira, que corta o Paraná e São Paulo, é o
último grande rio Paulista que ainda não possue
nenhuma barragem em sua extensão. Se sair
algumas das Usinas que estão sendo planejadas
para suas águas, rios sem barragens em São
Paulo, somente na memória dos "antigos".

Feliz Natal e um 2006
repleto de Saúde e Alegria
O senhor Prefeito Municipal de Cerro Azul Valdemir Santos Porfírio deseja a todas as
famílias cerroazulenses um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de realizações.
O ano de 2005 foi marcado por alguns boatos e desconhecimentos dos reais acontecimentos por muitos. Mas
apesar disto, a equipe municipal empenho-se para conseguir os melhores resultados possíveis. Com muita luta e
dedicação, foram honrados todos os compromissos de pagamentos de salários de funcionários e de fornecedores,
colocando a casa completamente em ordem. O primeiro ano tinha que ser assim. A austeridade e pulso firme
permitie que agora possamos ir atrás do segundo passo: crescer, mantendo em dia os pagamentos, para poder
administrar com qualidade, tranqüilidade e responsabilidade o ano de 2006. Boas Festas famílias cerroazulenses.

145 Anos
de Cerro
Azul

Depois do tão esperado
asfalto, as esperanças dos
moradores de Cerro Azul e
Doutor Ulysses são as
melhores possíveis. O
comércio está se aquecendo,
o turismo está iniciando, os
produtores mais otimistas com
a maior atuação da Cresol, das
Prefeituras e a possibilidade do
Banco do Brasil vir a se instalar
em Cerro Azul. Com tudo isto
vemos 2005 como um ano em
que o sonho foi realizado e
2006 como o ano da esperança
e da paz: uma construção
realmente possível...
Poucas pessoas conhecem que a CBA e a CNEC fizeram o RIMA e o EIA
(Estudo de Impacto Ambiental) de 4 barragens no Rio Ribeira, e não
somente de uma, Tijuco Alto, mais falada e citada. São 4 as barragens
estudadas: Tijuco Alto, Itaóca, Funil e Batatal. Mesmo a CBA e CNEC
demonstrando somente interesse em Tijuco Alto, as comunidades Rio
Ribeira abaixo, não estão tranqüilas com a possibilidade de suas terras
serem invadidas pela água. Aliás, ali fica alguns dos últimos quilombos
(ajuntamento da comunidade de ex-escravos negros) da região. Dia 21 de
outubro, sexta-feira, associações e entidades contrárias à construção da
usina, estiveram reunidas em Cerro Azul, na igreja católica, juntamente
com comunidades envolvidas, para apresentarem as dados e informações com relação a estas construções que estarão represando o último
grande rio sem barragens que corre por São Paulo e também no Paraná.

Orquídeas da Casa do Sr. Nestor Serafim dos Santos, de Cerro Azul

VALE DO RIBEIRA
Chafariz na Praça?

Este é um dos desenhos estudados para o
chafariz da praça de Cerro Azul. Na
próxima edição estaremos falando mais...

os

Dois 13

na pág. 4 e 5

Balanço do
ano de 2005
do Governo
Municipal de
Cerro Azul
na pág. 2 e 3

O Vale Verde da Laranja e Tangerina, a Terra dos Minerais (Ouro, Prata,
Fluorita, Barita, Chumbo, Calcáreo, Cimento...), o Vale das Frutas, e nesta
época, o Vale das Orquídeas, florindo majestosas para todos nós...

Formatura 8a e 3o ano

Já há Turismo no Vale

Na Página 5, mostramos as fotos da formatura da
8a Série e 3o ano do Ensino Médio de Cerro Azul.

Empresas de aventura fazem Rafting no Ribeira. Na pg. 8.

no Ano Pagos a Servidores

Alunos da 4 a Série da Escola
Germano Bestel Ganham
Reconhecimento Público do MAE

Vereadores procuram Alemão Decapitado

Veja mais sobre a procura de Henning na pág. 6

DROGARIA POPULAR

3662-1318

Genéricos
Éticos
Similares

Em 17 de janeiro de 2005, o Prefeito Santo pagou o 13o
Salário de 2004, valor este não pago pela gestão anterior, e
agora no dia 7 de Dezembro, houve o pagamento do 13º
referente ao ano de 2005. Portanto foram 2 (dois) Décimos
Terceiros pagos em 2005 pelo Prefeito de Cerro Azul, o que
segundo palavras do Prefeito, tem orgulhado sua
administração por estar contribuindo para amenizar um pouco
as dificuldades financeiras de parte do funcionalismo.

Os alunos da 4a Série da Escola Germano Bestel tiveram sua formatura no
dia 08 de dezembro deste ano. Esta turma também receberá em Janeiro,
em data a ser confirmada, certificados de Reconhecimento Público de
Mérito Ecológico, que ganharam do MAE - Movimento de Ação Ecológica,
pelo seu trabalho de reciclagem de lixo na comunidade. Mais na pg. 6

Boas Festas e
um Feliz 2006

Fórmulas
Perfumarias

de Valdemir Santos Porfírio
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Nos campos da
observação, o
acaso favorece
apenas as mentes
preparadas.
Louis Pasteur
Leia o Folha do Vale

Não é mais possível aprender tudo de
cor. Um homem instruído não é mais
o homem que sabe muitas coisas. É o
homem que sabe onde buscar a
informação. Jacques Arsac

O Jornal Folha do Vale mudou...
Com a intenção de melhorar o visual,
facilitar a leitura e trazer muito mais
informações em nossas edições,
ampliamos, para você leitor, o
tamanho do Folha do Vale a partir
deste número 11.
Nesta edição demos ênfase em
assuntos agrícolas, ambientais e
turísticos, pois o Vale do Alto Ribeira
possue mais de 7 mil produtores
rurais e está dentro de 2 áreas que
precisam ser estudadas, preservadas e exploradas de forma
sustentada: a Mata Atlântica e a
floresta de Araucária.

Por Edson A. Franzen
Editor Presidente do
Jornal Folha do Vale

Esta região tem a maior reserva
de calcáreo, cimento, fluorita, barita,
chumbo, ouro e prata de dois
estados: Paraná e São Paulo. O Vale
do Alto Ribeira é a maior reserva de
calcáreo e cimento do Brasil.
Além disto aqui há muita
disponibilidade de água, cachoeiras
magníficas, cavernas, grutas e muitos
sítios arqueológicos, como em
nenhum outro lugar no Brasil.
Rica, mas ao mesmo tempo, esta
região tem os piores IDHs do Paraná
e de São Paulo, como mostramos a
seguir:

Comparativo do IDH-M1 do Vale do Alto Ribeira2 - PR e SP
Municípios PR
Posição
Doutor Ulysses
2
Itaperuçu
19
Adrianópolis
26
Cerro Azul
28
Tunas do Paraná
30
Média da Região

IDH-M
0,627
0,675
0,683
0,684
0,686
0,671

Posição: 1=significa que é o pior IDH M.
do Estado, 2=segundo pior IDH Munic. ...

Municípios SP
Itapirapuã Paulista
Barra do Chapéu
Itaóca
Barra do Turvo
Ribeira
Iporanga
Apiaí
Média da Região

Posição
1
2
4
5
6
8
23

IDH-M
0,645
0,646
0,65
0,663
0,678
0,693
0,717
0,670

1 IDH-M é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal: um coeficiente que mede a qualidade de vida
da população dos municípios, sendo a média de coeficientes da Educação no Município (Alfabetização e
Freqüência Escolar), da Longevidade e da Renda per capita da população. Foi medido no ano de 2000.

2 Alto Ribeira é a região mais alta do Vale do Rio Ribeira, exatamente próximo à nascente do Rio Ribeira, e
portanto a região onde há a maior necessidade de preservação das nascentes, para manter a quantidade e a
qualidade das águas do Rio Ribeira além da qualidade de vida de toda a população ribeirinha.

Portanto, imediatamente precisase melhorar a renda da população
do Alto Ribeira, juntamente com a
preservação de forma sustentada do
meio ambiente.
Muita gente está envolvida nesta
tarefa. Abiaxo citaremos algumas
destas instituições, pois estão
necessitando da sua contribuição:
Governamentais
Emater - 3662-1292 (Marcos)
IAPAR - 9971-3777 (Ivete)
IPHAN Arqueologia - (61) 3414-6176,
3414-6186, 3414-6199
Prefeitura Cerro Azul - 3662-1222
(Nunes e Cidionir)
Sanepar - 3662-1382 (Reinaldo)
SEAB - (41) 3313-4065 (Gabardo)
USP Arqueologia - www.mae.usp.br
Não Governamentais
ACIACA - 3662-1604 (Dr. Rui)
Artesanato - Mara 3662-1498
Associações - 3662-1827 (Francisco)
ASSTRAF - - 3662-1827 (Angela)
CEDEA - (41) 3333-3864 ou 99616336 (Laura)

CMDR - 3662-1241 (Louri)
CMMA - 8415-5927 (Edson) ou ainda
3662-1241 (Adriane)
Cresol - 3662-1827 (João Carlos,
Daniela)
FDCA - 8415-5927 (Edson) ou 84161431 (Ciriaco)
Fórum do Vale - 3662-1827 (João
Carlos) ou 3662-1292 (Marcos)
Fórum IDESC - (13) 3822-2787
(Sonia ou Margareth)
Jornal Folha do Vale - 8415-5927
(Edson)
Pastoral da Criança - 3662-1498
(Marialba)
Praia Secreta Expedições - (41) 33520520 (Daniel ou Paulo)
Rádio Novo Cerro Azul - 3662-1509
Sebrae - (41) 3330-5741 ou 99961036 (Jaime)
Senar Cerro Azul - 3662-1213
(Paulinho ou Ricardo)
Senar Curitiba - 9976-1449 (Luiz
Guilherme)
Sindicato dos Produtores - 3662-1199
Sindicato Rural Patronal - 3662-1213
(Sandra ou Ricardo)

Secretaria Municipal da Saúde
AÇÕES REALIZADAS EM 2005
ü Reunião de hipertensos e
diabéticos;
ü Coleta de preventivo extensivo
para postos do interior;
ü Atendimento domiciliar em todo
o Município;
ü Reunião com gestantes;
ü Vacina realizada nas escolas do
interior e sede;
ü Consultório para atendimento de
ginecologia e obstetrícia ( Posto
da Sede);
ü Acompanhamento das gestantes
pelas enfermeiras, com busca no
Sis-Pré-Natal;
ü Campanha da dengue;
ü Dia Mundial da luta contra a
AIDS;
ü Consulta de Enfermagem;
ü Contratação
de
quatro
enfermeiros(as);
ü Contratação de mais 15 agentes
comunitários, agora são 41 Agentes Comunitários de Saúde;
ü Compra de medicamentos
complementando o consórcio;
ü Reabertura dos consultórios
Odontológicos dos Postos de :
Guaraipos, Bomba e São
Sebastião;
ü Contratação de Ônibus para levar
pacientes em consultas em
Curitiba;
ü Compra de uma Kombi para a
Vigilância Epidemiológica;
ü Programa de gerenciamento de
resíduos de saúde através de
contrato com a empresa
SERQUIP;
ü Conferência Municipal de Saúde
em Cerro Azul;
ü Centralização das consultas
especializadas por telefone,
internet e via fax no Centro de
Saúde ;
ü Ampliação do programa de
saúde da família (4 equipes);
ü Contratação de um Técnico de
Enfermagem para o Posto do
Mato Preto;
ü Locação de 02 veículos(gol) para
transporte da Secretaria
Municipal de Saúde;
ü Contratação de mais 01
dentista, (hoje contamos com 04
profissionais odontólogos);
ü Atendimento por auxiliar de
enfermagem nos Postos da
Bomba às 2ª e 4ª feiras, e
Lajeado Grande às 3ª e 5ª feiras;

ü Audiência Pública de saúde a
cada trimestre;
ü Reativação do Conselho
Municipal de saúde;
ü Reativação do comitê de
mortalidade materno / infantil;
ü Equipe multiprofissional atuando
na Vigilância Sanitária;
ü Abertura do Mini Posto do
Ribeirão Bonito do Turvo.

PLANEJAMENTO 2006
ü Aperfeiçoamento das reuniões
de Hipertensos / diabéticos;
ü Programa de planejamento
familiar;
ü Aperfeiçoamento do atendimento
domiciliar;
ü Capacitação dos agentes
comunitários de saúde;
ü Capacitação dos funcionários de
Saúde (humanização no
atendimento);
ü Inicio do Programa de saúde
mental
com
equipe
multidisciplinar;
ü Coleta de preventivo no interior;
ü Semana de enfermagem;
ü Dia da Saúde em Cerro Azul;
ü Reforma para os Postos do
Interior e ativação dos que estão
fechados;
ü Disponibilização do DIU;
ü Aplicação de flúor nas escolas
em parceria com os agentes
comunitários de saúde;
ü Construção de Posto (24 horas)
de saúde;
ü Laboratório Municipal;
ü Formação de auxiliar de
enfermagem;
ü Formação de auxiliar de
consultório dentário;
ü Realização de Exame de ultrasonografia na Unidade Central;
ü Ampliação no atendimento de
fisioterapia;
ü Contratação de nutricionista;
ü Municipalização da vigilância
sanitária;
ü Ampliação no atendimento
médico pelo interior do município;
ü Contratação de médico cirurgião
para a casa de saúde Dr. Enio
Costa Ltda;
ü Acompanhamento de saúde
bucal por região;
ü Aquisição de uma Ambulância
(U.T.I móvel);
ü Consórcio Metropolitano em
Saúde;

Balanço dos Primeiros 12 meses (ano de 2005)
do Governo Municipal de Cerro Azul
Relatório Geral do Setor Rodoviário
Comunidades
Anta Gorda
Bairro dos Bentos
Bairro dos Cardoso
Bairro dos Rosas
Balsa Velha
Barra B. dos Ciriacos
Barra B. dos Santos
Bicas de Pedra
Bomba
Casa Branca
Freguesia
IAPAR
Lajeadinho
Lajeado Grande
Matias
Terézios
Mato Preto
Rocha
São Francisco
Córrego Seco
Pinhal Grande
Quarteirão de Baixo
Quarteirão de Cima
Ranchinho
Rib. B. do Chapéu
Rib. B. do Turvo
Ribeirão do Sheffer
Ribeirão do Veado
São Sebastião
Taquara
Três Barras
Serra

Patrolamento
de Estradas
Mestras
x
x
2 vezes
2 vezes
2 vezes
2 vezes
2 vezes
2 vezes
2 vezes
2 vezes
x
2 vezes
2 vezes
2 vezes
2 vezes
2 vezes
x
2 vezes
x
2 vezes
x
2 vezes
2 vezes
2 vezes
2 vezes
2 vezes
2 vezes
2 vezes
3 vezes
x
2 vezes

Galhos de
Estradas
(Km 60)
x
2 vezes
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ensaibramento

Bueiros
Recuperados

x

x

2 vezes

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
2 vezes

x
x

x
x
x
x

Alunos, Profa Gizele Schnnell, Adriane
do Meio Ambiente, Marcos da Emater, na
BLITZ ECOLÓGICA do dia 21 de
Setembro, doando mudas de árvores

x
x

(Macuco)

DIA DA ÁRVORE

Alunos das Escolas de Cerro Azul
participam da Blitz Ecológica do Dia da
Árvore (21/09), quando o Prefeito de
Cerro Azul dá o exemplo e planta duas
árvores nas ruas da cidade...

Alunos em 30/11

x
x
x
x

x

Manilhas fabricadas e aplicadas na sede e interior
- 1530 manilhas de 30x100, 720 manilhas de 40x100, 515 manilhas de 60x100, num total de 2765 manilhas (mais de 27 kms).
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
- Término Ponte Lageado - Sr. Rivair Moura e Costa
- 01 Ponte sobre o Rio Lageado Grande - Divair Mariano
- 01 Ponte sobre o Rio Barra Bonita
- 01 Passarela Rio Turvo, próximo Sr. Darci de Moura e Costa
- 01 Bueiro na entrada das Três Barras (10 manilhas)
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).

No último dia 30 de novembro
de 2005, o prefeito municipal
recebeu em seu gabinete, os
alunos do 3º ano do Colégio
Princesa Izabel que participam do
multirão da ecologia promovido pelo
meio ambiente do município, no dia
da árvore. Na oportunidade foram
distribuídas inúmeras mudas de
árvores à população e também
foram plantadas árvores em toda a
extensão urbana da cidade.
O mutirão, batizado com o
nome Blitz Ecológica, foi
coordenado pelo Departamento de
Meio Ambiente e Prof. Gizele, e
teve o apoio técnico da EMATER.
Na oportunidade. o senhor
prefeito plantou árvores em frente
ao Ciriaco‘s Churrascaria e
também em frente à igreja do
Evangelho Quadrangular.
A mão do Prefeito é boa, pois
as árvores "pegaram" muito bem.

Os Números da Rodoviária de Cerro Azul
RELATÓRIO MENSAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO TERMINAL RODOVIÁRIO
DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2005
LINHA

EMBARQUE

DESEMBARQUE

TOTAL

PASSAGEIROS

TOTAL

TOTAL GERAL

Dr. Ulysses

398

336

R$ 1,468.00

7,305

R$ 3,652.50

R$ 5,120.50

Sete Quedas

77

82

R$ 318.00

1,450

R$ 725.00

R$ 1,043.00

Mato Preto

95

94

R$ 378.00

1,144

R$ 572.00

R$ 950.00

Tunas do Pr

188

147

R$ 670.00

3,502

R$ 1,751.00

R$ 2,421.00

Barra Bonita

132

133

R$ 530.00

2,238

R$ 1,119.00

R$ 1,649.00

Itupava

122

122

R$ 488.00

2,564

R$ 1,282.00

R$ 1,770.00

Caraguata

190

188

R$ 756.00

5,211

R$ 2,605.50

R$ 3,361.50

S. Sebastião

237

233

R$ 940.00

5,399

R$ 2,699.50

R$ 3,639.50

Lageado Grande

224

223

R$ 894.00

4,532

R$ 2,266.00

R$ 3,160.00

Lageadinho

149

151

R$ 600.00

2,463

R$ 1,231.50

R$ 1,831.50

R. B. do Turvo

91

92

R$ 366.00

1,575

R$ 787.50

R$ 1,153.50

Cerro Azul / Ctba

790

701

R$ 2,982.00

16,953

R$ 8,476.50

R$ 11,458.50

TOTAL GERAL
MÉDIA DIÁRIA

2693

2,502

R$ 10,390.00

54336
163.17

R$ 27,168,00
R$ 81.59

R$ 37,558.00
R$ 112.79

RELATÓRIO DE ENTRADA E SAIDA DO TERMINAL RODOVIÁRIO
DO MÊS DE JANEIRO Á NOVEMBRO DE 2005
ESTABELECIMENTO

ALUGUEL

COND.

TOTAL

DESPESAS

TOTAL

Lanchonete

R$ 2,891.29

R$ 254.86

R$ 3,146.15

Sanepar

R$ 1,326.13

Empresa C. Azul

R$ 1,852.19

R$ 105.96

R$ 1,958.15

Copel

R$ 873.52

Diversos

R$ 3,017.82

Fatur. de Jan. a Nov.

R$ 37,558.00

Saldo Anterior

R$ 0.00

TOTAL GERAL

R$ 42,662.30

R$ 5,217.47

Total Líquido Restante em caixa: R$ 37,444.83

Ações do ano de 2005 do
Departamento de
Urbanismo e Paisagismo
ü Reforma do Parque infantil
ü Construção de Canteiros na Praça
Monsenhor Celso
ü Aplicação de 24 toneladas de terra
especial para Jardim
ü Aplicações de 500m de grama em
vários canteiros da praça
ü Plantação de 4300 mudas de
flores em todos os canteiros
ü Reforma dos monumentos e
bancos
ü Implantação de coletores de lixo
ü Reforma de Calçadas e remoção
dos cantos em vários pontos das
ruas com alargamento das
mesmas
ü Limpeza e pintura em vários
postes, pontes e galerias da
cidade
ü Colocação de várias placas de
sinalização de trânsito
ü Substituições de lombadas
quebradoras
de
molas
e
escapamentos por redutores de
velocidade
ü Mais de 150 lâmpadas trocadas
em vários pontos da cidade e
interior
ü Substituídos 50 reatores 125, 250

e 400 watts
ü Substituídos mais de 70 relês
fotoeletrônicos
ü Ampliação da iluminação pública
na localidade do Corte Grande
com 06 lâmpadas de 400 watts
ü Implantação de iluminação pública
no bairro da Bomba, com 08
iluminarias de 125 watts
ü Bairro da Barra Bonita dos Santos
recebeu 06 luminárias de 125 watts
ü Morro do Vango Bouard recebeu 05
luminárias de 125 watts
ü Manilhamento em alguns pontos
das ruas do Morro da caixa d´água:
em torno de 100 manilhas
aplicadas
ü Manilhamento do esgoto a céu
aberto na rua próxima ao Cruzeiro
ü Manilhamento na rua Vereador
Clementino Porfírio próximo ao
campo de futebol
ü Ponto de táxi ampliado para
oferecer mais segurança aos
usuários, taxistas e motoristas
ü Arborização em vários pontos da
cidade
ü Reforma geral na pracinha do
cemitério
ü Inicio do calçamento para
pedestres ao lado do asfalto para
Curitiba.
Agenor de Moura e Costa

Expediente
Ano 2 - no 11 - Alto Ribeira
23 de Dezembro de 2005
Distribuição Gratuita
Apoio: FDCA - Fórum de
Desenvolvimento de Cerro Azul e
MAE - Movimento de Ação Ecológica
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 Br@zil - Soluções Globais de
Informática-CNPJ 05.235.941/0001-28
Internet: www.folhadovale.nbz.com.br
e www.nbz.com.br
E-mails: folhadovale@nbz.com.br
webmaster@nbz.com.br
pstvirtual@yahoo.com.br
Endereço: Rua Prefeito Atanagildo de
Souza Laio, 135 (ao lado da Prefeitura)
Telefone: 8415-5927
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Balanço dos Primeiros 12 meses do Governo Municipal de Cerro Azul
EDUCAÇÃO INFANTIL
Neste ano todos nós trabalhamos
juntos em prol do progresso de nosso
município, desenvolvendo as seguintes
ações:
• Grupo de estudos (pesquisas e
ações) em parceria com o NREAMN;
• Reflexões dos trabalhos feitos no
dia-a-dia e a teoria - prática docente;
• Desenvolvimento de projetos relacionados a datas comemorativas:
• Elaboração e sugestões de
materiais didáticos;
• Participação de professores e da
coordenadora pedagógica no
Primeiro Simpósio da Educação
Infantil;
• Capacitação de professores em
Oficinas Pedagógicas e Educativas
oferecidas pela Secretaria Municipal
de Educação;
• Participação dos professores e dos
alunos no Evento CERARTE;
• Adequação no Centro de Educação
Infantil às normas exigidas pelo
NRE-AMN (Extintores);
• A disponibilidade de um professor
para acrescentar o “faz-de-conta” e
a “imaginação” de nossos alunos
através da Contação de Histórias;
• Capacitação de professores em
Faxinal do Céu;

ENSINO FUNDAMENTAL
• Visitas nas escolas rurais e
municipais levando as atividades
recreativas, jogos, brincadeiras,
contação de histórias e fábulas com
fantoches;
• Participação das escolas rurais no
CERARTE, com apresentação de
danças e teatro de fantoches;
• Parceria com a Secretaria Municipal
da Saúde e UFPR para o
atendimento odontológico dos
alunos da rede municipal de ensino
(Educação Infantil e Ensino
Fundamental);
• Participação e integração com a
Secretaria Municipal da Agricultura
e do Meio Ambiente desenvolvendo
projetos de conservação e
conscientização ambiental;
• Contratação de novos profissionais:
Psicopedagogo, para auxiliar o
corpo docente e discente nas
atividades pedagógicas. Neste ano
foram realizados 241 atendimentos
dos quais 112 continuam o
atendimento do profissional;
• Contratação de novos profissionais:
Pedagoga;
• Para enriquecer a qualidade da
merenda escolar houve a
contratação de uma Nutricionista;
• Havendo a necessidade de um
melhor aproveitamento no ensinoaprendizado dos nossos alunos a
Secretária Municipal de Educação
acrescentou na merenda escolar o
Café da Manhã;
• Em parceria com o Tele-Centro de
Informática oferecemos aos
professores da Zona Rural curso
básico de Informática;
• Em parceria com o SEBRAE
desenvolvemos o curso: Jovens
Empreendedores, visando incentivar o empreendedorismo nas
séries
iniciais
do
Ensino
Fundamental;
• Formação
continuada
aos
professores em parceria com a
UFPR;
• Confecção de Material Didático;
• Encontro
mensal
com
os
professores das séries iniciais do
Ensino Fundamental (hora atividade) para reflexão e construção de
novos materiais para utilização em
sala de aula, enfatizando as datas
comemorativas, tornando mais
aproveitoso e obtendo mais
rendimento, através de pequenos
grupos;
• Aquisição de livros para a formação
de uma biblioteca volante;
• Incentivos ao Projeto Leitura
oferecendo um livro de literatura
para cada aluno das séries iniciais,
onde a entrega foi no Dia da Criança;
• Regularização
das
Escolas
Municipais às normas do NRE-AMN
(extintores);

• Aquisição de materiais pedagógicos, alternativos e educativos;
• Aquisição de materiais para o
desenvolvimento profissionalizante
dos alunos;
• Aquisição de uma Kombi, para
facilitar o transporte dos alunos que
tenham o difícil acesso para chegar
à escola;
• Contratação de um profissional:
Fisioterapeuta;
• Disponibilidade de um professor
para trabalhar o Projeto Horta.

EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS
• Ampliação de turmas de Jovens e
Adultos;
• Distribuição de merenda para os
alunos;
• Construção
da
Proposta
Pedagógica
e
pedido
de
municipalização;
• Inicio de Elaboração do Material
Didático próprio e personalizado
para utilização de alunos e
professores do EJA;
• Capacitação aos professores;
• Visitas nas turmas de EJA com
objetivo de incentivar e acompanhar
o trabalho pedagógico;
• Aquisição de material de apoio
pedagógico;
• Distribuição de material escolar aos
alunos;
• Reuniões periódicas com os
professores;

APOIO E DOCUMENTAÇÃO DE PROFESSORES
• Reorganização de pastas e
documentos de professores;
• Organização de novas fichas de
professores com foto;
• No mês de outubro obtivemos a
primeira conquista, elevação de
classe dos professores;
• Aprovação do qüinqüênio para
recebimento a partir do mês de
janeiro de 2006;
• Foi aprovado também a elevação de
nível 01 para o nível 02 de 05
professores, que concluíram a
graduação;
• Os professores que concluíram a
pós-graduação também terão
elevação de nível, passando do nível
02 para o nível 03 à partir do mês
de janeiro de 2005;
• Obtivemos com êxito toda parte
burocrática nas eleições para
Diretores de quatro Escolas
Municipais.

ALGUNS DOS PLANOS
PARA O ANO DE 2006
• Como prioridade o reconhecimento
do CNS – Curso Normal Superior a
distância para os professores que
concluíra, no ano de 2005;
• Organizar grupos de estudos para
discutir as possíveis mudanças do
“Estatuto do Magistério”.

Casa da Cultura
Cerro Azul Realizações
•
•

•

•

•

•

ENSINO ESPECIAL
• Elaboração
da
Proposta
Pedagógica da Escola Municipal
Caminhos da Igualdade, a qual foi
aprovada, sendo regularizada a
escola.
• Acompanhamento pedagógico aos
professores;
• Realização
de
Oficinas
Pedagógicas;

•
•
•

•

Direção: Profa. Vania de Moura
Machado
Levantamento do patrimônio
recebido da administração anterior
Apoio às atividades desenvolvidas
pelo Setor Pedagógico da Secretaria
de Educação, Cultura e Esportes
(Encontro Pedagógico, Reuniões),
sempre que solicitado.
Realização do Carnaval Popular na
Quadra de Esportes e na Praça
Monsenhor Celso, em parceria com
o Projeto Piá, cuja renda obtida foi
revertida para a compra de flautas
musicais a serem utilizadas pelos
alunos das Escolas Municipais, no
aprendizado de música
Oficinas de Contação de Histórias,
Confecção
de
Bonecos
e
Espetáculo de Teatro de Bonecos,
dentro do Programa Paraná
Fazendo Arte, da Secretaria de
Estado da Cultura do Paraná
Parcerias com o Programa
Paranização, do Teatro Guaíra e os
Programas Paraná Fazendo Arte e
Paraná da Gente, da Secretaria de
Estado da Cultura
Palestra com os Professores
Aymoré e “Vitamina”, sobre História
do Paraná
Apoio as atividades da Banda
Municipal Harmonia
Compilação de informações sobre
a história de Cerro Azul
Apoio ao Grupo de Teatro
Expressão, que conta com sala para
figurinos e adereços e espaço para
ensaios
Reorganização do Museu e do

Arquivo Municipal
• Campanha junto a comunidade
para doação de material de leitura
para a biblioteca
• Criação da lojinha de artesanato,
com o objetivo de expor e
comercializar
o
artesanato
produzido no município
• Criação da videoteca municipal,
com catalogação do acervo em
andamento
• Agendamento do auditório da casa
da Casa da Cultura para as
escolas, para exibição de vídeos
• Realização do Evento “Baile do dia
das Mães”
• Agendamento do auditório da Casa
da
Cultura
para
diversas
instituições, sempre que solicitado
• Pré-seleção das candidatas a
Rainha da Laranja
• Organização do Concurso Rainha
da Laranja
• Decoração Temática – Artesanato
da Terra – para os dois almoços das
autoridades oferecidos pela
Prefeitura Municipal, por ocasião da
40ª Festa da Laranja e 12ª
Exponkan
• Participação do Festival de Inverno,
em Tunas do Paraná, dentro do
Projeto SOPRARTE do NRE – Área
Metropolitana Norte
• Realização do 1° Festival de Cultura
e Arte de Cerro Azul – CERARTE
2005, dentro do Projeto SOPRARTE
do NRE – Área Metropolitana Norte
• Apoio e Participação no Fera 2005
• Realização do 1° Fera Cidade de
Cerro Azul, com o apoio do NRE –
Área Metropolitana Norte

DEPARTAMENTO DE
ESPORTES
• Organização do Setor de horários
na quadra de Esportes “O
Laranjinha”;
• Realização da Iluminação da quadra
de Esportes “O Laranjinha”;
• Pintura da Quadra de Esportes “O
Laranjinha”;
• Escolinhas de Futsal feminino e
masculina, categorias 1993 a 1989;
• Realização do Campeonato
Municipal de Futsal Veteranos;
• Realização do Campeonato
Municipal de futebol;
• Participação na Liga de Futebol de
Rio Branco do Sul, categorias
Máster e veteranos;
• Participação nos Jogos Escolares
Fase Regional;
• Participação na Liga de Colombo;
• Amistosos com cidades do Vale do
Ribeira;
• Participação na Copa de Futsal de
Guaratuba, categoria Infanto-juvenil;
• Aquisição de materiais Esportivos;
• Organização do Ginásio de
Esportes “O Laranjinha” em relação
à horários para bailes e outros
eventos;
• Conquista de um professor de
Educação Física com graduação na
área, para prestar serviços no
Departamento de Esportes.

LIXO HOSPITALAR
TEM DESTINO EM
CERRO AZUL

• Controle de 41 linhas do transporte
escolar em 2005, transportando
aproximadamente 1800 alunos;
• Atendimento ao público na
Secretaria Municipal de Educação;
• Recebimento, arquivo e expedição
de documentos da Secretaria
Municipal de Educação em 2005;
• Controle de veículos internos da
Secretaria Municipal de Educação,
no que se diz respeito em
abastecimentos e manutenções;
• Liberação e programações de
veículos para viagens turísticas;
• Acompanhamento e elaboração de
projetos visando melhoras e
desenvolvimento aos setores
educacionais;
• Acompanhamento, fiscalização e
controle de funcionários da
Secretaria em questão;
• Controle das faltas, horas extras e
outros de todos os funcionários
lotados nesta Secretaria;
• Melhora no atendimento a Equipe
de apoio à merenda escolar;
• Contratação de uma nutricionista
para acompanhar a entrega e elaboração de cardápios da merenda
escolar nas escolas municipais;
• Aquisição do Sistema ADSL para
melhorar o sistema de informática
da Secretaria com o apoio da
Administração Municipal;
• Melhoria na parte física da Secretaria
com aquisição de um espaço
amplo em ótimas condições;
• Melhoria no funcionalismo da
Secretaria aumentando em número
e qualidade dos mesmos;
• Criação de três turmas de técnicos
sendo elas: uma turma de técnicos
em administração, outra turma de
técnicos em contabilidade e a outra
de técnicos em Secretariado; em
convênio assinado pelo prefeito
municipal, ITDE (Instituto Tecnológico de Desenvolvimento Educacional) e UFPR (Universidade Federal
do Paraná) em nossa cidade;
• Realização de um teste seletivo no
início do ano para contratação de
funcionários em diversas áreas da
máquina pública;
• Troca da máquina de Xerox de
nossa Secretaria a qual atende a
todos os Setores Municipais com
um funcionário treinado para operar
tal máquina;
• Atualização do Conselho Municipal
da Alimentação Escolar e cobrança
para a participação efetiva neste;
• Criação da Equipe Coordenadora
do PNATE (Programa Nacional de
Apoio ao Transporte Escolar), que
auxiliará a administração do
transporte municipal e representará
o município perante o FNDE (Fundo
Nacional de Desenvolvimento
Educacional);
• Criação da CGPCMPM (Comissão
de Gestão do Plano de Carreira do
Magistério Público Municipal), a qual
trabalhou muito neste ano e obteve
muitas conquistas, como as
elevações de níveis de professores
e retorno do pagamento do
qüinqüênio aos que tem este direito
(a partir de janeiro de 2006);

SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E
MEIO AMBIENTE

Atendendo o que determina a lei, o
prefeito e a Secretária de Saúde de
Cerro Azul cumpriram uma promessa
feita para este Jornal em edição
passada, e evidentemente também para
toda a população cerroazulense. No dia
17 de novembro de 2005, a empresa
multinacional SERQUIP veio a 1a vez
para Cerro Azul buscar o LIXO
HOSPITALAR. Está agora vindo
periodicamente levar este material
indesejado que já foi um transtorno para
a população. O contrato firmado com a
SERQUIP, fará com que o Lixo Hospitalar
armazenado nesta casinha (foto acima)
fique ali somente umas poucas horas.

Registro das Atividades Desenvolvidas em 2005 na
Área de Psicopedagogia - Total 510 (100%)

Fonte: Secretaria
Municipal de
Educação, Cultura,
Lazer e Turismo

SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

Dia 17/11/2005 começou a atuação da
empresa que levará periodicamente o
lixo hospitalar de Cerro Azul.

Leite das Crianças
- Km percorrida: 20.300 km.
- Litros de leite distribuídos:
- 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 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, à serem destituídas
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, à
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)
- 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 Itapruçú, Rio Branco do Sul e
posteriormente Dr. Ulysses).
- Inseminação artificial (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.
- Aplicação nos agricultores familiares de 1.000.000,00 (pronafinho)
Capacitação de Agricultores
- Realização de 05 cursos de
cooperativismo;
- Realização de 15 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.
- 13 Reuniões Técnicas de combate
a Pinta Preta ( 600 agricultores)
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
Lageado 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 Bonito do Chapéu e
Ribeirão Bonito do Turvo.
Piscicultura
- Distribuição de 25.000 alevinos,
beneficiando 25 produtores.
Citricultura
- Em conjunto com IAPAR implantação de 08 Unidades Demonstrativas (Novas variedades de copa
e porta enxerto) servindo como
unidades
didáticas
para
capacitação de agricultores.
Outros
- Elaboração de projeto à Receita
Federal, solicitando o repasse de
um ônibus para a Prefeitura do
município.
(transporte
de
agricultores, escolares etc.)
- Solicitação e liberação de um
veículo junto a SEAB. ( Para uso da
Séc. Municipal)
- Solicitação de um veículo junto ao
IAP – (Para uso Departamento 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 transito para a
produção de cítricos. (solicitação
emitida em 11/02/05)
- Participação com dois funcionários
na capacitação do SEBRAE sobre
desenvolvimento local.
- Organização nos Standes 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.
Melhoria Genética Milho
- Distribuição de 2.000 kg de semente
de milho beneficiando 20 associações comunitárias com 200
agricultores.
Secretário Louri do Carmo
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Em 27 de Outubro, Cerro Azul fez 145 anos de idade em Evento Cívico

continua na página 5

Cerro Azul Contra a Dengue
A vigilância Sanitária junto com a Secretaria Municipal de
Saúde e o Governo Municipal, organizaram na semana dos dias
14 a 18 de novembro, uma campanha educativa sobre a dengue.
Foram realizadas reuniões com as lideranças do município,
palestras nas escolas e confecções de faixas informativas,
distribuídas em pontos estratégicos de nossa cidade. Dentre
tantas atividades destaca-se o mutirão educativo, feito pelos
41 agentes comunitários de saúde os agentes de dengue e as
enfermeiras do centro de saúde.
Eles visitaram as residências orientando a população sobre
a importância de eliminar os criadores do mosquito da dengue,

não deixando a água acumular em pratinhos de vaso com
plantas, pneus, garrafas, bebedouro de animais, além da
necessidade de tampar caixas d´água e manter os terrenos
sempre limpos.
A dengue é uma doença transmitida pela picada do
mosquito Aedes Aegypti infectado com o vírus, os sintomas
mais comuns, são febre, dor de cabeça, dor no corpo e dor
atrás dos olhos.
As pessoas que apresentarem esses sintomas de saúde,
devem o quanto antes consultar um médico.
Faça sua parte e ajude Cerro Azul e arredores evitar a
Dengue. Contamos com você

Café Colonial
Pastelaria, Bolos
Sorvetes, Tortas
Aceita-se encomendas para as Festas

3662-1498 e 3662-1289 e 8425-1684
R. Mar. Floriano Peixoto (ao lado da Cresol)
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Continuação dos 145 anos de Comarca do Município de Cerro Azul

Formatura dos Alunos da 8a série e 3o Ano do Colégio Princesa Izabel

Alegria e Descontração foi a tônica dos formandos.
Aqui vemos Zé Bonitinho e sua loira...

Homenagem dos Padrinhos e demais professores a
todos os formandos do Colégio Estadual Princesa
Izabel, no dia 17 de dezembro de 2005, sábado, no
Ginásio de Esportes O Laranjinha, em Cerro Azul,
emocionando todos os presentes.

Algumas formandas da 8a série da manhã
aguardando para entrar no Laranjinha

Formados do 3o D da Noite, com o padrinho Professor
Serginho

Outras formandas da 8a série...

Visão Geral do Laranjinha no dia 17/12/2005, quando da Formatura
do Colégio Princesa Izabel (8as Séries e 3os Anos)

Leidiane, filha do Anjinho presta homenagem às
professoras Schirley Rocher e Rita Fernandes (diretor e
vice respectivamente) na Formatura do dia 17/12/2005

DVD Sorteado

CASA PARANÁ
(41) 3662-1356

Rua Barão do Cerro Azul, 200
Os diretores e
funcionários
da Casa
Paraná
Agropecuária
desejam a
todos um
Feliz Natal e
um 2006 cheio
de Saúde e
Prosperidade

BOAS FESTAS

Rafaela Pessaia, formanda do 3o Ano Manhã,
uma das muitas beldades de Cerro Azul, lugar
de gente bonita e inteligente.

Rhayane Fagundes juntamente com o Papai Noel, para
quem não descobriu, tratava-se do Rodrigo Navarete.

Daeli, Luana e Renata. Luana é a Garota Verão 2005

Alunos Rudá e
Rafaela do 3o Ano
A da Manhã,
formandos, que
passaram no
Vestibular 2005
em Curitiba.
Parabéns e bom
curso...
Alunos Carlos e Naquel prestam sua homenagem

Grilos Gás entrega o aparelho de DVD sorteado
para Valdemar Marche, representado pela sua filha
Eliane Marche que veio receber. Seja você também
mais um cliente Grilos Gás. De segunda a sábado,
24 hs por dia. Domingos e Feriados, até às 14 hs.
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Formatura da Escola
Germano Bestel
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Fóruns de Desenvolvimento Municipais
do SEBRAE em
Encontro Anual

Dia 08/12/2005 os alunos, professores e
comunidade reuniram-se para a formatura
da 4a série da Escola Municipal Germano
Bestel, em Cerro Azul.

FDCA - Fórum de
Desenvolvimento de Cerro
Azul faz mais um treinamento

Dia 30/12, o FDCA estará
novamente treinando seus
participantes em S. Sebastião,
neste local da foto. Faça Parte.
Ligue para 8415-5927

O Jornal Folha do Vale e os vereadores Joaquim e Valdir de Cerro
Azul, fazem uma maratona por 3 municípios em busca da História
da Cruz do Alemão e atrás do túmulo do corpo decapitado

Na ponte do Divo, recém terminada, os
vereadores analisam a construção

CURSO SABER
EMPREENDER

As professoras, sensibilizadas e
emocionadas, entregaram presentes para
seus alunos. A maioria deles estava na
escola nos últimos 4 anos e agora
despedem-se de suas educadoras

A diretora Izabel e o Prof. Valdir foram os
mestres de cerimônia

MAE - Movimento de
Ação Ecológica e CMMA
fazem suas últimas
reuniões do ano de 2005

Dia 8 de dezembro de 2005, o CMMA Conselho de Meio Ambiente de Cerro
Azul e o MAE - Movimento de Ação
Ecológica fizeram suas reuniões,
fazendo o balanço do ano de 2005.
Você encontra o que foi tratado no
endereço: www.nbz.com.br/cmma.
As próximas reuniões das entidades
serão sempre às 13:30 hs (CMMA) e
16 hs (MAE), nos dias: 12/01/2006, 09/
02, 09/03, 06/04, 11/5, 08/06, 13/07, 10/
08, 14/09, 05/10, 09/11 e 07/12/2006.
Participe. Ligue para 8415-5927.

Os Fóruns de desenvolvimento local
estiveram reunidos no ultimo dia 24/11
na sede do hotel fazenda Ribeirão das
Pedras. O encontro foi organizado pelo
sebrae PR, para que fosse
apresentado o trabalho que vem sendo
desenvolvido pelos fóruns municipais
que foram criados através do sebrae
PR em várias cidades do Vale do
Ribeira como Cerro Azul, Dr. Ulysses,
Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Quatro
Barras, Tunas do Paraná, Adrianópolis,
Bocaiúva, Campina Grande do Sul.
O objetivo do evento foi mostrar a
força do desenvolvimento sustentável
no Vale do Ribeira Paraná. Segundo os
técnicos das entidades, que vem
treinando e se reunindo semanalmente
nos municípios envolvidos para avaliar
a implantação do projeto, os efeitos
surtidos são notórios pela parceria com
as prefeituras e Sociedade Civil
organizada.

Moradores da região nos passaram a
informação que haveria um cemitério
antigo nas proximidades da fazenda de
Henning, distando cerca de 2 km em linha
reta. Fomos averiguar. Demoramos para
achar, mas encontramos, no meio da
mata fechada, um cemitério com pelo
menos 5 túmulos, 3 deles identificados
aqui nestas fotos (o primeiro na foto
acima, separado por madeiras antigas e
pregos, para segurar cordas e velas)

Atrás vemos a antiga ponte do Divo,
quebrada e agora fechada

No final de Novembro, empresários de
Cerro Azul foram treinados em curso
dado pelo Sebrae atavés do FDCA. O
Nome do Curso era Saber Empreender. Outros cursos como este serão
ministrados durante o ano de 2006

Outro túmulo do cemitério que pelo há 35
anos não recebe mais nenhum morador

No Lageado, os vereadores posam na
frente da Igreja Católica também recém
construída

Participantes do Saber Empreender

Pausa para conversar com produtores
da região, pessoas sempre ouvidas por
estes integrantes da força política
municipal de Cerro Azul

Mais de 200 pessoas no evento

Fomos ajudados pelo morador Josias
Monteiro, que nos auxiliou na descoberta
deste cemitério antigo.

Participantes do Saber Empreender

Houve uma palestra de um consultor do
SEBRAE de Brasília
No alto do Bairro dos Cardosos, família
pede melhoria de estradas secundárias,
ou galhos de estradas

21 de outubro de 2005 foi a data da
reunião das entidades e pessoas
preocupadas com a Usina Tijuco Alto.

Fomos levantar as histórias com os
moradores antigos da região, entre eles
os Sr. João Monteiro, de 61 anos de
idade, que conheceu algumas das
pessoas enterradas naquele cemitério

Participantes do Saber Empreender

Os municípios levaram seus produtos e
artesanatos para expor e vender
Na Escola do Bairro dos cardosos, uma
região esquecida pelas administrações
anteriores

FDCA - Fórum de
Desenvolvimento de Cerro
Azul faz mais um treinamento

Continuamos andando e entramos no
município de Dr. Ulysses atrás do túmulo
do alemão decapitado. Aqui o Rio Turvo
na divisa de Cerro Azul e Dr. Ulysses

Participantes do Saber Empreender

Fórum do Vale do Ribeira

Vereadores encontram Pessoa
Vivendo como "Bugre"
O treinamento foi Desenvolvendo a
Autonomia dos Grupos, realizado nos
dia 12 e 13 de edzembro

Pausa para admirar o Bairro dos Melos

O Fórum realizou uma reunião ordinária
no ultimo dia 17/11/05 em Cerro Azul,
com a presença dos Prefeitos: de Dr.
Ulysses Pedro Jr, de Rio Brando do Sul
Amaury Johnson, de Tunas do Paraná
Nalinez Zanon, além do anfitrião,
Santinho de Cerro Azul. O evento foi
coordenado pelo secretário do Fórum o
Sr. Ferreira (Emater) e pela presidente
do Fórum, Prefeita Nalinez Zanon.

Vereador Valdir e Vereador Joaquim
de Cerro Azul visitaram a propriedade
e casa do Sr. João Vaz, que está
vivendo em condições precárias

Depois de muito procurar foi encontrado
a fazenda residência do alemão
Henrique Henning, que foi assaninado
em 1894, em Cerro Azul.
No local do último poste é o local onde
ficava a casa do alemão Henning, na
localidade chamada de Olho D'água,
ainda em Cerro Azul, no Paraná.

Os participantes aprenderam a enfrentar dificuldades e conflitos dentro de
um grupo, associação ou fórum

Esta é a cozinha do Sr. João Vaz

ACHAMOS! Na Lomba do Sítio Velho,
distrito de Varzeão, em Dr. Ulysses,
encontramos o local do túmulo do alemão
Henning. Mas as patrolas quebraram a
Cruz de ferro e cobriram com terra a
tumba do famoso alemão engenheiro que
construiu a Catedral de Curitiba. Restanos pedir ajuda para a Prefeitura para
resgatar este túmulo importante

Dia 30/12, o FDCA estará
novamente treinando seus
participantes em S. Sebastião.
Faça Parte.
Ligue agora para 8415-5927

Na Ilha do Turvo, econtramos esta casa
onde moram 6 pessoas precariamente

ASSEMBLÉIA INAUGURA NOVA IGREJA

Este é o local onde dorme o Sr. João
Vaz, proprietário de 3 alqueires, com
uma casa. Sabe ler e escrever, tem 67
anos e nunca se incomondou com
dinheiro. Os vereadores irão pelo
menos providenciar cama e fogão...

Foto com os obreiros, Pastor Edson
Feitosa, Presbíteros, Diáconos e
Cooperadores na inauguração da Assembléia de Deus do Quarteirão de Cima

Inauguração da Igreja Assembléia de Deus
do Quarteirão de Cima, no dia 18/12/2005,
com presbítero responsável, Osmar
Moreira e Pastor Distrital Edson Feitosa

Muitas pessoas já vasculharam a região
em busca de potes de ouro e outras
preciosidades e evidências. E o Jornal e
os vereadores não foram muito
diferentes destes. Encontramos restos
de telhas e tijolos de uma edificação
antiquíssima que estaremos doando para
a Casa da Cultura nos próximos dias,
juntamente com esta história.

Rio dos Vaz (Ilha do Turvo) - local onde a
Prefeitura de Cerro Azul fará uma galeria
neste ano de 2006.
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13 o Salário em Cerro Azul

Assaltada a Capela
Mortuária

Desmatamento da mata ciliar do Rio Turvo na Ilha
do Turvo. Esta foto é do dia 14/12/2005

No dia 18 de agosto, provavelmente entre às
11:00 e 13:00 horas, a capela mortuária de Cerro
Azul foi arrombada pela sua porta frontal, frente
à entrada do cemitério municipal, conforme
notificado à delegacia de policia local.
Nada foi levado, sequer uma caixa de fósforos.
O crime intriga a policia local: porque logo uma
capela? Qual o motivo, se nada foi levado?
Justamente entre às 11:00 e 13:00 horas,
intervalo para o almoço?
Perguntas que ficarão para sempre sem
respostas, pois as únicas testemunhas, nada
poderão fazer, por não mais integrarem o mundo
dos vivos.

Corte de Araucária em S. Sebastião

Vandalismo na Praça

Depois de receberem os salários em dia durante
todo o ano de 2005, a Prefeitura Municipal de Cerro
Azul, no ultimo dia 07 de dezembro pagou os
salários e o décimo terceiro, entregando também
uma cesta de natal. Em entrevista com o prefeito
Santo, perguntamos a ele como ele conseguiu
pagar em dia os servidores do município durante o
ano de 2005. Segundo o prefeito Santo não foi
realizado nenhum milagre, mas o que há é um
compromisso com as famílias, com servidores no
intuito de procurar fazer o melhor dentro da
administração. Já para a economia da região, são
mais de 1,5 milhões de reais e no bolso dos
servidores aproximadamente R$ 650.000,00
girando na praça. Quem ganha é o comércio. O
Prefeito sempre tem afirmado que fará mais que o
possível para que o pagamento dos servidores
possa sempre acontecer até o quinto dia útil de
cada mês, pois entende ele que só assim os

servidores terão seus créditos aprovados na praça, e
os credores mais tranqüilidade para vender, sabendo
que até o quinto dia útil, os pagamentos acontecem.

Governador Requião Vem a
Doutor Ulysses

As flores e plantas deste vaso na praça central de
Cerro Azul, foram deliberadamente arrancadas.
Parece que ainda existem pessoas com o espírito
vingativo, descontando em plantas suas
frustrações, ignorância e falta de competividade.

Corte de Araucária em S. Sebastião (na mesma
propriedade)

Rádio dá
Reconhecimento
Público

O que a planta vez de Mal?

Para dar ordens à natureza é preciso
saber obedecer-lhe. (Francis Bacon 15611626 - Filósofo Inglês)

Lixo no Rio Ribeira. Se queremos turistas aqui,
esta cena tem que acabar. É necessário que a
coleta seletiva e recilagem de lixo seja implantada
na cidade e campanhas de educação ambiental
iniciem forte no ano de 2006. A pessoa da foto é
o vereador Valdir, batalhador das causas
ecológicas no Vale do Ribeira.

Ponte entre R. Branco e
Cerro Azul ameaça Ruir

Sempre com o intuito de
ajudar, a Rádio
Comunitária neste dia fez
um churrasco onde a
entrada era um kilo de
alimento. Já mostrou em
outras vezes que tem
ajudado a comunidade
mais carente...

A Rádio Comunitária de
Cerro Azul, no último
dia 12 de dezembro,
fez uma homenagem
para todos os seus
colaboradores,
patrocinadores e
ajudantes, entregando
um certificado de
reconhecimento
público. Apresentou
também sua Prestação
de Contas, mostrando
transparência e que
faz milagres com o
pouco arrecadado.
Parabéns para a
diretoria e seus djs...

Inauguração Ciriaco's
Churrascaria

O vereador Joaquim analisa o estado da ponte
sobre o Ribeira entre Rio Branco do Sul e Cerro
Azul. Está balançando muito e ameaça cair.

Com o objetivo de liberar algumas obras para o
povo Ulyssense, o senhor governador do Estado,
veio no último dia 15 de dezembro em Dr. Ulysses
acompanhado dos deputados estaduais Alexandre
Curi e Vanderlei Iensen e determinou que seja
construída uma biblioteca pública, um centro de
Saúde 24 horas, um Km de Recapagem asfáltica e
ainda doou 02 Veículos Escort, para atender a área
de Saúde e Ação Social. Segundo o prefeito Pedro
Jr, para o município foi uma honra receber o
governador tendo em vista, ele ser o primeiro
governador a visitar seu município, e “já veio
trazendo um grande presente a este nosso povo
tão sofrido, mas que merece a ajuda do nosso
chefe maior, que só vem fazer renascer nossa
esperança, na política brasileira”.
Alem do prefeito Pedro Jr, secretários, vereadores
estavam também presentes, e o prefeito Santo de
Cerro Azul com alguns de seus Vereadores e
Secretários. Para Cerro Azul manteve a
confirmação dos recursos para o grande Postão
de Saúde a ser construído dentro da Prefeitura, na
Rua Atanagildo de Souza Laio.

ASSOMEC Convoca Reunião
Extraordinária para discutir a solicitação de uma
emenda de bancada para os municípios que
compõem a região metropolitana de Curitiba. Foram
designados prefeitos para representar os demais
juntos dos 33 deputados federais do Paraná e os 3
senadores. Segundo o prefeito de Piraquara, Professor Gabão, a proposta ficou da seguinte forma:
os deputados apresentarão uma proposta de R$
100.000.000,00 que deverá ficar distribuído entre
os 26 municípios da Região Metropolitana de Curitiba, sendo R$ 50 mil para a capital e R$ 50 mil para
dividir com os municípios da RMC que fazem parte
da ASSOMEC. Isso é para o orçamento de 2006.

Reunião Concorrida da Câmara

Esta disputa foi entre jogadores da Bomba,
organizados pelo vereador Joaquim, e jogadores da
Vila Bestel, organizados pelo vereador Valdir. Desta
vez o vereador Joaquim ganhou. Mas deve haver uma
revanche. Dia 16 de outubro, domingo, houve um
grande campeonato e torneio de futebol em
Cerro Azul, neste mesmo campo.

Pastoral faz Aniversário
Inaugurou no dia 25 de novembro a Churrascaria
do Ciriaco, no antigo Restaurante da D. Leoni. É
de iniciativas como esta que o comércio de Cerro
Azul precisa. Parabéns.

Até hoje, a sua manutenção é por conta do
município de Rio Branco do Sul. Todavia quem usa
mais a ponte são moradores de Cerro Azul, e há
necessidade do poder público de Cerro Azul
assumir a manutenção desta ponte, sob pena de
uma catástrofe anunciada se confirmar...

O Lixão Tem Recebido a
Ponkan de Cerro Azul

Alguma coisa precisa ser feita para que esta cena
não se torne comum nesta safra que começa em
março. Precisamos da Cooperativa de Produtores
urgentemente... Governos uni-vos!

Dia 27 de novembro a Pastoral de Cerro Azul fez
aniversário comemorando com as crianças através de
almoço, lanche e brincadeiras...

Manancial das 3 Barras

No dia da inauguração, a banda Os Piazitos
abrilhantou o evento com sua música de
qualidade e de tradição.

Dia Nacional de Luta e
Combate contra a “AIDS”

Continuam acontecendo as reuniões do Grupo Gestor
do Manancial das 3 Barras em Cerro Azul. A região das
3 Barras é de onde a Sanepar capta as águas para
abastecimento de água potável de Cerro Azul. Está se
estudando a possibilidade da criação de uma APA
(Área de Proteção Ambiental) para a região. Se isto
acontecer, muitos benefícios, subsídios, recursos e
projetos poderão vir para a região e para a cidade.
Esperamos que reuniões e ações como esta não
parem de acontecer em Cerro Azul.

No dia Nacional de combate ao vírus do HIV, o
município de Cerro Azul, não ficou ausente e saiu
nas ruas, escolas e repartições públicas,
distribuiu fitinhas e camisinhas e, além disso, as
funcionárias do posto de saúde orientaram as
pessoas sobre a importância de se preservar
contra a doença que vem matando de forma
estrondosa. Por isso vem a preocupação da
Secretaria Municipal de Saúde em relação a este
assunto. A Secretaria promete ainda intensificar
os trabalhos neste sentido. Para isso conta com
42 agentes comunitários que diariamente vem
visitando as famílias de todas as localidades, seja
urbana ou rural. Conversando, orientando e até
mesmo encaminhando as pessoas para os
postos de saúde mais próximos com o objetivo de
atender a todos.

Muitas pessoas compareceram na reunião da
Câmara do dia 28 de novembro quando se
lançou as bases do Conselho de Turismo de
Cerro Azul. Na ocasião os populares levantaram
uma discussão sobre a taxa de iluminação, alta
para alguns e na opinião deles. Os vereadores
presentes parecerm que encontraram uma
solução: quem provar que não tem condições de
pagar, pode pedir na câmara que se faça
requerimentos (ou lei) para a isenção.

ERRATA: Na edição 10 o correto é Curso de
Magistério Superior IESDE e o nome de uma
formanda é Izabel da Silva Godoy.

Dia 3 de Dezembro Multi Loja
abre as Portas em Cerro Azul
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Indústria do Turismo em Cerro Azul Já Recebe Ecoturistas para Rafting...

Foram 4 botes e mais 1 caiaque de segurança. Eles
desceram por cerca de 7 quilômetros no Rio Ribeira,
enfrentando algumas cachoeiras, numa região
extremamente bonita e exuberante.

Falam que o turismo é uma indústria, porque dá renda
para muitas pessoas na região. Mara Lovato
proporciona um café colonial a todos os grupos que
vem descer de bote o Rio Ribeira.

No dia 24 de setembro foi aberta a temporada de Rafting (descida de bote pelo Ribeira) em Cerro Azul. Foram 29
pessoas entre repórteres da Rede Globo, do Jornal do Estado e profissionais liberais de todas as profissões.
Muitos deles nunca haviam entrado em um bote. A Praia Secreta Expedições fez a segurança e descida.

Este é o ônibus que trouxe o grupo do dia 24 de
setembro, parado próximo à draga de areia, na
descida para o Mato Preto. No local, dando seguimento
à indústria do Turismo, os moradores venderam mais
de R$ 50,00 em cocada, apreciada pelos ecoturistas.
Estas são as meninas vindas na descida do dia 24 de setembro, quando a
Rede Globo, programa se Plug, gravaram a descida no Rio Ribeira

Este foi o grupo vindo no dia 2 de outubro, composto de alunos do último ano de
Educação Física da PUC. Foram recepcionados pela Mara Lovato, no final da tarde, para
um café colonial, feito somente com as especiarias da região.

Ainda dando seguimento à indústria do turismo, os
participantes almoçam no Restaurante São Francisco,
da Dona Leoni, deixando recursos e renda para a
população local.
No dia 2 de outubro, a descida do Ribeira foi
patrocinada pelo grupo OK Eventos - Expedições
Criativas. Estes acima, são os integrantes do grupo,
que com o material e segurança do Praia Secreta
Expedições, organizaram a expedição.

A indústria do turismo em Cerro Azul, tem três focos:
Turismo Rural, Ecoturismo e Turismo Histórico.
Dois dos botes da descida estão aguardando o
momento para a descida da corredeira logo abaixo.
Abaixo um outro bote espera para fazer a segurança.

Antes dos participantes entrar no bote e na água, um
treinamento é feito, juntamente com um aquecimento.

Existe um número e peso mínimo para o bote. O
número de participantes ideal é 6 por barco, e menos
que 4 é inviável, devido à navegação ficar perigosa.
Mas pode comportar até 8, dependendo do peso e
estatura de cada um.

Um caiaque vai como batedor a frente da expedição,
fazendo a segurança. Nele encontra-se a corda que
vai socorrer qualquer um que caia do bote, trazendo
até um lugar seguro ou recolocando no bote.
Existe muita segurança neste tipo de esporte. Até hoje,
nenhum acidente grave envolveu os participantes do
Rafting em Cerro Azul, justamente porque os
participantes são treinados antes e todos utilizam
equipamentos de segurança.
Por primar pela segurança é que o Praia Secreta
Expedições está há mais de 9 anos no mercado.

Boas Festas, Feliz Natal e um Ano de 2006 repleto de realizações...

em Cerro Azul
Gasolina: o melhor
preço à vista
R$ 2,49

Gasolina
R$ 2,65

Álcool
R$ 1,81

Diesel
R$ 1,98

l
cia
ten
Po

(41) 3662-1466

Cerca de 7 km abaixo do início da expedição, os
participantes enfrentam a última corredeira, num lugar
magnífico. Quem participou gostou demais e com
certeza, a maioria, deverá voltar, principalmente se
forem bem atendidos pelos moradores e comerciantes
da região. É a indústria do turismo.

Esta foto mostra os participantes em ação, remando
para conseguir seus objetivos. Vencer a descida do
Rio Ribeira, e proporcionar uma aventura inesquecível.
E conseguiram com méritos...

POSTO JRNE
o melhor preço a prazo

Esta foto mostra o início da aventura. O local onde
entraram no Rio Ribeira. Estão fazendo o aquecimento,
para evitar caimbras e dores. Além disto, todos
passam por treinamento para se usar os equipamentos
de segurança, como os mostrados da foto abaixo.

Em 2006 - Promoção:
Automóveis e TVs

Barão Comercial

C

Desejamos
Boas Festas e
um Feliz 2006

FARMÁCIA
CERRO AZUL
Sempre com você
No Natal
festejamos o
nascimento
Daquele que
veio nos mostrar
que devemos
viver em paz.
Nós da Farmácia
Cerro Azul
desejamos que a
presença Dele
seja forte e
duradoura por
todos os dias do
Ano Novo.
Feliz Natal !
Loja 1: Av. Getúlio Vargas, 13 - (41) 3662-1511
Loja 2: Rua Barão do Rio Branco, 87 - (41) 3662-1464

