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Deus seja
Louvado

CHUVAS CASTIGAM
CERRO AZUL Pág. 7
Foram 2 finais de semana em
que Cerro Azul parece ter
voltado para a Idade Média. No
primeiro final de semana, dos
dias 19, 20, 21 e 22, Cerro Azul
ficou sem água (durante todo o
domingo), sem celular (no
sábado à noite), sem luz (nos
dias 19, 20 e 21 nas localidades de Bomba e S. Sebastião
- mais de 2300 litros de leite perdidos), e sem TV (através
da repetidora, sem sinal nos dois canais até a presente
data). No último final de semana (principalmente no sábado
à noite, dia 28), os 30 minutos de chuva torrencial contínua,
inclusive com granizo, acabaram com estradas, pontes,
bueiros, telhados e o sossego do descanso de final da
semana de muita gente. Além disto, as chuvas destes finais
de semana comprometeram as estradas, muitas delas
ficaram intransitáveis, e comunidades ilhadas como Casa
Branca. Vai ser necessário muitos dias de trabalho para
arrumar tudo. A administração municipal está pedindo
paciência, porque as providências estão sendo tomadas.

Uma das entregas
do Compra Direta
em Cerro Azul

Compra Direta da Agricultura Familiar garante
aprovação de crédito para pequenos agricultores
Cooperativa incentiva
participação no programa de
compra direta
A cidade de Cerro Azul tem uma
população de 18 mil habitantes, dos
quais 75% se encontram no meio rural.
A importância da agricultura familiar
para a inclusão social é uma das
bandeiras levantadas pela Cre$ol e
pelas entidades parceiras junto à
população. Com o projeto “Compra
Direta da Agricultura Familiar”, que tem
como proponente a Associação de
Amigos e Produtores de Cerro Azul
(AAP), representada pelo seu
Presidente Francisco Eudes da Silva.
Os produtores da região participam
diretamente da geração de renda e
emprego para o município, evitando o
êxodo rural, aquecendo a economia
local fornecendo alimentação para 13
entidades assistenciais (creches,
asilos, escolas), em um universo de
30 mil pessoas, com recursos vindos
do governo federal, através da
Secretaria Estadual do Trabalho,
Emprego e Promoção Social.
O projeto piloto foi realizado em
2004, contando com 46 agricultores e
um valor de 76 mil reais para compra
dos alimentos. Em 2005, o projeto
beneficiou 235 agricultores, com um
montante de R$ 387 mil, deste valor já
foi aplicado 60% no ano de 2005, e o
restante será aplicado em 2006, com
o aditivo do convênio e assim
cumprido a meta do projeto, “que tem
sido um meio de comprovação de
renda para os agricultores aprovar
seus créditos nas lojas da cidade”
ressalta Adriano Briatori, um dos
coordenadores do programa. O
Compra Direta melhora a alimentação
de habitantes de Cerro Azul e Tunas
do Paraná, com o excedente destina-

do ao CEASA Amiga de Curitiba, órgão
responsável por abastecer projetos
sociais em Curitiba. “A meta para esse
ano é ampliar a participação do projeto
para 500 agricultores”, ressalta João
Carlos Hilman, presidente da Cre$ol
Cerro Azul. Ele conta que em 2005, os
associados que participam do projeto
receberam a visita de um representante
do Programa Mundial de Alimentação
da Organização das Nações Unidas
(PMA/ONU), que veio com a missão de
avaliar a qualidade das mercadorias
fornecidas pela agricultura familiar. O
diretor-executivo do programa, James
Morris que, acompanhado da diretora
do PMA para a América Latina, Zoraida
Mesa, vai avaliar os produtos de
possíveis fornecedores brasileiros,
estudará a proposta do governo
brasileiro para que a Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab)
articule os pequenos produtores para
a venda à ONU. O programa paga
preços de mercado, o que para o
governo
significa
renda
aos
agricultores familiares.
Além da visita do representante da
ONU, Cerro Azul teve a presença de
um técnico indicado pelo Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS), Moacyr
Doretto, do Iapar. Uma consultoria foi
realizada pela Fundação Universitária
de Brasília, contratada pelo MDS para
a realização de uma pesquisa sobre o
impacto do Programa de Aquisição de
Alimentos-PAA. “Cerro Azul é um dos
três municípios do Paraná onde será
realizado a avaliação do impacto do
Programa de Aquisição de AlimentosPAA,
junto
aos
agricultores
beneficiários, não beneficiários e às
entidades que receberam as doações
de alimentos adquiridas com recursos
do MDS”, comenta Moacyr Doretto.

Atendimento
24 hs

DO ZEQUINHA PIRATA

LANCHES
ALMOÇO
FESTAS
BOLOS
SALGADOS
JANTA

José Natalício
dos Santos e
Rosélia
Amaral Bahia

Almoço das 11:30 às
15:30 hs
Janta das 18:00 às 23 hs

2006: Aniversário de 20
anos da CBA no Vale do Alto
Ribeira, e NADA fez... Pág. 3
Ouvimos falar da primeira fez de Tijuco Alto no longínquo ano de 1987.
Neste ano a CBA andava pela região fazendo levantamentos. Instalaram-se
em Cerro Azul. Em 1989 as primeiras compras de Terra. E de lá para cá, não
temos notícia de nenhuma obra em prol dos moradores da região, como
quadras, canchas, creches, escolas, cursos, pontes, iluminação, estradas,
parques, praças, ou investimentos nas sofridas associações daqui. Isto seria
o mínimo a esperar pelos prejuízos causados na diminuição da arrecadação
causada pela retirada das mais de 3000 pessoas que deixaram suas
propriedades compradas pela CBA. Hoje não vemos nenhum passo para se
mudar este quadro de desinteresse e desrepeito pela população do Vale do
Ribeira, que "tem uma arrecadação equivalente a alguns dias de cafezinho
das empresas de Antonio Ermírio de Moraes" como disse alguém certa vez.
Este Jornal apresenta alguns dados do RIMA de Tijuco Alto na página 3,
que merecem a atenção de todas aquelas pessoas que desejam ver o
crescimento sustentável do Vale, e não querem entregar tudo de mão
beijada para o primeiro que vir com promessas bonitas. Veja na página 3...
Turismo,
Praia e Lindas
Paisagens,
FDCA - Fórum
de Desenvolvimento de
Cerro Azul e o
recém criado
Circuito
Ecológico de
Bike, Moto e
Caminhada de
Cerro Azul
você encontra
na página 8
Confira...

Itapirapuã Paulista

O Jornal Folha do Vale visitou a bonita cidade de
Itapirapuã Paulista em São Paulo, veja as fotos e
informações da cidade nesta edição, na página 4.

Ervas Medicinais, Produtos Orgânicos e
Ecológicos. Na pág. 6

Morro que recebe
Discos Voadores?
Veja mais na pág. 4

Encontramos, no Rio Ribeira, uma Praia de cerca de 60
metros de comprimento por 20 de largura, escondida entre a
vegetação. Veja esta praia e o Circuito de Bike na página 8

Barão Comercial

Vem agradecer aos seus
clientes, amigos e fornecedores pelo ano de 2005, que foi
um ano de muito sucesso
Em 2006 continuamos com
muitas promoções e ótimos
preços, além é claro de muitos
prêmios para você cliente amigo

Venha para o Barão que a casa é sua !

Curso de Teologia
Grátis - Início em Março
Veja mais na página 7

Promoção Volta às Aulas
FOTO AMADO E PAPELARIA

A cada R$ 40,00 na compra de material escolar,
você ganha brindes instantâneos e ainda concorre a
um kit com máquina fotográfica automática.
Venham conferir nossos preços e variedades.

(41) 3662-1500
Rua Barão do Cerro Azul, 37

Churrascaria Ciriaco´s

Picanha e Carnes Nobres aos Domingos
Almoço e Jantar Diariamente

Venha que sua família
será bem atendida

9923-3264
R. Barão do Rio Branco,
540 - Cerro Azul (PR)
Junto ao Posto JR

Disk Carne: (41) 3662-1842
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Vale do Ribeira

As Limitações no
Tratamento de Pinta Preta
Edson A. Franzen
- Editor deste
Jornal, Eng.
Agrônomo,
presidente do
Movimento de
Ação Ecológica,
do Conselho de
Meio Ambiente e
do Fórum de
Desenvolvimento
de Cerro Azul

Gostaríamos a partir desta edição,
de fazer um Jornalismo mais investigativo, com reportagens que se aprofundam em determinados assuntos de
interesse da comunidade. Para isto,
queremos que você leitor, participe,
enviando denúncias, sugestões e
reclamações. Na medida do possível
estaremos investigando e publicando....

Pedido de Resposta CBA/CNEC
Caro Eng. Edson de Almeida e Franzen
Sobre a matéria da Usina Hidrelétrica
Tijuco Alto, esclarecemos que desde as
reuniões públicas (foram 3 na região, sendo
que o comparecimento em Cerro Azul de 228
pessoas) e também nos Boletins Informativos
do Empreendimento, foi deixado claro que o
Termo de Referência definido pelo IBAMA
solicita que no EIA/RIMA exista um item onde
se deve estudar os impactos acumulados e
sinérgicos de empreendimentos de mesma
natureza que Tijuco Alto.
Esse tipo de estudo é exigência expressa
na CONAMA 001 de 1986, portanto estamos
cumprindo o que determina a norma
específica. Assim também foram estudados
Itaóca, Funil e Batatal, todas situadas abaixo
de Tijuco Alto. Isto não significa que todas
entraram em licenciamento. O que está em
licenciamento é a UHE Tijuco Alto. . Qualquer
empreendedor, governo ou estatal que queira
implantar Itaóca, Funuil ou Batatal deverá
fazer o licenciamento das mesmas, uma por
uma. Salienta-se que os estudos de
aproveitamento de Itaóca, Funil ou Batatal
estão depositados na ANEEL desde 1993,
sem que nehum empreendedor tenha, desde
então se interessado em levar esses
projetos adiante. A CBA só tem interesse em
Tijuco Alto, vez que é detentora da
concessão governamental do aproveitamento hidráulico, deste empreendimento.
Ainda para informar: o rio Aguapeí, este
sim com todo o seu curso em território
paulista, tem extensão de mais de 325 km
(sendo portanto um rio “grande”) e não possui
barramentos.
Pedimos veiculação desta informação.
Grato, Ronaldo Luís Crusco Coordenador dos Estudos Ambientais, UHE
Tijuco Alto, CNEC Engenharia S. A

Dicas de Culinária

COLUNA DO
ZEQUINHA

ARROZ CARRETEIRO
Ingredientes:
300 g de charque magro,
100 g de baicon,
3 tomates,
2 cebolas,
1 maço de cebolinha,
1 lata de ervilha,
3 dentes de alho,
½ maço de salsinha
algumas azeitonas sem caroço,
3 colheres de massa de tomate,
2 colheres de margarina ou manteiga,
3 copos de arroz tipo 1,
2 sazon sabor carne.

MODO DE FAZER
Ferva o charque com baicon
por 30 minutos. Escorra. Corte finos
todos os temperos separadamente. Em outra panela grande
coloque o alho com a margarina ou
manteiga. DORE. Coloque o
charque com baicon nesta panela
fritando por 5 minutos. Adicione os
3 tomates, as cebolas, cheiro verde,
salsinha. 2 sazon de carne, 2
colheres de massa de tomates,
ervilha, azeitona. Quando ferver
adicione 3 copos de arroz. Quando
o arroz estiver cozido estará pronto.
Bom apetite. Obs.:Não deixe secar
completamente o Arroz.

Pelo Eng. Agrônomo Newton Sponholz
(CREA 2.392-D - Pr),
revisado e atualizado pelo Eng. Agrônomo
Edson A. Franzen (CREA 16.818-D - Pr)

Historicamente Citros é a
Vocação do Vale do Ribeira
Princesa Isabel
Um movimento colonizador se fez
sentir com o advento da província do
Paraná, a partir de 1858. Foi nesta
época que a Princesa Isabel Cristina,
filha do Imperador Pedro II, vislumbrou
a instalação de uma colônia agrícola,
nas regiões dos Rios Ponta Grossa e
Ribeira.
Conta-se que a Princesa Isabel,
querendo agradar e bem receber os
futuros colonizadores daqui, contratou
agrônomos europeus para saber qual
a vocação agrícola da região. E os
agrônomos concluem que o melhor
para o Vale do Ribeira é o plantio de
frutas, principalmente as frutas cítricas,
destacando-se a Laranja.
Segundo o historiador paranaense
Romário Martins, em 1875 tinha a
Colônia Assunguy, nome dado na época
para o lugar, 1824 habitantes, sendo
775 brasileiros, 338 franceses, 221
ingleses, 202 italianos, 171 alemães,
16 espanhóis e um sueco (encontrase escrito também Açungui).
Década de 20
Em 1926 (66 anos depois da
fundação de Cerro Azul, escrevia-se
Serro Azul, derivando de palavra
Espanhola), Serro Azul já tinha cerca
de 22.000 habitantes. Na exposição do
congresso dos municípios do Estado
do Paraná, no mesmo ano de 1926,
Serro Azul, ganhou o 1 o lugar, com
honra, a medalha de ouro, pela
primorosa produção de cítricos, com 33
variedades, conferida ao pomicultor
Conrado Von Der Osten. Nesta mostra
constava inclusive a Laranja Serro Azul,
um híbrido criado pelo próprio Conrado,
resultante do cruzamento da Laranja
Bahiana e a Laranja Pelle de Moça.
Na propriedade de Conrado Von der
Osten, visitada por todos da cidade na
época, encontrava-se ainda 13
variedades de Aipim e 3 variedades de
mandioca, diversas raças de gado e
suínos, além de muitas flores e árvores
frutíferas visitadas por grande
quantidade de pássaros multicoloridos. Existia até um museu com
curiosidades raras do reino vegetal e
mineral.

Uma raiz de Aipim cultivada pelo Sr.
Conrado Von der Osten, segurada pelos
Senhores: Antonio M. Domingues, Alberto
Basseti, Conrado Von der Osten, Luiz
Krauser e Alfredo Basseti

Um repolho de 18 kilos da chácara do Sr.
Conrado Von der Osten, em 1927

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

Exposição de 33 variedades de Citros no
Congresso do Estado, que motivou o
dedicado pomicultor Conrado Von Der
Osten a conquistar o primeiro prêmio em
1926, uma medalha de ouro

Década de 30 - Início do Plantio
Comercial

Internet: www.folhadovale.nbz.com.br
e www.nbz.com.br
E-mails: pstvirtual@yahoo.com.br
Endereço: Rua Prefeito Atanagildo de
Souza Laio, 135 (ao lado da Prefeitura)
Telefone: 8415-5927

Ponkan do Vale do Ribeira:
Ainda a Melhor
Em setembro de 2004 foi
confirmada a doença fúngica pinta preta
(Guignardia citricarpa) em citrus no
Município de Cerro Azul. Primeiro caso
no Paraná, embora já existe há anos
nos estados do Rio de Janeiro, São
Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul.
O Vale do Ribeira, a partir de então,
passou a ser visto como uma ameaça
na disseminação do fungo para a
região noroeste do Estado, onde ainda
não existe (ao menos oficialmente)
embora ali ocorram outras doenças
como, Cancro Cítrico e outras tantas
aqui desconhecidas.
Cerro Azul até então um “Santuário”
passou a ser visto como um
“leprosário” da citricultura nos meios
acadêmicos ou políticos do Estado.
O Vale do Ribeira passou a ser o vilão
da História quando na verdade é a
vítima da situação.
A citricultura local, que vem desde
os tempos da Princesa Isabel, até
demorou muito para se contaminar.
Esta doença tem nas folhas sua
principal fonte de propagação, pois é
nas folhas que ocorre a forma sexuada
de fungos (ascósporos). Certamente
chegou aqui pelo despejo ou do varrer
de caixas vazias, principalmente pelo
intercâmbio com o RS onde a
comercialização é que trouxe a doença.
O Vale do Ribeira é, portanto vítima e
não vilão. E continua sendo, como
falado antes, um “santuário”, se
comparado às outras regiões do país
fustigadas por cancro cítrico, CVC
(amarelinho), amarelão, morte súbita,
greening e outras pragas danosas.
A ponkan do Vale do Ribeira é a
melhor, a mais suculenta, a mais
naturalmente ecológica. Faça você
mesmo o teste e comprove. A que leva
menos agroquímicos, quase orgânica,
ou ainda, o tipo de cultura mais próxima
ou mais fácil de ser revertida para
orgânica. Devido ao meio ambiente,
ainda intercala com um pouco de matas
ou capoeiras, e as barreiras naturais
dos morros ou relevo acidentado
protegem-na de infestações várias.
Consideremos ainda que a ponkan
representa mais de 95% da área
citrícola do município, sendo entre os
cítricos uma das mais resistentes.
O risco da doença se espalhar para
o noroeste de Paraná é mínimo, pois
se vende pouca tangerina para lá. O
intercâmbio é apenas no finalzinho da
safra, com algumas cargas a granel de
laranja ou murcote, que representam
menos 5% do plantio. E o que é levado
é menos de 1% deste produto, pois o
pagamento é irrisório, preço de
“serragem de pinus”. Ninguém leva
folhas para lá, nem mudas. O risco de
disseminação pelas frutas (picnídios)
a forma assexuada é mínima.
Como a pinta preta já existe no Rio
de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina,
e Rio Grande do Sul, o vale não está
contaminando ninguém. Quando ao
Norte do Paraná é bem mais provável
que entre por lá (se já não está) vinda
de São Paulo que é mais próximo.
Trata-se de cultura fundamental
para o pequeno produtor, emprega mão
de obra não qualificada, ocorre
justamente na entre-safra das culturas
de subsistência como feijão e milho.
Só em Cerro Azul representa 34% de
toda economia.
É tempo de focar o cenário com
lentes corretas. É o momento de ver o
Vale do Ribeira, em tempos de pinta
preta, sendo vítima e não Vilão.

Cerro Azul Sem PONKAN
Como um Veículo Sem
Combustível e Sem Rodas

Expediente
Ano 3 - no 12 - Alto Ribeira
30 de Janeiro de 2006
Distribuição Gratuita
Apoio: FDCA - Fórum de
Desenvolvimento de Cerro Azul e
MAE - Movimento de Ação Ecológica

Em 1968 - a Primeira Ponkan
Em 1967, Sílvio Von der Osten, filho
de Edmundo Von der Osten, seguiu a
tradição de citricultor do pai, e foi além,
iniciando um pomar comercial de
Ponkan com 1650 pés. Colheu em
1968, 21 caixas de 18 kilos de Ponkan,
de pés com 2 anos, que foi colhido e
levado ao comércio por Agenor de
Moura e Costa.
Agenor conta que “na época, cerca
de 50 Ponkans enchiam uma caixa”, e
que “Ponkans do tamanho de Melões
eram fáceis de encontrar”. Isto é
possível hoje com os orgânicos.

Alberto D. Bassetti, João Bassetti, Angelino
Bassetti, Edmundo Von der Osten e Oscar
Bassetti, em frente a uma plantação de
laranja comercial em Julho de 1936

- Trata-se de cultura que emprega mão de
obra não qualificada e é a única que ainda
compensa o trabalho braçal, inviável para
culturas como milho e feijão, pois se
computar todos os gastos, inclusive capina
e todos os outros trabalhos do produtor,
dentro do valor do milho e feijão que ele
vende, fica mais viável ele comprar o milho
e feijão no mercado.
- Colhe-se de abril a agosto, portanto na
entressafra das demais lavouras de
subsistência. Quando, sem a ponkan, não
se tem o que fazer.
- Todos estão habituados com o serviço. Já
faz parte da cultura Regional
- Não é trabalho pesado. É uma lida boa,
adequada às nossas condições: Colhese de manhã no máximo até às 15 horas.
Em seguida pode-se descansar em casa
para o dia seguinte.
- Estima-se que 34% da economia do Vale
gire em torno da ponkan.

Somente em Cerro Azul são
produzidas 6.300.000 caixas por ano,
das quais mais de 70% comercializadas fora do Estado. Em Cerro Azul
aproximadamente 2.000 famílias (3000
no Vale) trabalham em 6.000 ha
gerando no mínimo 8.000 empregos.
Aqui há mais gente na zona rural
(13000) que no meio urbano (5000).
A colheita manual (Abril a Agosto) é
a principal empregadora, aquece o

comércio e os fogões de centenas ou
milhares de famílias, gerando um
ambiente próspero com caminhões
levando e trazendo trabalhadores
desde o clarear do dia, lembrando os
tempos do café no norte do Paraná.

5.

Disponibilidades da Água
Historicamente o plantio de citrus
foi
localizado
prevendo-se
o
suprimento das necessidades em
água pelas raízes simplesmente
através das chuvas normais.
Ninguém previu ao plantar, que
precisaria um dia pulverizar, isto é
molhar toda a parte aérea das plantas.
Assim as moradias, estão sempre no
fundo dos vales, próximas às
nascentes, córregos ou riacho cuja
distância permite o uso de água para
fins domésticos até por mulheres ou
crianças. Mas no caso da irrigação ou
pulverização, a maioria não dispõe de
bombas ou motores estacionários.
É muito diferente deslocar um tanque
de 400 L de água no trator do que levar
20 L de água nas costas até o topo do
morro e com a força muscular que
sobra encharcar 5 árvores e logo em
seguida descer o morro para
abastecer.
Na
maioria
das
culturas
a
disponibilidade de água torna o
tratamento impossível, impraticável ou
anti-econômico no Vale do Ribeira.

6.

7.

8.

9.

10.

Falta de Equipamentos
O produtor comum, ou seja, a
maioria, dispõe como única arma,
ferramenta ou aparelho para enfrentar
a pinta preta: um pulverizador costalmanual de 20 Litros.
A única evolução ao longo dos
anos, foi esta: da enxada para o
pulverizador manual, com o qual
passou ao uso de Herbicidas. Deixou
de capinar e aprendeu a “randapiar”.
Mas este tipo de trabalho é leve,
exige bem menos água, é feito com
pouca pressão direcionando o bico
para baixo sobre ervas rasteiras de
pequeno porte, com risco mínimo para
a saúde.
Fácil é concluir que esta arma ou
ferramenta não é a mais adequada
para pulverizar árvore do porte dos
citrus. Leve-se em conta, ainda o risco
para a saúde de uma pulverização
aérea, para cima, fácil de voltar-se
contra o operador, envenenando-o.

11.

12.

13.

14.

Incerteza nos tratamentos
Tudo que os especialistas
montaram em suas preleções ou
palestras foram transparências,
projeções e técnicas em regiões
totalmente planas, mecanizadas
evidenciando diferenças entre alta
pressão e baixa pressão, plantas muito
bem molhadas por possantes e
modernos tratores dispondo de
tanques e bicos apropriados para os
quais 01, 02 ou 05 pulverizações sejam
um trabalho de rotina exigindo do
operador apenas o trabalho de apertar
um botão. Tudo isto aqui é aplicável
para os poucos que dispõem de
tratores.
A insistência destas condições e
aparatos na região deixa inseguro o
técnico
responsável
pelas
recomendações, pois se sabe quais
os fungicidas necessários, mas
percebe que os interessados não têm
meios para levá-los até às plantas, e
ainda repetir os tratamentos realmente
necessários.

Sem Motivação para Investir
A confirmação oficial de pinta preta
em fins de 2004 encontrou no Vale do
Ribeira um citricultor descapitalizado e
desorganizado, acumulando 8 safras
seguidas de preços aviltantes (R$ 1,50
e 2,00 a caixa, exceto em 2005, um
pouco melhor pela seca do Rio Grande
do Sul).
Estas circunstâncias desmotivam
qualquer um, pois o produtor não tem
a mínima certeza quanto à venda. Em
muitos destes anos, sequer colheu,
sempre foi vítima de atravessadores
que compraram e comercializaram por
preços irrisórios. Como trata-se, ainda
de um produto perecível, não há
possibilidade de armazenagem e hoje
ainda não há industrialização.

O PLANO PARA O VALE
1.

2.

3.

4.

Fomentar, incentivando toda forma
de associativismo e cooperativismo para o produtor organizarse e vender melhor. Só assim
poderá investir no tratamento.
Implantar um sistema de
monitoramento, dividindo-se o
município em sub-regiões ficando
em cada uma delas um ou dois
monitores treinados, preparados e
munidos de uma lupa para
identificar os focos e iniciar os
tratamentos. Neste monitoramento, fazer o que nunca foi feito:
um mapeamento de todas as
culturas cítricas no município e
proporcionar um tratamento
diferenciado para quem tem a
doença e para quem não tem
ainda. Este último deverá receber
assistência para um manejo
ecológico, que deverá manter
longe, ou sob controle, as pragas
e doenças, inclusive a doença
greening (atual preocupação dos
laranjais paulistas).
Utilizar as linhas atuais de crédito,
oferecendo para grupos de
produtores, a aquisição de
motores, bombas, equipamentos
adequados para pulverização.
Prosseguir no cadastramento de
produtores de citrus que desejam
comercializar fora do Estado,

15.

16.

buscando a meta de 100% dos
produtores cadastrados.
Implantar um fundo para
certificação e tratamento, para
investimento em mais agrônomos
e técnicos, pagamento de
despesas com viagens, viveiros,
pesquisas, forças-tarefa para
erradicação e renovação dos
pomares velhos, monitoramento
de pragas e doenças etc.
Como existem poucos agrônomos
que estão em condições de
assinar o CFO e as muitas
necessárias visitas, mobilizar os
demais técnicos da região para
que acompanhem ou façam as
visitas e anotações entregando-as
aos agrônomos certificadores.
Formalizar parcerias com a AOPA e
MAE
para
orientação
e
direcionamento na produção
orgânica ou Ecológica.
Instalar no município pelo menos
uma unidade de desinfecção com
Hipoclorito ou outro produto para
atender algum mercado que o exija
(Bahia, Noroeste do Estado...).
Trazer mudas ou borbulhas de
variedades resistentes à pinta
preta, desde que identificadas a
origem, sendo de viveiros telados,
e que sofram monitoramento
depois de implantadas.
Buscar novas frentes de mercado,
dentro do Estado, utilizando
marketing de orgânico, em
conversão ou ecológico, com
manejo ecologicamente correto,
produto social, mercado justo etc.
Intensificar tentativas em viabilizar
agroindústria de aproveitamento
de citrus.
Pedir para a SEAB que na época
da safra, um agrônomo fique
morando no município.
Pedir para a SEAB que o CFO daqui
vá identificado como: livre de CVC,
Cancro Cítrico, mas que apareça
descrito
“Pinta
Preta
em
Monitoramento” ou que, quando
mergulhada na solução como o
Hipoclorito, apareça “Livre de Pinta
Preta por Mergulho em Solução
Desinfectante”.
Através de parcerias com a FAEP,
Senar, Sindicatos, SEAB, IAPAR,
EMATER, proporcionar treinamento
para os colhedores de Citros,
ensinando-os a colher sem
machucar ou estressar a planta, e
sem folhas, fazendo pré-seleções
no próprio momento da colheita.
Conseguir recursos, e em parceria
com o IAPAR, criar inúmeros
viveiros telados comunitários,
inicialmente em localidades onde
há tradição e está havendo
incremento do plantio, e onde
existem
associações
de
produtores e moradores.
Gerar novas mudas com outras
variedades de Laranjas e
Tangerinas, preferencialmente
precoces e tardias, e que tenham
também porta-enxertos como
citromellus swingle e tangerinas
cleópatra e sunki, mais resistentes
à morte súbita, terror dos laranjais
paulistas, e pode aportar por aqui,
que seria um desastre completo,
pois o porta-enxerto limão cravo
(susceptível à morte súbita) está
em quase todas as milhões de
plantas cítricas do Vale.

As Tendências Futuras
Vimos no início deste artigo que
Citros no Vale é uma tradição de mais
de 120 anos. As famílias prosperaram
e criaram seus filhos com a Laranja.
Não podemos deixar morrer esta
tradição e mandar os produtores para
as favelas das grandes cidades. Não
podemos deixar morrer esta tradição
porque existem pessoas e instituições
brigando por “quem pode mais, ou por
egos e maiores parcelas do bolo...”.
Não devemos deixar que mais de 3000
produtores de citros no Vale passem a
figurar na classe dos miseráveis porque
deixaram de cultivar o que seus pais,
avós e bisavós iniciaram.
A colheita e o plantio certamente
continuarão, mas sob um outro
enfoque: em local viável para
pulverização, mais próximos de água,
com espaçamentos que permitem
tratamento e sombreamento, e
monitorados por equipes técnicas.
Encostas íngremes e topos de
morro serão abandonados, locais
estes que nunca deveriam ser
cultivados pela lei do uso do solo ou
por se tratar de áreas de preservação
permanente segundo o código florestal
(declives acima de 45% ou topos de
morro). Assim as coisas simplesmente voltam ao lugar como deveriam
ser desde o princípio.
O novo tipo de cultivo viabilizará a
irrigação, a fertilização foliar, o
tratamento de outras pragas e doenças
e será, portanto, mais produtivo.
Ficarão os que se adaptarem. E
como a produtividade aumentará,
haverá um incremento da produção e
serão
liberadas
áreas
para
recuperação de reservas legais e
reflorestamentos.
Com tudo isto, mais a união em
grupos, associações ou cooperativas,
permitir-se-á que desapareça a
tendência atual de ficar somente os
grandes.
O pequeno produtor agradece...
Cerro Azul, Janeiro de 2006
As fotos foram retiradas do Livro Lembrança do
Paraná de 1927 (cedido pela Profa Glorinha) e a
foto de julho de 1936 e a história da primeira
parte foram retiradas do Livro Acordem
CerroAzulenses, livro do Dr. Ruy V. Guiguer,
que está em processo de edição por este Jornal.
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Reprodução e Discussão de Alguns Pontos do RIMA de Tijuco Alto
Eng. Edson de Almeida e Franzen
Na condição de presidente do
Conselho Municipal de Meio Ambiente
e presidente do MAE - Movimento de
Ação Ecológica, além de editor deste
jornal, vejo a necessidade de analisar
e informar nossos leitores sobre
alguns aspectos encontrados no
RIMA - Relatório de Impacto
Ambiental da Usina de Tijuco Alto.
Veja aqui alguns dos pontos que
julgamos polêmicos.
Vemos na pg. 89 do RIMA

Impactos no Meio SocioEconômico
Interferência sobre população rural
e urbana

(...) A parte devida aos
municípios é distribuída proporcionalmente segundo a área inundada em
cada um deles. O total previsto desse
repasse aos municípios e que é
devido diretamente pelo empreendedor é de R$ 785.318,30 por ano (...).
Número de Imóveis

Na pg 63 do RIMA encontramos:
(...) Esse processo de compra de
áreas aconteceu de1988 a 1999.
Durante esse período, foram
adquiridos 377 imóveis dos 660
identificados na época.
Levantamento recente, realizado
com base em foto aérea de dezembro
de 2004, indicou a existência de 303
imóveis (afora os já adquiridos pela
CBA) na área rural atingida, nos quais
existe algum tipo de utilização
agropecuária. (...)

•

•
•

entre empreendedor e os diversos
segmentos sociais envolvidos na
implantação da UHE Tijuco Alto,
visando maior integração e
facilitação nas negociações, e
revelando para a comunidade
interessada a responsabilidade
sócio-ambiental do empreendedor;
A garantia do amplo e antecipado
acesso ao conjunto das
informações
sobre
o
empreendimento;
A transparência do processo de
negociação;
A incorporação ao processo dos
anseios da população afetada,
envolvendo a mesma nas
soluções propostas;
A aproximação do empreendimento das comunidades
atingidas, usando instrumentos
de comunicação social como
reuniões, folhetos, palestras,
grupos de discussão, entre
outros, para informar e esclarecer
a população;
A criação de vínculos com as
comunidades de interesse por
intermédio de contatos pessoais
e constantes;
Que parcelas representativas das
comunidades da região sejam
parceiras do projeto e apóiem
outras parcelas, preferencialmente minoritárias, acessíveis a
um diálogo democrático;
A divulgação de ações ambientais de interesse da coletividade.

(...) De natureza negativa,
quando relacionada ao descrédito da
•
concretização do projeto e à mudança
do modo de vida da população,
especialmente a rural, que já teve sua São 2330 ha inundados que
vida e rotina modificadas.
tem aptidão para lavouras
(...) Ao término das obras da
Dos 5180 hectares que devem
UHE Tijuco Alto, há progressiva ser inundados, 2330 hectares têm
desmobilização da mão-de-obra alguma aptidão agrícola. Isto está na
contratada e tendo em vista as página 94 do RIMA.
•
poucas possibilidades de absorção
E na página 76 do RIMA: A área
dessa mão-de-obra na região, isto a ser alagada será da ordem de 51,8
gera insegurança pela perda do km2 (5.180 ha ou 2.140 alqueires),
emprego.
•
descontando-se a calha do rio. Desse
Outro impacto gerado a partir da total estima-se que 35% são terras
expectativa quanto à dinamização da aptas a pastagens e 46% tem alguma
economia regional, com novas aptidão (boa, regular ou restrita) para
possibilidades de trabalho, é a agricultura.
atração de população de outras
regiões para os municípios onde as Os Empregos na Usina são
•
obras civis deverão estar localizadas, Temporários
como Adrianópolis, Ribeira e Cerro
Na pág 94 do RIMA: (...) Com a
Azul. A ida de pessoas em direção à demissão de trabalhadores a massa Até Hoje a CBA não fez Nada
essa região poderá desencadear de salários que circulava nos pelo Vale do Ribeira
Nós do Jornal Folha do Vale
pressões sobre a infra-estrutura local municípios tende a cair, gerando
e interferências sobre as populações dificuldades. A arrecadação de gostaríamos muito que o Programa
locais. Haverá aumento da demanda impostos, principalmente o ISSQN, de Comunicação Social descrito no
por serviços de saúde, educação e deverá sofrer uma queda em RIMA e apresentado aqui, saísse do
segurança pública.
comparação com os aumentos de papel e se viabilizasse no Vale do
(...) Outro impacto social está receita que aconteceram durante a Ribeira. Só que hoje este canal de
comunicação inexiste em Cerro Azul,
ligado à possibilidade de maior fase de obras. (...)
o município onde terá a maior área
incidência de prostituição (...).
(...) Quantificando os imóveis e Muita Destruição na Inun- alagada e sede da CBA na região, e
que tem a pessoa do seu Aldo e Cida
famílias atingidas as pesquisas dação de Tijuco Alto
Na pág. 47 aparece que 8 fei- Briguethi no comando, respondendo
indicam que nos bairros Quarteirão
dos Órfãos e Barra do Rio Ponta ções secundárias como tocas, bura- pela CBA no vale.
O casal está silencioso quanto
Grossa, pertencentes ao perímetro cos, paredões com alguma expresurbano de Cerro Azul, serão afetados são espeleológica serão inundados, ao que este Jornal tem denunciado
pela formação do futuro reservatório, além de 2 cavernas (a Gruta do Rocha constantemente: o passivo social e
financeiro de mais de 19 anos na
113 famílias residentes em 88 e a Gruta da Mina do Rocha).
Na pág. 96 aparece que serão região. Foram desalojadas mais de
imóveis. (...)
3000 pessoas das suas propriedacobertos
pela
água:
130
Km
de
rede
(...) A população rural atingida
pelo empreendimento é aquela Elétrica, 4 pontes e o lugar da balsa. des, diminuiu a produção no municíSegundo o RIMA na página 97, pio, o número de habitantes por causa
residente ao longo do rio Ribeira de
Iguape, nos municípios de Ribeira, 30 equipamentos sócio-culturais de Tijuco Alto, diminuindo o Fundo de
Itapirapuã Paulista, Cerro Azul, serão afetadas ou inundados: 7 Participação dos Municípios nos últiDoutor Ulysses e Adrianópolis, cujos Escolas, 3 Postos de Saúde, 17 mos 19 anos, e parece que o casal
está ainda preocupado em comterritórios serão parcialmente Igrejas, 3 Cemitérios.
E na página 98 aparece que prar terras e fazer festas (nova
alagados pelo futuro reservatório.
Estima-se 303 imóveis rurais, onde serão inundados ou afetados 35 sítios versão do pão e circo). Mas
nenhuma boa ação direcionada para
Arqueológicos.
vivem 576 famílias.
amenizar o sofrimento de nosso povo.
(...) Vale ressaltar, ainda, os
impactos relacionados ao
processo de aquisição de
Município
Área Município Área Reserv.
%
Vlr Previsto*
terras efetuadas pela CBA no
Adrianópolis
133.300 ha
995,83 ha
19%
149.210,48
período de 1988 a 1999. Nessa
Cerro Azul
134.600 ha
1846,20 ha
36%
282.714,59
época, quando já estava em
andamento o processo de
Doutor Ulysses
78.000 ha
885,27 ha
17%
133.504,11
licenciamento do empreenItapirapuã Paulista
40.700 ha
506,96 ha
10%
78.531,83
dimento, a CBA começou a
Ribeira
33.600 ha
935,74 ha
18%
141.357,29
adquirir as terras rurais
Total
420.200 ha
5.170 ha
100%
785.318,30
necessárias à formação do
reservatório. O processo de * Valor de Arrecadação previsto por ano em retorno ao Município do ICMS gerado
negociação voltava-se exclusi- Fonte: Jornal O Tijuco - CBA e RIMA CNEC/CBA
vamente aos proprietários dos
imóveis, sendo que eles Para Cerro Azul representa um aumento de cerca de 34% do total de recursos
que vem para o município.
deveriam se responsabilizar
pelos meeiros, arrendatários
e empregados que moravam em
suas terras. O resultado é que este
segmento de não proprietários
acabou por deixar as propriedades
sem qualquer assistência. (grifo
nosso). Sabe-se que a maioria dos
proprietários que venderam seus
imóveis continua residindo na região.
Para esta situação a CBA está
propondo um programa de
compensação à população rural, que
no caso de reassentamento
procurará atender pequenos
proprietários e não proprietários.
"Gostaria de deixar bem claro
aqui que a CBA/CNEC tem
entrevistado os ex-proprietários de
terra compradas no passado e não
os Meeiros, Arrendatários, Posseiros
abreviado aqui de MAP. Quando os
proprietários receberam o dinheiro da
compra pela CBA, avisaram para os
MAPs saírem de suas terras, e
literalmente saíram: com uma mão na
frente e a outra atrás."
"Na próxima edição do Jornal
Folha do Vale, estaremos mostrando
as entrevistas com 4 destes MAPs,
onde estaremos apresentando e
provando que a CBA/CNEC tem
faltando em seu dever de levantar
todos os MORADORES da região a
ser alagada, e não somente os
proprietários de terra."
Interferências Sobre a Economia
dos Municípios

(...) A economia local deverá ser
estimulada pela instalação da usina,
que irá gerar empregos diretos (1.400)
e indiretos (para cada 4 diretos
haverá 1 indireto).(...)

Vale a Pena?
Tudo isto para gerar cerca de 282
mil por ano (no caso de Cerro Azul),
pouco mais de 23 mil por mês? Será
que se aplicarmos, digamos em
turismo, investimentos e esforços
muitos menores do que serão
aplicados na construção da Usina, e
no conserto de seus estragos, não
teríamos um retorno mensal muito
maior? Vale lembrar que só no dia 7
de setembro foram 3000 turistas para
Morretes. Se cada um deixou
somente R$ 10,00 em média, são
mais de R$ 30 mil em um único dia!

Quando vai Iniciar o 'Contato' com a Comunidade?
Na página 116 do RIMA
encontramos o Programa de
Comunicação Social que a CBA/
CNEC pretende implantar na região.
Reproduzimos aqui na íntegra:
Programa de Comunicação Social

É direito da sociedade saber dos
investimentos realizados na sua
região e a comunicação social é o
instrumento básico para o exercício
da informação, traduzido num
sistema permanente de esclarecimentos referente, entre outros, ao
projeto, aos prazos e andamento das
obras, seus impactos no quadro de
vida físico-biótico e socioeconômico,
assim como e, principalmente, sobre
as condutas que serão adotadas pelo
empreendedor no processo de
negociação.
Para garantir esse direito da
sociedade, o Programa de Comunicação Social prevê:
• O reforço do relacionamento

Quem são os responsáveis por
comprar terras como eles, tem sua
medida de eficiência no quanto menos
gastar melhor. Mas para o lado social,
de ações concretas resolvendo o
passivo social, é necessário gastar,
ou melhor investir, se for bem gasto.
Portando, para não haver um grande
contra-senso, seria necessário
alguém ser responsável pelas
compras e outra pessoa ser
responsável pelo lado social, pois até
hoje, a CBA não fez uma quadra de
esportes, ou uma creche, ou doou
produtos ou serviços para as pessoas
daqui, ou ajudou uma escola, ou
construiu uma ponte para o município,
ou sentou na mesa de discussão
com a finalidade de ouvir, ajudar ou
prestar algum serviço para uma
associação sequer em Cerro Azul.
Nós perguntamos: Se a CBA
não fez nenhuma espécie
eficiente de Programa de
Comunicação antes, nos mais de
19 anos que está presente aqui,
será que fará agora?

Precisamos de Outras Pessoas para o Social da CBA
Este Jornal, na sua humilde
intervenção, pede que sejam
colocados outros interlocutores em
Cerro Azul para responder pelo social
no Vale do Ribeira, e que imediatamente iniciem conversações com as
associações, conselhos, fóruns do
Vale, comerciantes e empresários, e
coloquem em prática o Programa de
Comunicação Social tão bem
pensado e detalhado no RIMA, mas
de papel.
Chegou o momento da ação...

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM
INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE CERRO AZUL
– CRE$OL CERRO AZUL
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa de
Crédito Rural com Interação Solidária
de CERRO AZUL – CRE$OL CERRO
AZUL, inscrita no CNPJ sob nº
05.326.643/0001-43, no uso de suas
atribuições que lhe confere o Estatuto
Social, CONVOCA todos os sócios,
para a “Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária”, a ser realizada no dia
10 de Fevereiro de 2006, no Barracão
Comunitário da Igreja Católica de
Ribeirão Bonito do Chapéu, sito à
Estrada principal Ribeirão Bonito do
Chapéu - CERRO AZUL/PR. A
Assembléia se realizará no Barracão
Comunitário de Ribeirão Bonito do
Chapéu por não haver espaço
suficiente em sua sede social. A
instalação da Assembléia será às 7:30
horas, em Primeira Convocação, com
a presença mínima de 2/3 (dois terços)
do número dos associados em
condições de votar, em Segunda
Convocação às 8:30 horas, com
metade mais um dos associados em
condições de votar, e em Terceira e
Última Convocação às 9:30 horas, com
no mínimo 10 (dez) associados em
condições de votar, para tratar da
seguinte ordem do dia:
1º - Prestação de contas do exercício
de 2005, com parecer do Conselho Fiscal;
2º - Destinação das sobras apuradas
ou rateio das perdas do exercício de 2005;
3º - Eleição do Conselho Fiscal para o
exercício de 2006;
4º - Fixação de honorários e
gratificações para o Conselho de
Administração e Conselho Fiscal;
5º - Assuntos Gerais de interesse da
sociedade.

COOPERATIVA DE CREDITO RURALCOM
INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE
ADRIANÓPOLIS – CRE$OL
ADRIANÓPOLIS
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA

CERRO AZUL, 24 de Janeiro de 2006.

O Presidente da Cooperativa de
Crédito Rural com Interação Solidária
de
Adrianópolis
–
CRE$OL
ADRIANÓPOLIS, inscrita no CNPJ sob
nº 07.396.258/0001-06, no uso de suas
atribuições que lhe confere o
Estatuto Social, CONVOCA todos os
sócios, para a “Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária”, a ser
realizada no dia 10 de Fevereiro de
2006, no Salão Paroquial de
Adrianópolis, sito o Centro da Cidade
de - ADRIANÓPOLIS/PR. A Assembléia
se realizará no Salão Paroquial de
Adrianópolis por não haver espaço
suficiente em sua sede social. A
instalação da Assembléia será às
12:30 horas, em Primeira Convocação,
com a presença mínima de 2/3 (dois
terços) do número dos associados
em condições de votar, em Segunda
Convocação às 13:30 horas, com
metade mais um dos associados em
condições de votar, e em Terceira e
Última Convocação às 14:30 horas,
com no mínimo 10 (dez) associados
em condições de votar, para tratar da
seguinte ordem do dia:
1º - Prestação de contas do exercício de
2005, com parecer do Conselho Fiscal;
2º - Destinação das sobras apuradas ou
rateio das perdas do exercício de 2005;
3º - Eleição do Conselho Fiscal para o
exercício de 2006;
4º - Fixação de honorários e gratificações
para o Conselho de Administração e
Conselho Fiscal;
5º - Assuntos Gerais de interesse da
sociedade.
A instalação da Assembléia Geral
Extraordinária será 01 (uma) hora após o
término da Assembléia Geral Ordinária,
para tratar da seguinte ordem do dia: 1º Reforma do Artigo 11 Parágrafo 3 e 4,
inclusão de parágrafo 5, 6, 7 e 8 do Artigo
11, Reforma do Artigo 22 Parágrafo 1 e 2 e
4, Reforma do Artigo 33 Parágrafo 2 e 3,
Reforma do Artigo 43 Parágrafo 1 e 2,
exclusão do Parágrafo 3 e 4 do Artigo 43,
Reforma do Artigo 51, Reforma do Artigo
57 alínea “d”, inclusão de alínea “e” do
Artigo 57, Reforma do Parágrafo 4 e 5 do
Artigo 57, inclusão de parágrafo 6, 7, 8 e 9
do Artigo 57, Reforma do Artigo 60 e
Reforma do Artigo 68 das alíneas “d” e “e”
do Estatuto Social da Cooperativa.
Para efeito de quorum legal, a CRE$OL
ADRIANÒPOLIS consta, nesta data, em seu
quadro social, com 178 (Cento e setenta e
oito) associados em condições de votar.
Adrianópolis, 24 de Janeiro de 2006.

JOÃO CARLOS HILMAN
PRESIDENTE

MARA DA LUZ PRESTES
PRESIDENTE

A instalação da Assembléia Geral
Extraordinária será 01 (uma) hora após o
término da Assembléia Geral Ordinária, para
tratar da seguinte ordem do dia: 1º Reforma do Artigo 11 Parágrafo 3, inclusão
de parágrafo 4, 5, 6, 7 e 8 do Artigo 11,
Reforma do Artigo 22 Parágrafo 4, Reforma
do Artigo 33 Parágrafo 2, Reforma do Artigo
51, Reforma do Artigo 57 Parágrafo 4 e 5,
inclusão de parágrafo 6, 7, 8 e 9 do Artigo
57, Reforma do Artigo 60 e Reforma do
Artigo 68 das alíneas “d” e “e” do Estatuto
Social da Cooperativa.
Para efeito de quorum legal, a CRE$OL
CERRO AZUL consta, nesta data, em seu
quadro social, com 699 (Seiscentos e
noventa e nove) associados em condições
de votar.

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE ITAPERUÇU –
CRE$OL ITAPERUÇU
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de
Itaperuçu - CRE$OL ITAPERUÇU, inscrita no CNPJ sob nº 04.496.867/0001-30, no
uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA todos os
sócios, para a “Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária”, a ser realizada
no dia 23 de Fevereiro de 2006, no Barracão da Igreja Campina dos Pintos, sito
à Estrada principal Bocaiúva do Sul à Comunidade Campina dos Pintos – Rio
Branco do Sul/PR. A Assembléia se realizará no Barracão da Igreja Campina
dos Pintos por não haver espaço suficiente em sua sede social. A instalação
da Assembléia será às 7:30 horas, em Primeira Convocação, com a presença
mínima de 2/3 (dois terços) do número dos associados em condições de
votar, em Segunda Convocação às 8:30 horas, com metade mais um dos
associados em condições de votar, e em Terceira e Última Convocação às 9:30
horas, com no mínimo 10 (dez) associados em condições de votar, para tratar
da seguinte ordem do dia:
1º - Prestação de contas do exercício de 2005, com parecer do Conselho Fiscal;
2º - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do exercício de 2005;
3º - Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2006;
4º - Fixação de honorários e gratificações para o Conselho de Administração e
Conselho Fiscal;
5º - Assuntos Gerais de interesse da sociedade.
A instalação da Assembléia Geral Extraordinária será 01 (uma) hora após o término
da Assembléia Geral Ordinária, para tratar da seguinte ordem do dia: 1º - Reforma do
Artigo 11 Parágrafo 3, inclusão de parágrafo 4, 5, 6, 7 e 8 do Artigo 11, Reforma do Artigo
20 Parágrafo 4, Reforma do Artigo 31 Parágrafo 2, Reforma do Artigo 49, Reforma no
Artigo 55 Parágrafo 4 e 5, inclusão de Parágrafo 6, 7, 8 e 9 do Artigo 55, Reforma do
Artigo 58 e Reforma do Artigo 67 das alíneas “d” e “e” do Estatuto Social da Cooperativa.
Para efeito de quorum legal, a CRE$OL ITAPERUÇU consta, nesta data, em seu
quadro social, com 888 (Oitocentos e oitenta e oito) associados em condições de votar.
Itaperuçu, 24 de Janeiro de 2006.
ADYR ANTONIO FIOREZE
PRESIDENTE

Comunidade das Três Barras Realiza a 1ª Festa de Natal
Para as Crianças Tresbarrenses
A Associação de Moradores e
Produtores Rurais da Comunidade
das Três Barras, sob a presidência
do senhor Luiz Paulus, realizou no
dia 22 de dezembro do ano passado,
a 1ª festa de Natal para as crianças
tresbarrenses.
O referido evento contou com o
apoio da família Navarete, Santana,
Dias, entre outras e também com a
patrocínio do comércio local: Kidelícia
Sorveteria (Zeila), Barão Comercial
(Cezinha), Câmara Municipal (Josinei
Raab e Everaldo Platner), Foto Amado
(Ezequiel),
Baiano
(Edinho),
Farmácia Cerro Azul (Claudinei),
Eletrônica Monteiro (Adir), Escritório
de Contabilidade Altimiras (Valtines),
Cartório de Registros de Imóveis e
Civil (João Carlos), Loja da Luci
(Lucimeri), Armazém dos Anjos
(Laertes) e Churrascaria Ciriaco´s.
Na ocasião foram distribuídos 70
(setenta) brinquedos para as
crianças, entregues pelas mãos de
Papai Noel (Patrick), que abrilhantou
ainda mais a festa sendo um
sucesso, contando com mais de 100
(cem) pessoas.
Aos presentes foi oferecido um
delicioso “comes e bebes”. A
comissão organizadora foi: Clara,
Lúcia e Sida Navarete, Sirlei Dias,
Márcia Santana, Luiz Paulus, entres
outras pessoas.

Agradecemos o apoio de todos e
que no próximo ano este evento
venha a se repetir com muito mais
sucesso.
Mensagem aos colaboradores: fique
sabendo que você ajudou uma criança a
sorrir e que Deus sempre vai iluminar o
seu caminho, porque ele se agrada com
aqueles que proporcionam alegria às
criancinhas.
Você sabia: a comunidade das Três
Barras, já foi o acesso entre a capital do
Estado do Paraná e o município de Cerro
Azul, visto que, no passado, o ônibus que
fazia este trajeto, passava pela mesma
estrada que existe hoje!
A Eleição da Diretoria da Associação
das Três Barras foi realizada no dia 18 de
setembro de 2005, na sede da Associação
de Moradores e Produtores Rurais das
Três Barras, (utilidade pública, lei municipal
14/2004), ficando assim constituída:
Diretoria
Presidente: Luiz A. Paulus
Vice-presidente: Josenei Raab
1o Secretária: Sirlei do Carmo Dias Lima
2o Secretário: Alfredo Leopoldo Hoch
1o Tesoureiro: José Alecir Monteiro
2o Tesoureiro: Claudemir José da Costa
Conselho Fiscal
Titulares: Armando Augusto Pimentel,
Clara Navarete, Sérgio Dias
Suplentes: Juliano de Jesus Raab,
Paulo César Navarete, Maria Zeneide
Arcanjo Dias
Nosso lema: Juntos somos Fortes.
Tudo posso Naquele que me Fortalece.
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3. Histórico de Itapirapuã
Paulista

1. Ficha Informativa
Prefeito: Luiz Gonzaga Dias Sobrinho PT, do qual é presidente
Vice-prefeito: Calmiro José Wolchel - PL
Endereço: Av. Uriel Oliveira Cesar, 47 Centro - CEP 18385-000
Fundadores: Joaquim Cordeiro e Antonio
Novo
Data de Fundação: 1889
Data de Aniversário: 12 de março
Origem do Nome: Tupi-guarani (significa “pedra empinada e redonda”).
Geografia: Acidentada e Ondulada,
sendo a 560 mts. de altitude nível do mar.
Rios: Rio Catas Altas, Rio Itapirapuã, Rio
Criminosas, Rio Cordas Grandes, Rio
Azedo, Rio do Fecho.
Região Administrativa: Sudoeste /
Itapeva
Ano de Instalação: 1993
Altitude da Sede: 589 m
Topografia: Área 462 km².
Clima: Temperado
Municípios Limítrofes: Norte - Barra do
Chapéu. Sul - Cerro Azul (PR). Leste - Dr.
Ulysses e Sengés (PR). Oeste - Ribeira.
Distância da Capital: 373 km
População 1996: 3.143 Habitantes
População 2002 Total: 4900 (Fonte
Secretaria de Saúde)
População 2000 Total: 3.577 (IBGE)
Homens: 1881 e Mulheres: 1696
População 2000 Rural: 1.923
População 2000 Urbana: 1.654
População Alfabetizada: 2228
Taxa de Alfabetização: 81,2 %
Taxa de Crescimento (1996/2000): 3,29
%
IDH Infantil: 0,394 - UNICEF (2001)
IDH Municipal: 0,498 - IBGE (1991)
IDH Municipal: 0,645 - IBGE (2000)
Taxa de Mortalidade Infantil: 38,97% –
IBGE (1998)
Atividades Econômicas: A cultura é de
subsistência: arroz, feijão, milho,
pecuária, extração e plantio de Pinos.

2. Símbolos Municipais
2.1. Legislação: Lei Orgânica do
Município
2.2. Brasão de Armas de Itapirapuã
Paulista
Idealizado pelo heraldista e
vexilógo, Dr. Lauro Ribeiro Escolar,
especialista em Brasões e Bandeiras,
do Conselho Municipal de Honrarias e
Méritos, Assim descreve:
ESCUDO IBÉRICO: Representa os
primeiros
colonizadores
e
desbravadores portugueses, da nossa
Pátria.
A COR AZUL: Representa a justiça, a
firmeza incorruptível, a dignidade e
lealdade, como sendo, os predicados
de administradores e munícipes que
promovem o desenvolvimento do
município pelo trabalho. Simboliza
também, a cor azul as belezas naturais
do município de Itapirapuã Paulista.
CASTELO DE PRATA: Simboliza a
grandeza, a proteção, referindo-se a
dois episódios históricos do município:
O inicio do desbravamento da região,
quando constituía um pouso para
descanso das tropas carregadas de
produtos da Terra, conduzindo também
suínos, e a iniciativa da família de José
Rodrigues Camargo, que passou a
residir no local, propiciando ao povoado,
se firmar e progredir.
O CONTACHEFE ANDADO (peça
colocada na parte inferior do escudo) Indicando a riqueza hidrográfica do
município, em especial os rios Catas
Altas, Itapirapuã, Criminosas, Cordas
Grandes, Azedo, Ribeirão do Fecho e
outros que irrigam nossas terras.
O CHEFE (peça situada na parte superior
de escudo) - o metal prata, como símbolo
da felicidade, integridade e amizade,
representa
os
atribuídos
de
administradores e munícipes e o clima
de lealdade, compreensão e harmonia
de que desfrutam.
O JAVALI - Simboliza a coragem, por se
tratar de porco bravio, assinala a
suinocultura que proporcionou a
formação do povoado.
A COROA MURAL - É o símbolo da
emancipação política e ainda o caráter
hospitaleiro do povo de Itapirapuã
Paulista.
O RAMO DE FEIJOEIRO E A HASTE DE
MILHO - Em franca produção atestam a
fertilidade das terras generosas de
Itapirapuã Paulista.
O LISTEL AZUL - Identifica o Município
de Itapirapuã Paulista.

2.3. Hino do Município
Letra e Música: Iranei Pinto de Oliveira

2.4. Bandeira do Município
Criação: Dr. Lauro Ribeiro Escobar Heraldista e Vexilólogo do Conselho
Estadual de Honrarias e Méritos.
Descrição: Retangular, de cor azul, com
uma cruz firmada de branco, tendo
brocante sobre o cruzamento de seus
ramos, um círculo do mesmo carregado
do brasão de armas.
Interpretação: A cruz é o símbolo da fé e
o círculo, da eternidade, a significar a fé
dos munícipes na perenidade da
autonomia conquistada. A cor branca
simboliza a felicidade, pureza,
temperança, formosura, verdade,
franqueza, integridade, heráldica
representação dos atributos de
administradores e munícipes e o clima
de lealdade, compreensão e harmonia
de que desfrutam. A cor azul alude aos
predicados de administradores e
munícipes
que
promovem
o
desenvolvimento do município pelo
trabalho diurno de eficaz alude.

Em meados de 1989, chegaram a
esta parte do vale as famílias de Joaquim
Cordeiro e Antonio Novo, cuja finalidade
era de encontrar terras férteis para
agricultura.
Fixaram-se aqui, dando o nome de
Fazenda das Laranjeiras, que
compreendia da Serrinha até o Bairro
dos Almeidas.
Levantaram as primeiras casas de paua-pique, cobertas de sapé e passaram
a desenvolver na agricultura o plantio de
milho, feijão, arroz, e cana de açúcar, e
na pecuária, a criação suína.
Nessa época os produtos eram
comercializados nas cidades de Apiaí,
Capão Bonito e Itararé, que eram
conduzidos por animais de tropas e
porcos guiados através de peias. Estas
viagens eram demoradas, o que
obrigava
a
estes
pequenos
comerciantes a pararem em vários
pontos para descanso dos animais e
deles próprios, denominando estas
paradas de costeios.
Este lugar veio mais tarde a receber o
nome de RIBEIRÃO DAS CORDAS, ou
simplesmente
RIBEIRÃOZINHO,
motivado pelo rio aqui existente e um
produto nativo do qual se extrai a embira,
utilizada para confecção de cabrestos,
alças de cestos e peias, bem como a
existência de árvore chamada Pita da
qual se fabrica corda.
Em 1910 o então Ribeirão das
Cordas passava a pertencer a Ribeira,
vila elevada a município em 20 de outubro
deste mesmo ano, tendo como primeiro
Prefeito o Sr. Antonio Ciola.
A primeira professora a lecionar no
povoado foi Julia da Silveira Melo, por
volta de 1921, quando era prefeito do
município Augusto Dias Batista.
Com o Decreto Estadual nº 14.344
de 30 de novembro de 1944 criou-se o
Distrito. Precisamente em 07 de agosto
de 1945, às 16:00 horas, em cartório de
paz e anexos, Ribeirão das Cordas
passa a se chamar Itapirapuã, elevandose a distrito do município de Ribeira.
Esta denominação em tupi-guarani
significa pedra empinada e redonda.
Estiveram presentes à solenidade o
prefeito municipal Frederico Dias Batista
e Senhora, o Sr. João Batista Fiqueiredo,
suplente de Juiz de Paz, Luiz Abraão,
Escrivão da Coletoria Federal, Beventuto
Lisboa, funcionário Publico Federal e
Hipólito Rodrigues da Rocha, escrivão
da paz.
Itapirapuã foi distrito de Ribeira por
muito tempo e como sempre se
constituiu num pólo de sua produção,
especialmente agrícola, seu povo
representado por seus políticos que
continuamente estavam presentes nas
administrações
do
município,
começaram a pensar no seu
desmembramento.
A tão sonhava oportunidade
chegou, quando em 1991 o então prefeito
municipal de Ribeira, Sr. José Vidal de
Oliveira, cuja família é oriunda de
Itapirapuã, entrou com o pedido de
emancipação do distrito, através da Lei
Complementar nº 651 de 31 de julho de
1990.
Para se concretizar tal solicitação
seria necessário no Distrito a realização
de plebiscito, antes com várias reuniões
locais, visando conscientizar o povo
sobre a importância do comparecimento
às urnas, dando seu “SIM “ pela
emancipação. O esperado aconteceu
em 03 de novembro de 1991, onde o
povo em massa nas urnas confirmou
seu desejo: descentralizar Itapirapuã,
política
administrativamente
do
município de Ribeira. Logo o Projeto de
Lei nº 1.049/91 inclui o Distrito com o
nome de ITAPIRAPUÃ PAULISTA,
estabelecendo seus limites, projetando
assim o novo município.
Um obstáculo ocorreu, onde a
criação do município foi vetada
juntamente com sete outros, quando da
publicação da lei nº 7.664 em 31 de
dezembro de 1991. A liderança que se
envolveu inicialmente no movimento
emancipacionista novamente se
mobilizou não medido esforços, para
junto à Assembléia do Estado conseguir
derrubar o referido veto e incluir o Distrito
no rol dos municípios recém-criados.
Com o êxito total, após a alteração
da Lei nº 7.644, passou a integrar o rol
de municípios do Estado de São Paulo:
ITAPIRAPUÃ PAULISTA, publicado em 12
de março de 1992.

do mel favado até o embalamento do
mesmo seguindo as normas técnicas
ditadas pelo ministério da agricultura, nas
questões relacionadas ao manuseio e
industrialização de produtos in natura,
dando assim, todas as características
exigidas por lei para a plena liberação de
sua venda nacional.
- Equipamentos completos para a usinagem
de leite e para a produção dos mais
variados produtos derivados do mesmo,
também com resultados otimizados para
a sua comercialização, de maneira plena,
conforme exigências sanitárias ditadas
por lei.
- Equipamentos completos para a produção
de defumados de carnes diversas, com
capacidades técnicas que fazem com que
os mesmos tenham ótima qualidade,
conforme já do conhecimento de
consumidores de toda a região, também
de acordo com as instruções do Ministério
da agricultura.

Este é o vitorioso time da cidade de Itapirapuã Paulista, responsável por boas vitórias

4.3. Extrativismo de Resina de Pinus
4.4. Pecuária e Suinocultura Familiar
4.5. Reservas Minerais
Calcário, Bauxita, Ferro. Prata e
Ouro foram no passado.
4.6. Artesanato
Desenvolve-se, na cidade, a
indústria do artesanato de alta
qualidade, adequada à exigência do
mercado consumidor interno e externo,
destacando-se
o
“PROGRAMA
FORTALECENDO A FAMÍLIA”, posto em
prática no Bairro Ribeirão da Várzea Itapirapuã Paulista, que é patrocinado,
incentivado e apoiado pelo fundo de
Solidariedade Social.
Da produção diversificada, usandose materiais diversos e, dos produtos
finais, a amostra da qualidade do
imaginário criativo de nossos artesões
é fabulosa: Barro, tecidos, taquara,
bambu, madeira, pedra, transformados
em finos cesto, tricô e crochê, peças
decorativas que se destacam em
qualquer ambiente sofisticado.
4.7. Comidas Típicas e Doces
Comidas Típicas: arroz caipira com
frango caipira,(arroz com frango) sopa
de cascudo (refogado) ou frito, paçoca
de carne de porco (socado pilão), Curau
de milho verde com frango carpira ou
costelinha de porco, pamonha, pirão de
cascudo, quirera com frango ou lombo
de porco / costelinha, arroz caipira com
suam de porco, Cuscuz de farinha, arroz
com palmito, mandioca com costela de
porco, encapotado de farinha milho.
Doces: Doce de laranja na palha ou em
calda, Rapadura, Taiada, Melado, doce
de banana, doce de abóbora com côco,
doce de amendoim com rapadura,
torradinho de polvilho.

Alguns prédios públicos

Este é a praça central da cidade
A prefeitura Municipal

A fonte da praça de Itapirapuã

5. Responsáveis pelo
documentário cultural de
Itapirapuã Paulista
Loir de Almeida Camargo, Gilberto
de Oliveira, Humberto Tadashi Hailara.
5.1. Memória Viva da Cidade
São fontes de referências a
qualquer pesquisa sobre o Histórico do
Município, os seguintes cidadãos, que
aqui homenageamos: Angelino Chaves
da Cruz, Antonio de Almeida, Jonas Pinto
de Oliveira, Iolanda Pinto de Oliveira.

Este é o rio que corta a cidade e que está
sendo canalizado

O Programa de nome
Governança da
Fundunesp - Fundação
para o Desenvolvimento
da Unesp, visa unificar e
melhorar todos os
sistemas de informática
da Administração Pública.
Está sendo feito e
implantado nos pequenos
municípios pelo Governo
Estadual de São Paulo (e
também em Itapirapuã) e é
um salto tecnológico nesta
área. O Jornal Folha do
Vale teve acesso à
documentação e manuais
dos sistemas e temos
certeza que deverá ser o
melhor sistema de
Administração Pública do
Brasil, pois se propõe a
Prefeito de
fazer o que nenhum dos
Itapirapuã Luiz
outros já fez antes:
unificar as bases de
Gonzaga, 49
dados, fazendo todas
anos, técnico
em Agrimensura falar a mesma linguagem.

O canteiro central da bonita praça de
Itapirapuã Paulista

Reinauguração da Delegacia de Polícia de
Itapirapuã pelo prefeito e autoridades

MORRO RECEBE
VISITA DE OVNIS

Esta é a Capela Católica da Cidade,
localizada na praça central.
Mapa da região do Alto Ribeira, com os
municípios abrangidos pelo Jornal Folha do
Vale, entre os quais, Itapirapuã Paulista

Bem perto da cidade, esta "serrinha" é
conhecida na região porque moradores e
visitantes dizem ver freqüentemente discos
voadores (OVNIs) nas suas imediações

Turismo em Itapirapuã
Vista de uma de suas ruas
Indo de Cerro a Dr. Ulysses, no km 17
aprox., pega à direita, andando mais alguns
quilômetros, chega na divisa: esta ponte
sobre o Rio Itapirapuã.

4. Informações Sobre a
Economia Municipal
4.1. Agricultura e Pecuária
O município apresenta hoje, como
principal alavancador de crescimento
econômico, uma agricultura dinamizada
e de alta qualidade. Isto representa um
grande salto qualificativo em relação à
agricultura familiar de subsistência, e
para que isso aconteça, é importante
ressaltar o apoio decisivo dos técnicos
da Secretaria da Agricultura Municipal,
nas questões relacionadas à maior Subindo em direção à Itapirapuã, aparece o
produtividade com qualidade, pois além planalto do município, formado por morros
onde as empresas de Pinus tem utilizado
disto ser melhoria de renda, permite que
quase todas as áreas.
o produtor seja premiado com o acesso
a outros tipos de agronegócios e seus
conseqüentes benefícios.
4.2. Sede Regional do PRONAF
É importante destacar que está
atualmente implantado no município a
sede Regional do Programa Nacional
de Agricultura Familiar - Pronaf, contendo
nele os equipamentos completos
voltados para agronegócios e que
atualmente processam as safras
geradas pela economia rural, ou sejam:
- Equipamentos completos para a extração

Na seta, Itapirapuã Paulista

Outra vista de suas pacatas ruas

Morro de OVNIs, Cachoeiras, paisagens
intocadas, vegetação exuberante,
turismo rural, lindos locais que esperam
pela visita dos eco-turistas...

Itapirapuã Paulista fazia parte do município
de Ribeira. E foi desmembrado em 1992,
sendo o último município do Estado de São
Paulo formado. Tem o pior IDH Municipal de
São Paulo, e uma das últimas arrecadações
do Estado. Apesar disto, tem crescido muito
nestes anos e principalmente com a atual
administração municipal. Um novo sistema
de informação de nome Governança está
sendo implantado no município.

Itapirapuã Paulista, a Princesa do Vale...
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Entrevista com o Vereador Valdir
Jornal Folha do Vale - Gostaria que o caro
vereador se apresentasse para nossos
leitores.
Vereador Valdir - Meu nome é Valdir Braine, 28
anos, solteiro, professor da rede municipal de
ensino, formado em Biologia, morador da Vila
Bestel, vereador pelo Partido dos Trabalhadores, eleito com 375 votos. Faço parte do
ministério da Igreja Católica de Cerro Azul. Sou
Presidente da Comissão de Justiça e Redação
da Câmara, Secretário da Comissão de
Finanças e Orçamentos e Membro da Comissão
de Educação, Saúde e Assistência Social.
Também sou membro da recém criada
Comissão de Gestão do Plano de Carreira do
Magistério Público Municipal. E sou presidente
do Conselho Municipal do FUNDEF.
Jornal Folha do Vale - O que é o FUNDEF e o
que você faz dentro do Conselho Municipal do
FUNDEF?
Vereador Valdir - Atuo como um fiscal dos valores
repassados na conta do FUNDEF Cerro Azul,
cargo este que a classe dos professores e
outros funcionários carinhosamente nos confiou.
Fiscalizando este ano inteiro de 2005, pudemos
ver a evolução dos recursos ali depositados, e
posso afirmar que, finalmente, os professores
e coordenadores pedagógicos que estão
trabalhando no exercício de suas funções na
Rede Pública Municipal serão brindados na sua
Folha de Pagamento com um adicional bem
generoso, provavelmente já no salário de março
(uma vez que legalmente tem-se até 31 de março
para a execução do pagamento).
Jornal Folha do Vale - E o FundeB - o que é?
Vereador Valdir - FundeB é um Fundo Estadual
e Municipal, distribuído segundo o número de
matrículas, levando em conta principalmente
quem não está na escola . Atinge toda a
Educação Básica Pública Estadual e Municipal:
Creche, Pré-escola, Ensino Fundamental,
Ensino Médio, EJA (Educação de Jovens e
Adultos), Nível Técnico. Não incluindo somente
o Ensino Superior.
O FundeB é extremamente amplo, uma vez que
abrange até o FUNDEF (do Ensino fundamental).
Portanto é um plano de governo ambicioso e
grandioso. Faremos nossa parte para que dê
certo aqui em Cerro Azul.
Jornal Folha do Vale - Qual o seu trabalho
dentro das comissões da Câmara?
Vereador Valdir - 1-Na Comissão de Justiça e
Redação recebemos todas as leis que chegam
até nós dos vereadores e do poder executivo,
discutimos e encaminhamos ao plenário para a
devida apreciação. 2-Na Comissão de Finanças
e Orçamentos avaliamos os projetos de lei que
modificam o orçamento público municipal,
analisando se estão em conformidade com a
lei e a ética, realizando emendas, pareceres e
encaminhando para a plenária. 3-Na Comissão
de Educação, Saúde e Assistência Social, tudo
o que é tratado na Câmara sobre Educação,
Saúde e Assistência Social passa por esta
comissão para ser discutido e avaliado, dando
pareceres e encaminhando para a plenária.
4-Na Comissão de Gestão do Plano de Carreira
do Magistério Público Municipal junto com os
componentes da comissão, discutimos
assuntos referentes a Plano de Cargos e
Salários dos Professores, além de valores
salariais, qüinqüênios e demais necessidades
do funcionalismo.
Jornal Folha do Vale - Dizem que você é o
vereador que mais trabalha. É verdade?
Vereador Valdir - Claro que não! Fui o vereador
sim que mais faltou às sessões da Câmara no
ano passado. Mas isto tem justificativa. Estava
terminando minha faculdade de Biologia, e
agora, para este ano, não há desculpa, e tenho
tentado compensar, por isto já apresentei,
inúmeros ofícios, e 08 requerimentos só no ano
de 2005. Apresentei 03 projetos de lei, projetos
estes que dispõem sobre o Conselho de
Trabalho, sobre o Conselho de Turismo e sobre
a declaração de Utilidade Pública para a
Associação da Vila Bestel. Além disto, tenho
visitado as comunidades do interior, ficando
vários dias nestes locais (no total 10
comunidades até agora). Estarei visitando
outras mais ainda este ano, pois preciso escutar
a população para poder ajudá-los no que puder.
Se isto é classificado como o vereador que mais
trabalha, não sei. Sei que estou cumprindo com
o dever que o povo me outorgou.
Jornal Folha do Vale - Por outro lado, alguns
moradores da Vila Bestel, Vila Eliane e Vila
Esperança têm reclamado que seus bairros
estão esquecidos. O que você diz sobre isto.
Vereador Valdir - Eles tem razão. Todavia não é
por causa de nosso desempenho. Temos
procurado resolver todas as situações que para
nós tem chegado, sejam de ruas descuidadas,
bueiros entupidos, falta de saneamento,
problemas de saúde, lixo, luminárias, taxa da
iluminação pública, conselhos, associações, e
todos os problemas que existem numa
comunidade como as vilas que represento, com
mais de 1500 moradores. Se vocês analisarem
o que foi feito na Caixa D´Água, no Cruzeiro, no

Corpo Seco, na Carlos Gomes, Vila Mangger,
nas Três Barras e no Rio Ponta Grossa abaixo,
irão perceber que a maioria dos problemas ainda
não foram resolvidos em nenhum destes
lugares também. Neste ano, porém, temos
certeza que juntos com outros vereadores,
associações e o poder executivo, estaremos
resolvendo a maioria dos problemas das vilas,
meninas dos olhos desta cidade.
Jornal Folha do Vale - E quais os grandes
projetos previstos para sua gestão?
Vereador Valdir - Queremos o mínimo de infraestrutura para proporcionar qualidade de vida
para as vilas, que são a pavimentação da rua da
Raia, Ponte sobre o Rio Ponta Grossa na altura
da Vila Eliane, saneamento básico e manilhas
para água da chuva, Construção de Novas Salas
de aula na Vila Bestel, Construção de uma
Creche no Campinho, Construção de Quadra
Poliesportiva... Obviamente se não tiver apoio
dos Governos Municipais, Estadual, Federal e
Comunidade, seremos apenas classificados
como Sonhadores.

TRABALHO
TURISMO
O vereador Joaquim é do mesmo partido do prefeito
Santo e ambos tem trabalhado duro por Cerro Azul

FISCALIZAÇÃO

Joaquim sabe que seu mandato de vereador precisa
ser também de fiscal do patrimônio municipal. Nesta
foto está nas instalações da Mineração Del Rey,
verificando seus prédios, pois também fazem parte
do patrimônio municipal de Cerro Azul

Joaquim sabe que Cerro Azul tem um grande
potencial turístico, por isto ele tem atuado neste
setor, juntamente com o FDCA - Fórum de
Desenvolvimento de Cerro Azul, do qual faz parte e
junto também com o MAE - Movimento de Ação
Ecológica, onde é um dos diretores. Na foto está na
antiga propriedade de João Hillmann, junto com seus
atuais moradores em São Sebastião.

Vereador Valdir particpa do FDCA - Fórum de
Desenvolvimento de Cerro Azul, é diretor do MAE Movimento de Ação Ecológica e participa de outras
associações, como a de moradores da Vila Bestel

Aqui fiscaliza a Ponte entre Rio Branco e Cerro Azul

Joaquim sabe que as coisas comuns para os
moradores de Cerro Azul, como monjolos, rodas
d´águas, represas, cachoeiras, rios, plantações,
criações, comidas caseiras... são os atrativos para o
turistas rurais e ecológicos. E incentiva isto.

Onde estiver havendo dano e agressão ao meio
ambiente, o vereador Valdir estará lá denunciando...

Aqui encontra uma escola abandonada na Bomba
Viajando pelo Vale às suas próprias custas, Joaquim
tem catalogado todas as belezas naturais da região
para o inventário turístico do Vale do Ribeira

O Vereador Valdir é professor e tem dedicado sua
vida a ensinar as pessoas. Aqui com sua turma.

OBRAS

Já no final do ano de 2004, está analisando um Posto
de Saúde abandonado pela gestão anterior

O vererador Joaquim não se descuida nem um dia do
motivo principal para o qual foi eleito: cuidar da infraestrutura e obras das comunidades de Cerro Azul

SAÚDE

Sempre buscando o aperfeiçoamento, o vereador
Valdir tem feito muitos cursos. Nesta foto está
fazendo o curso de Agricultura Orgânica do SENAR

DENÚNCIA
Denunciando crimes ambientais contra o povo, como
nesta foto contra a Trombini, nas águas da Bomba

E também da saúde do Povo de Cerro Azul. Aqui
recebe de Sandro Porfírio as chaves dos carros
(foto abaixo) dados para atender suas comunidades

Seus companheiros e companheiras inseparáveis
são as professoras e professores, colegas de
trabalho que o vereador Valdir defende, assim como
todo o funcionalismo público, uma categoria sofrida.

Do Vale

Com a Comunidade
Joaquim sempre visita e pergunta para as
comunidades o que fazer, e trabalha junto com
outros vereadores. Na foto, com o vereador Valdir.

Café Colonial
Pastelaria, Bolos
Sorvetes, Tortas

LANCHONETE SABRINA

Aceita-se encomendas para as Festas
Café todos os dias das 7:00 as 9:00hs (café, leite,
pão caseiro, queijo, geléias, presunto,
mussarela, manteiga, bolachas, bolo e pastel) –
R$ 3,50 (p/ pessoa)
Almoço caseiro (reserve até às 11:00hs)
(suco natural, bisteca ou bife e ovo frito) – R$ 4,50
Quarto com café – R$ 10,00
Quarto sem café – R$ 7,00
Marmitex (reserve até às 11:00hs) – R$ 4,00
Cerveja caseira (2Litros) (opcional) – R$ 2,50

Vereador Joaquim Presta Contas

3662-1498
Disk 3662-1289
Vale 8425-1684
R. Mar. Floriano Peixoto
(ao lado da Cresol)

Junto ao
Posto JR
em Doutor
Ulysses
Servimos
Porções,
Refeições,
Lanches...
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Ervas Medicinais são Opção de Renda no Vale do Ribeira
Experiência em Curitiba
A Prefeitura de Curitiba, através
da Secretaria Municipal da Saúde
(SMS), vem utilizando as plantas
medicinais como opção terapêutica
médica desde 1990, ao inaugurar
a primeira Farmácia Verde na
Unidade de Saúde Vila Clarice.
Nesta época o programa era
denominado de Fitotiba.
Anteriormente existiram duas
experiências, uma no Centro de
Saúde Santa Cândida, desde a sua
inauguração em 1986, quando
seus médicos indicavam e
prescreviam fitoterápicos. Outra no
Centro de Saúde Irmã Tereza
Araújo com trabalho comunitário
com
plantas
medicinais,
desenvolvendo o trabalho através
das orientações escritas do padre
Cirilo, utilizando toda a sorte de
vegetais, manipulando-os como
xarope, pomadas e plantas secas.
Não tinham, entretanto,
preocupação com a origem ou
identificação do material coletado.
Os Cursos I e II em Fitofármacos e Fitoterapia, o primeiro,
em nível de aperfeiçoamento, e o
segundo, em especialização,
realizados pela Escola de Saúde
Pública do Paraná, em 1988 e 1989
respectivamente, trouxeram o
respaldo técnico-científico para os
servidores ligados à Rede Municipal
de Saúde, para aplicá-los junto aos
serviços.
Por esses cursos passaram as
pessoas que iniciaram a
implantação e implementação da
fitoterapia na Secretaria Municipal
da Saúde.
Em 1989, eles apresentaram a
proposta de “Fitoterapia em
Atenção Primária” como projeto
piloto para os Centros de Saúde
Santa Cândida, Camargo, Vila
Clarice, Irmã Tereza Araújo e
Abaeté. Na reestruturação em
1993, passou a ter maior
preocupação na produção das
plantas medicinais, passando a ser
denominado de Plante Saúde.
Para dinamizar o programa de
fitoterapia e reestruturá-lo, foi criado
um grupo matricial intersetorial e
multiprofissional, em março de
1997.
O resultado foi o VERDE
SAÚDE – CURITIBA, ação que
preconiza o uso de plantas
medicinais com identificação
botânica e consagrado uso

farmacológico, em diversas formas
farmacêuticas, visando a melhoria na
qualidade dos produtos fitoterápicos.
A Fitoterapia em Curitiba é
enfocada como um recurso
terapêutico médico e odontológico
baseada em critérios científicos
contemporâneos. Essa proposta visa
enfrentar os principais problemas
encontrados na utilização das plantas
medicinais pela nossa comunidade
curitibana. São eles:
- o uso de plantas como recurso
terapêutico sem embasamento
científico pela comunidade;
- a baixa qualidade, alto custo e
oferta inconstante dos produtos
fitoterápicos no mercado;
- e o descrédito da fitoterapia pela
medicina oficial.
Os objetivos da proposta inicial
foram tão bem fundamentados, que
até os dias de hoje, o Programa Verde
Saúde ainda possui as mesmas
diretrizes, tornando-se referência para
os atuais serviços de saúde.

Parcerias
Neste tempo, foi necessário
realizar diversas parcerias, com as
secretarias municipais do Meio
Ambiente
(SMMA)
e
do
Abastecimento (SMAB), com a
Fundação de Ação Social (FAS), com
as Universidades Federal do Paraná
(UFPR) e as Estaduais de Maringá
(UEM) e Ponta Grossa (UEPG) e com
as seguintes empresas e
departamentos:
Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Empresa Paranaense de Assistência
Técnica e Extensão Rural - EMATER
(PR).
Universidade Estadual de Maringá UEM
Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária – EMBRAPA FLORESTAS

Número de “Remédios” e
Apresentações
O número de apresentações
farmacêuticas variou. Iniciou-se
com
16
apresentações
farmacêuticas e atingiu o ápice em
1995 e 1996 com 27 apresentações.
Contudo, em 1997, a SMS
padronizou 17 apresentações
farmacêuticas, utilizando 15 plantas
medicinais, para distribuição à
população pelas farmácias das
Unidades de Saúde.
A Mikania glomerata (guaco) e
Arctium lappa (bardana) tem duas
apresentações farmacêuticas a
folha seca e de xarope, e de folha e
raiz seca respectivamente. A lista
das plantas, suas indicações, as
apresentações farmacêuticas
utilizadas estão na tabela abaixo
nesta página.

Medicamentos Aceitos
Atualmente, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária vem trabalhando
na análise dos processos para o
registro
de
medicamentos
fitoterápicos,
realizando
as
exigências cabíveis conforme a
legislação vigente e se observa um
maior empenho das indústrias para
obterem a concessão do registro
visando o comércio de seus
produtos. Existem espécies de ervas
medicinais
que
são
comprovadamente eficazes, testadas
e colocadas em resolução de n. 17/
2000 do Ministério da Saúde.
Lista oficial das espécies cujos
efeitos
terapêuticos
foram
comprovados cientificamente
Fonte: Resolução – n. 17/MS-24/02/2000

Nome cientifico - Nome polular
1- Cynara scolymus L.- Alcachofra
2- Allium sativum L. - Alho
3- Aloe vera (L.) Burm.f. - Babosa
4- Peumus boldus Molina - Boldo
5- Calendula officinalis L. Calêndula
6- Matricaria recutita L. Camomilla
7- Symphytum officinale L. Confrei
8- Pimpinella anisum L. - Ervadoce
9- Zingiber officinale Roscoe Gengibre
10- Mentha piperita L. - Hortelãpimenta
11- Melissa officinalis L - Melissa
12- Passiflora incarnata L. Maracujá
13- Senna alexandrina Mill. - Sene

Objetivos
O VERDE SAÚDE – CURITIBA
tem como missões:
I - Estimular a Fitoterapia como
opção terapêutica médica e
odontológica;
II - Estimular e resgatar o uso de
plantas medicinais na comunidade
curitibana, seguindo os preceitos da
educação ambiental;
III - Estimular a produção de
plantas medicinais para a sua
utilização in natura;
IV - Produzir produtos fitoterápicos
com qualidade e fornecê-los
gratuitamente aos usuários das
Unidades de Saúde da SMS.

Sites sobre o Assunto:
www.plantaservas.hpg.ig.com.br
www.plantamed.com.br

Planta

Indicação

Apresentação

Aloe Vera (babosa)

Queimaduras e cicatrizante tópico

Gel

Achillea millefolium (pronto-alívio)

Analgésico leve

Flores secas

Arctium lappa (bardana)

Antiflam. e antis. tópico e antidispéptico

Folha e raíz

Calendula officinalis (calêndula)

Cicatrizante e Antiflamatório tópico

Emugel ou creme

Foeniculum vulgaris (Funcho)

Antiflatulento e antiespasmódico

Frutos secos

Malva silvestris (malva)

Antiflamatório bucal

Folhas secas

Chamomila recutita (camomila)

Antiflamatório e antiespasmódico

Flores secas

Melissa officinalis (melissa)

Ansiolítico e anti-herpes labial

Folhas secas

Maytenus ilicifolia (espinheira santa)

Antiulceroso gástrico

Folhas secas

Mikania glomerata (guaco)

Broncodilatador e antitussígeno

Folhas secas, Xarope

Passiflora alata (maracujá)

Ansiolítico e regulador do sono

Tintura / elixir

Plantago major ou P. lanceolata (tanchagem)

Antiinflamatório bucal e cicatrizante

Folhas secas

Salvia officinalis (sálvia)

Antiflamatório bucal

Folhas secas

Pneumus boldus (boldo do chile)

Colerético e colagogo

Folhas secas

Symphytum officinale (confrei)

Cicatrizante tópico

Pomada

Ervas Medicinais no Vale do Ribeira

Esta palestra ocorreu no dia 10 de
março de 2005, em Cerro Azul. Na
oportunidade estavam presentes,
EMATER, IAPAR, Prefeitura, através da
Secretaria de Educação, Agricultura e
Saúde, Cresol, além de técnicos e
produtores locais de Cerro Azul e Dr.
Ulysses. O assunto: Ervas medicinais
para baratear o uso de medicamentos
pela população. Foi ministrado pelo Dr.
Cirino da Emater Curitiba, agrônomo e
especialista em Ervas Medicinais e
Essências Aromáticas.

Sabemos que a vegetação
brasileira é urna das mais ricas do
planeta. A região da Mata Atlântica
e Floresta de Araucária, da qual
Cerro Azul faz parte não é diferente.
Muitos laboratórios farmacêuticos tiram daqui a matéria-prima
necessária para a produção de
medicamentos que servem para
curar as mais variadas doenças.
Mas, o Brasil pouco tem feito
pelo seu povo para divulgar os
benefícios que o uso das plantas

encontradas em nossas hortas,
campos e florestas pode trazer para
a nossa saúde.
Esquecemos - ou ninguém nos
lembrou disso - que em vez de pagar,
no caixa da farmácia mais próxima,
quantias altas na compra de
remédios para uma simples dor de
cabeça, mal-estar ou dor de
estômago, podemos encontrar, em
nosso próprio quintal ou na mata
vizinha, ervas e plantas que, usadas
da maneira certa, dão ótimos chás
que aliviam ou curam esses males...
Cerro Azul e Dr. Ulysses, por seu
clima pitoresco, produz muitas ervas
medicinais e essências aromáticas
de grande valor fitoterápico e alto valor
monetário. Basta conhecer, plantar,
cultivar e embalar.

Atividades Procedimentos
Técnicos para Produção Vegetal
em Agricultura Orgânica
Dr. Moacir Roberto Darolt - Pesquisador do
IAPAR - Pinhais/Curitiba - PR. Email:
darolt@iapar.br
Contribuição do Eng. Agrônomo Ivan S.
Evangelista, do MAE - Movimento de Ação
Ecológica - Cerro Azul.

Conceito de Agricultura Orgânica
A agricultura orgânica pode ser definida
como um sistema de produção que procura
chegar o mais próximo da natureza. Por
isso, exclui o uso de agrotóxicos,
fertilizantes solúveis, hormônios e qualquer
tipo de aditivo químico. Devem ser sistemas
economicamente produtivos, com eficiência
na utilização de recursos naturais, respeito
ao trabalho, além do reduzido uso de
insumos externos ao sistema. Os alimentos
produzidos precisam ser livres de resíduos
tóxicos, mesmo após o processamento.
A agricultura orgânica reúne todos os
modelos não convencionais de agricultura
biodinâmica, natural, biológica, permacultura
ou agroecológica, para se contrapor ao
modelo convencional.
Procedimentos Recomendados:
Referem-se a práticas e produtos plenamente aceitos em agricultura orgânica.
Procedimentos Restritos: Práticas e
produtos não totalmente compatíveis com
os princípios orgânicos, devendo ser limitados a usos específicos, como no caso
do período de conversão.
Procedimentos Proibidos: Práticas e
produtos não permitidos: nos programas
de certificação.

MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO
E DA ÁGUA
Recomendados
• Uso de implementos que não invertam a
camada áravel e não pulverizem o solo;
• Cultivo mínimo e plantio direto (sem
herbicidas);
• Cobertura morta e viva (evitar exposição
do solo);
• Adubação
orgânica
(esterco
e
compostos) e adubação verde;
• Manejo dos restos culturais e resteva,
incorporando ou deixando a matéria
orgânica na superfície;
• Utilização de bosques como quebra vento;
• Máquinas e implementos agrícolas leves
e médios que evitem compactação do solo;
Tração animal;
• Diversificação da exploração agrícola,
rotação e consorciação de culturas;
• Reflorestamentos e proteção de
mananciais;
• Propriedades distantes de fontes
poluidoras de água, solo e ar;
• Propriedades sem histórico de produtos
químicos persistentes no ambiente;
• Não há restrição à práticas de irrigação e
drenagem, desde que feitas corretamente
e com água de boa qualidade.

Restritos
• Uso de implementos que invertam ou
desestruturem o solo, tais como arados,
grades de disco e enxadas rotativas;
• Coberturas eventuais e controladas de
restos de culturas, para controle de
pragas, patógenos e ervas invasoras;
• Uso de resíduos orgânicos produzidos
fora da propriedade (desde que isentos
de contaminantes e poluentes);
• Propriedades submetidas a eventuais
poluições do solo e água, desde que sejam
realizadas análises para verificar o nível
de contaminação.

Proibidos
• Queimadas sistemáticas;
• Falta de planejamento (incluindo sistemas,
práticas e técnicas) para o manejo
orgânico do solo;
• Desmatamento ou destruição da
vegetação natural protetora de mananciais
e beira de rios;
• Utilização de materiais orgânicos com
potencial poluente ou contaminante;
• Uso de implementos pesados que
destruam a estrutura do solo;
• Uso de águas contaminadas por
agrotóxicos, fertilizantes solúveis, esgoto
e resíduos industriais.

MANEJO DA CULTURA
Recomendados
• Espécies e variedades de plantas
adaptadas às condições ambientais
locais;
• Espécies rústicas e variedades
resistentes à pragas e patógenos, e mais
competitivas com as ervas;
• Sementes e mudas produzidas
organicamente.

Restritos
• Sementes e mudas provenientes de
sistemas convencionais, quando não
existirem outras fontes disponíveis;
• Tratamento de solo por processos não
químicos (vapor d‘água, etc).
Estas fotos foram tiradas dentro do
Mercadorama. Os valores dos frascos
são altíssimos, pois a embalagem é
extremamente chmativa, bonita e
adequada para cada tipo de produto.

Embalagens Adequadas

NUTRIÇÃO VEGETAL
Recomendados
• Esterco de animais, produzidos localmente
ou de granjas orgânicas, preferentemente
compostados com restos de vegetais,
restos de culturas e restos de alimentos;
• Chorume e estercos líquidos curtidos,
procedentes de estabelecimentos
orgânicos, cinzas vegetais, biofertilizantes
de biodigestores (desde que s/ tratamento
químico);
• Fosfatos naturais e semi-solubilizados,
farinha de ossos, termofosfatos, escórias
e outras fontes de baixa solubilidade;
• Rochas minerais moídas como fonte de
cálcio, magnésio, fósforo, potássio e
micronutrientes (sempre de baixa
solubilidade);
• Adubos verdes de leguminosas,
gramíneas e outras plantas.

Restritos

Se as ervas medicinais e essências
aromáticas forem bem embaladas,
aumentam em muito seu valor.

Portanto, não basta somente plantar e
vender, mas também agregar valor
através do correto beneficiamento e do
uso de embalagens adequadas...

• Esterco de propriedades não orgânicas,
requerendo compostagem obrigatória;
• Resíduos industriais, agroindustriais e
urbanos isentos de potencial poluente;
• Aplicação esporádica de produtos de
solubilidade e concentração médias,
principalmente nas lavouras em
implantação (superfosfato simples; fontes
de
microelementos;
inoculantes
provenientes de microorganismos).

Proibidos
• Utilização de adubos químicos de média e
alta solubilidade e concentração;

• Usos de agrotóxicos
• Produtos com propriedades corretivas,
fertilizantes ou condicionadores do solo
com agentes potencialmente poluentes;
• Esterco, restos vegetais ou outro material
contaminado por agrotóxico.

MANEJO DE PRAGAS E DOENÇAS
Recomendados
• Diversificação dos sistemas produtivos
(evitar monocultura);
• Observação das recomendações de
manejo de solo e água;
• Utilização de variedades adequadas à
região e variedades resistentes; sementes
e mudas isentas de pragas e doenças;
• Manejo da cultura, utilizando rotação,
consorciação; cultivo em faixas, plantio
antecipado ou retardado; plantas
repelentes ou companheiras; preservação
de refúgios naturais (matas, capoeira,
cerca viva etc.);
• Manejo biológico de pragas por meio de
técnicas que permitam o aumento da
população de inimigos naturais ou a
introdução dessa população reproduzida
em laboratório;
• Métodos físicos e mecânicos como o
emprego de armadilhas luminosas,
barreiras e armadilhas mecânicas, coleta
manual, adesivos, proteção da produção
(ensacar frutos) em campo e uso de
processos físicos como som, calor e frio;
• Cultivo em casa de vegetação para plantas
muito suscetíveis a pragas.

Restritos
• Pulverização à base de enxofre simples;
• Uso de calda bordalesa, calda sulfocálcica,
calda viçosa, emulsões ou soluções à base
de óleo mineral, querosene e sabão;
• Extratos, caldas e soluções de produtos
vegetais como piretro, nicotina, rotenona,
etc;
• Emprego de iscas convencionais em forma
de armadilha, desde que não poluam o
ambiente;
• Uso de produtos naturais bioestimulantes
como
aminoácidos,
preparados
biodinâmicos, etc;
• Iscas formicidas (protegidas);

Proibidos
• Uso de qualquer agrotóxico e esterilizante
de solo de natureza química;
• Uso de produtos inorgânicos sintéticos à
base de metais persistentes no ambiente
(mercúrio, chumbo, arsênio e outros);
• Tratamento de sementes e mudas com
agrotóxicos;
• Uso de organismos geneticamente
modificados/transgênicos.
MANEJO DE PLANTAS INVASORAS

Recomendados
• Uso de práticas que coloquem as culturas
à frente das invasoras; plantio na época
recomendada; adubação verde, rotação e
consorciação de culturas; evitar
ressemeadura de invasoras após colheita
da cultura;
• Uso de cobertura morta, viva e plantas de
efeito
alelopático
(supressor
de
invasoras);
• Adoção
de
práticas
mecânicas
recomendadas (arações superficiais,
roçadas, capinas manuais, cultivador, etc.);
• Uso de sementes comprovadamente
isentas de sementes de invasoras;
• Controle biológico ou uso de produtos
naturais.

Restritos
• Uso de materiais de cobertura inerte
(plástico),
que
não
proporcione
contaminação ou poluição do solo e água;
• Arações e gradagens sucessivas.

Proibidos
• Uso de herbicidas químicos, derivados de
petróleo e hormônios sintéticos.

COLHEITA, ARMAZENAMENTO,
TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO
Recomendados
• Colheita na época exata de maturação e
sob condições climáticas favoráveis;
• Secagem de alimentos e forragens em
níveis adequados de umidade;
• Limpeza e higiene absoluta dos depósitos,
armazéns e veículos de transporte;
• Manutenção de alimentos perecíveis em
baixa temperatura no armazenamento,
transporte e distribuição;
• Redução de organismos que causam
podridão por tratamentos térmicos (vapor
d’água etc).

Restritos
• Uso de desinfetantes (hipoclorito sódio)
para vasilhames e instrumentos de
manipulação;
• Uso de fungicidas à base de enxofre e
inseticidas botânicos.

Proibidos
•
•
•
•
•

Fumigantes sintéticos;
Irradiações ionizantes;
Reguladores de crescimento;
Inibidores de brotamento;
Indutores de maturação artificial;
Inseticidas orgânicos e inorgânicos;
agentes de coloração e substâncias
químicas de preservação.

MANEJO DE PASTAGENS
Recomendados
• Uso de técnicas de manejo e conservação
de solo e água; nutrição das pastagens de
acordo com as recomendações; controle
de pragas, doenças e invasoras das
pastagens de acordo com as normas;
• Pastagens mistas de gramíneas, leguminosas e outras plantas (diversificação);
• Pastoreio rotativo racional, com divisão de
piquetes, manter solo coberto, evitando
pisoteio excessivo;
• Rodízio de animais de exigências e hábitos
alimentares diferenciados (bovinos,
eqüinos, ovinos, caprinos e aves).

Restritos
• Fogo controlado para limpeza de pastagem;
• Pastoreio permanente sob condições
satisfatórias;
• Estabelecimento de pastagem em solos
encharcados, rasos ou pedrogosos.

Proibidos
•
•
•
•

Monocultura de forrageiras;
Queimadas regulares;
Superlotação de pastos;
Uso de agrotóxicos e adubação mineral de
alta solubilidade nas pastagens.

Quer Produzir e Vender
Produtos Orgânicos e
Ecológicos? Chame o MAE
- Movimento de Ação
Ecológica... 8415-5927
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Idéias para o Turismo
de Itapirapuã Paulista

Acidente em Cerro Azul devido principalmente o
Mato Alto de Beira de Estrada

Também para Cerro Azul, Dr.
Ulysses, Adrianópolis, Tunas...

1 - Melhoria e embelezamento da
cidade
u Limpeza urbana: Coleta, depósito e
reciclagem do lixo. “Cidade limpa não
é a que mais se varre, mas a que
menos se suja”.
u Arborização planejada.
u Mais e melhores praças públicas.
u Despoluição e urbanização do Rio
Criminosas. Em Cerro Azul, do Rio
Ponta Grossa, em Dr Ulysses, o rio
contaminado que nasce na Cidade.
u Evitar elementos que descaracterizem
os imóveis Históricos: placas
comerciais luminosas, letreiros nas
paredes, telhas de zinco, basculantes
e materiais modernos nas fachadas.
u Instalação de fonte luminosa na Praça
Santana. Em Cerro Azul e Dr. Ulysses,
a praça central.
u Tratamento de água e esgoto.
u Plano Diretor (programa técnico-político
fixador das diretrizes para o desenvolvimento e expansão urbana). Visa
assegurar a ordenação disciplinada da
cidade e o bem-estar físico, psicológico, social e espiritual da população.
u Implantação de melhorias na
administração municipal, para que se
planeje melhor e desperdice menos os
recursos orçamentários e as receitas
municipais.

2 - Atividades de lazer
u Mais investimentos em áreas de lazer.
u Promoção e incentivo de festivais,
exposições, convenções, concursos,
feiras, bailes, serenatas, gincanas e
outros eventos culturais.
u Feiras de artesanato e culinária local.
u Proibição de doações políticas de
terrenos passíveis de tornarem-se
parques, áreas de lazer e de práticas
esportivas. Ex.: às margens do rio
Criminosas, a beira de Matas de
preservação, às margens do Rio Ponta
Grossa em Cerro Azul...

3- Patrimônio cultural
u Construção de CORETO na praça
municipal,
para
eventos
e
apresentações culturais.
u Construção de Portal da Cidade.
u Incentivos fiscais para fins de
preservação do acervo arquitetônico e
cultural (Ex. Isenção do IPTU para
imóveis preservados).
u Campanhas para a conscientização do
valor cultural e do potencial econômico
do Patrimônio histórico na comunidade
e nas escolas de bairros.
u Revitalização das associações de
bairros.
u Restauração da antiga Igreja Católica,
para receber o centro cultural de
Itapirapuã Paulista e a biblioteca
municipal. Em Cerro Azul, restauração
da Casa da Cultura e do prédio histórico
que abriga a sede da Prefeitura
Municipal.

4 - Infra estrutura turística
u Estabelecer elo político e operacional
no encaminhamento de projetos,
fortalecendo sua inclusão nos planos
de governo e na definição dos
respectivos orçamentos.
u Formação e capacitação de pessoas
para atender o fluxo turístico da cidade
u Implantação de Conselho Municipal de
Turismo.
u Profissionalização da rede hoteleira e
de restaurantes: competitividade na
qualidade e preço dos serviços
prestados.
u Desenvolvimento e incentivo ao
artesanato da região (qualidade e
originalidade dos produtos).
u Comércio Turístico aberto aos sábados,
domingos e feriados.
u Melhoria da sinalização urbana e da
sinalização das vias de acesso à
cidade.
u Melhoria e modernização de
empreendimentos turísticos.
u Folders informativos com mapa da
cidade, indicando os locais a serem
visitados e os bons serviços.
u Melhor divulgação dos eventos
culturais que acontecem na cidade
(agenda cultural permanente e
calendário de eventos).
u Divulgação turística interna e externa Internet, mídias, agências de turismo...
u Implantação da “Casa do Turista”: local
com instalações adequadas para
recepção e informação, com exposição
de fotos, exibição de filmes e CD Rom
sobre a cidade e região.
u “Linha
Turismo”:
excursões
organizadas do turismo a ser feito na
cidade, nas cidades vizinhas, com
roteiro de viagem.
u Incentivo ao turismo ecológico.
u Desenvolver um projeto de turismo
regional através da articulação entre
municípios, (Itapirapuã Pta, Ribeira,
Apiaí, Bonsucesso, Barra do Chapéu,
no Paraná: Adrianópolis, Cerro Azul,
Dr. Ulysses etc.).
u Incentivo para curso superior, voltado
para área do turismo.
Passado é um presente de muito Futuro!!!.
Idealizado por Tigre e Nereu.

FUNASA investe R$ 75
milhões em São Paulo
A presidência da Fundação Nacional de
Saúde (FUNASA) assinou no dia 21 de
janeiro, 117 convênios para obras de
saneamento ambiental com 79 prefeituras
paulistas. O valor total dos convênios é de
R$ 75 milhões.
Especificamente no município de
Itapirapuã Paulista, os investimentos serão
de R$ 485.867,00 e destinado à área de
melhorias sanitárias domiciliares e R$ 285
mil para a área de esgotamento sanitário.
Esse investimento do Governo Federal
gera empregos diretos dinamizam a
economia do Estado.
Além do que, investimentos em
saneamento ambiental significam melhor
qualidade de vida para a vida para a
população e grande economia em
tratamento de saúde.
Segundo dados da Organização Mundial
de Saúde, para cada um real investido
em saneamento básico é economizado
pelo menos cinco reais em remédios e
tratamentos de saúde na rede hospitalar.
Com base no estudo, é possível afirmar que
os novos investimentos da FUNASA no
Estado de São Paulo vão gerar uma
economia de, no mínimo, R$ 374 milhões
em serviços médicos.
Os recursos destinados aos convênios
com as prefeituras de São Paulo serão
aplicados em obras de abastecimentos de
água, saneamento, esgotamento sanitário,
melhoras sanitárias domiciliares, e sistema
de resíduos sólidos.

O carro da Cresol de João Carlos Hilman encontrou
a patrola da prefeitura de Cerro Azul em uma curva,
na estrada de S. Sebastião, dia 24 de janeiro.

Ferimentos superficiais, mas fica aqui o alerta: O
mato da beira de estrada tem tampado a visão dos
motoristas. A maioria destas terras são da CBA.

Pesadas Chuvas em Cerro Azul Fazem Estragos

Neste trecho da cidade, a chuva de sábado à noite,
dia 28, inundou toda a área, mais uma vez. Dos 6
bueiros, apenas 2 estavam funcionando bem.
Perguntamos aos moradores o que aconteceu, e
eles afirmam que o problema é de muitos anos, pois
a dimensão dos canos embaixo da rua não é a mais
adequada. Além disto, obras da Prefeitura de mais
de 15 dias na esquina, agravaram o problema, pois
a areia desta obra entupiu ainda mais os bueiros.

Este é o PISCINÃO DE RAMOS da Vila Esperança. O
problema aqui também é de muitos anos. Mas o
entupimento do bueiro agravou ainda mais o
problema quando da chuva de sábado, dia 28: a
água entrou 1 palmo de altura dentro das casas.

Prioridade

Para o diretor Executivo da FUNASA,
Danilo Forte “a assinatura desses novos
convênios faz parte do esforço da Fundação
em agilizar o acesso dos brasileiros a
serviço de saneamento.”
“Nesse sentido, a Fundação finaliza
ainda este mês, a assinatura de mais de
2.300 convênios voltados a obras de
saneamento ambiental em todos os
estados brasileiros e no Distrito Federal”
afirma Forte. Na pratica, os novos convênios
garantem para os municípios mais carentes
do país investimentos da ordem R$ 550
milhões em saneamento ambiental.

Kansas muda conceito de
ciência para barrar Darwin
Topeka (EUA) - Críticos da teoria da evolução
conquistaram uma grande vitória no Estado
americano de Kansas, com a aprovação de um
novo padrão para o ensino da ciência em escolas
públicas que questiona a teoria da evolução das
espécies, de Charles Darwin. O próprio conceito
de ciência foi alterado para se ajustar à decisão,
que deve aprofundar a polêmica no país.
O Conselho de Educação de Kansas aprovou
por 6 votos a 4 o novo padrão, que foi apresentado
por partidários do conceito do “design (projeto)
inteligente” - cujos seguidores crêem que o
universo é tão complexo que só pode ter sido
criado por um poder superior.
O conceito de ciência, segundo o conselho,
não fica mais limitado à busca racional de
fenômeno natural determinado.
Bíblia camuflada
Especialistas afirmam que o “design
inteligente” não passa de criacionismo - uma
leitura literal da história da criação na Bíblia camuflado em linguagem científica, não tendo
condições de figurar num currículo de ciência.
O conselho não impõe o que será estudado
nas escolas públicas, mas determina o que os
estudantes devem saber para testes estaduais
de aproveitamento.
O novo padrão afirma que os estudantes do
ensino secundário devem entender os grandes
conceitos sobre evolução. Mas também declara
que a teoria básica do darwinismo - que toda a
vida tem uma origem comum e que processos
químicos naturais criaram a estrutura da vida - é
questionada por evidências fósseis e biologia
molecular.
Apoio de Bush
O conselho de Kansas, na verdade, voltou à
carga contra o evolucionismo, já que em 1999
havia retirado quase todas as referências ao
darwinismo dos currículos das escolas públicas.
A medida foi rechaçada em 2001.
Em agosto, o presidente George W. Bush
endossou o ensinamento do “design inteligente”
junto com a evolução. Especialistas temem que a
decisão em Kansas encoraje ataques ao
evolucionismo em outros Estados.
Eleitores punem
Na Pensilvânia, eleitores puniram os
membros do conselho escolar de Dover que
apoiaram os termos de um comunicado sobre
“design inteligente” que estava sendo lido em
aulas de biologia. Oito republicanos foram
afastados e substituídos por democratas que
querem que o conceito seja retirado do currículo
de ciências.
Um tribunal federal julga atualmente um
processo apresentado por oito famílias de alunos
de Dover que denunciam que o “design
inteligente” promove a visão bíblica da criação que todas as espécies da Terra foram criadas no
mesmo dia por Deus.

A Rua da Raia está em precárias condições depois
das chuvas. Um pequeno rio corta agora o meio da
Rua também por causa de bueiros entupidos.

Reunião do MAE - Movimento de Ação Ecológica
Mais duas concorridas
reuniões do MAE e do CMMA
aconteceram dia 12 de janeiro.
A próxima será dia 9 de
fevereiro, juntamente com a
reunião do CMMA - Conselho
Municipal de Meio Ambiente.
Com a presença de 15
integrantes, a reunião do MAE
tratou da Feira de Produtos
Artesanais e Ecológicos de
Cerro Azul, patrocinada pelo
FDCA e MAE, que será
realizada (veja artigo nesta
página) no dia 11 de fevereiro,
num sábado, na rua sem saída
ao lado do Fórum.

Central de Imóveis
CRECI 214
Vende, Aluga, Administra

Feira de Produtos Artesanais e Ecológicos de
Cerro Azul - FDCA e MAE

áreas para reflorestamento, chácaras,
casas, barracão,
sítio, lote, plantações...

ACIACA - Benjamim Constant
(41) 3662-1604
Enfim chegou em Cerro Azul:
Curso de Teologia
FORMAÇÃO DE LIDERANÇA
E MINISTÉRIO CRISTÃO
Tem
vagas os
grátis

Esta é a barraca que será utilizada pelo feirantes

Início:
06/03/2006
ão
rist
oC
c
i
lóg
Duração: 285 horas
Teo

95 segundas de 3 horas

Procuramos por líderes cristãos,
ensináveis e que desejam:
l se submeter a
treinamento adenominacional para liderar
pessoas e projetos;
l aprender mais e usar o
que aprenderam para
ajudar outros
(discipulado);
l utilizar parte de seu
tempo para o Senhor;
l descobrir seu dons,
refiná-los e usar estes
dons plenamente para a
obra do Senhor.
Matrículas: na Rua Pref.
Atanagildo de Souza Laio, 135 (ao lado da Prefeitura) ou por
telefone: (41) 8415-5927 - com Rev.
Edson Franzen
“Não sei se Jesus tinha a Internet em mente
quando disse a seus discípulos que lançassem suas
redes ao mar” (Claudio Giulodori, bispo italiano, ao
anunciar a aliança entre a Igreja Católica e a Internet
para atrair mais fiéis). Cursos à distância Net Br@zil
em: www.nbz.com.br/igrejavirtual

A feira será realizada aos sábados, a partir do
dia 11 de fevereiro, entre o fórum e a sorveteria
KDelícia (foto acima). Só existem 15 lugares. Até
a presente data, 11 pessoas já tinham comprado
suas barracas, entre comerciantes, pessoas
físicas e associações. Reserve já uma das
últimas 4 barracas pelo telefone 8415-5927.

Associação Comercial
de Cerro Azul
ACIACA

Está em campanha para novos
sócios, por isto convida as Empresas
e Micros para se associarem.

ACIACA - Benjamim Constant
(41) 3662-1604
Junto com a Advocacia Geral do
Dr. Ruy V. Guiguer
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Juízes de Curitiba vem fazer Turismo no Circuito de Bike de Cerro Azul

Uma praia calma de 60 x 20 m, aberta à visitação pelos
moradores do local, com sombra e muitos lambaris

Em data ainda a ser confirmada, alguns
juízes de Curitiba, amantes do esporte e da Bike,
estarão em Cerro Azul e Doutor Ulysses, para
percorrer o Circuito de Bike, Moto e Caminhada
de Cerro Azul, circuito este criado e mapeado por
este Jornal, o FDCA - Fórum de Desenvolvimento
de Cerro Azul e a Rádio Comunitária Novo Cerro
Azul, FM 104.9.
Este Circuito tem 28 Kilômetros, passando por
lindas áreas de 2 municípios. É quase todo plano
(pois existe somente uma forte subida e descida),
começando em Cerro Azul, vai pela Rua Atanagildo
de Souza Laio (antiga Carlos Gomes), virando na
direção do Ribeirão Bonito do Chapéu, passa pela
Ponte sobre o Ponta Grossa (1), vai até a direção
da Casa Branca, virando à direita no cruzamento
para o Ribeirão Bonito do Veado, vai até a Balsa

(3), passa o Rio Ribeira de Balsa, volta para Cerro
Azul, pela estrada da Bomba, quando encontra a
grande subida e descida, passa o Rio Turvo (4)
entrando em Dr. Ulysses, e encaminha-se até a
Ponte do Ribeira (5), retornando para Cerro Azul
(6), num total de 28 kms e alguns metros.
O tempo todo para percorrer é de 2,5 horas a 3
horas de Bike, um pouco menos de 2 horas de
Moto (apreciando a paisagem) e de 6 a 7 horas a
pé, porque há necessidade de pelo menos uma
parada para almoço e lanche. Sugerimos que a
parada seja no local (7), detalhado abaixo, onde
tem provavelmente a maior praia de Cerro Azul e
Dr. Ulysses (uma praia de cerca de 60 metros),
que está escondida para quem passa todo dia na
estrada que vai para a Bomba.
Vale a pena conferir. Bom Passeio...

Este é o canal do varadouro visto de baixo. É um local
muito perigoso, principalmente para rafting e
canoagem, uma vez que todo o Ribeira passa aqui.

A visão da praia de dentro da água. Cerca de 20
metros é quanto se pode andar dentro da água sem
correr riscos na corredeira do Varadouro.
O casal BUTCHER
que mora no
RECANTO DO
VARADOURO e que
nos trataram muito
bem. Ele é filho do
"neguinho"
BUTCHER. Seu nome
é Osni José Butcher
e ela Zenilda.
Continuando o
Circuito de Bike, o
ponto (4) é a ponte
sobre o Rio Turvo, o
ponto (5), a ponte
sobre o Rio Ribeira e
o ponto (6) é o
retorno a Cerro Azul,
perfazendo 28 kms.

Fórum de Desenvolvimento de Cerro Azul
organiza treinamento de seus integrantes
em lugar paradisíaco em S. Sebastião

Na entrada para
a Balsa, no início
do trecho ao final
da Rua Carlos
Gomes (atual
Atanagildo de
Souza Laio), a
placa indicando
as distâncias e
localidades. O
destino é a
BALSA que está
a 12 km de
distância, menos
da metade do
caminho.
A entrada para a BALSA vista de um outro ângulo.

De pé - Leonardo, João Carlos, Negrinho, Dircélia,
Mara, Joaquim, Rodrigo, Jhenifer, Leonilda, Ciriaco,
Adriane. Sentados - Arlene, Júlia, Mariana, Valdir,
juntamente com Luiz Paulus, Leoni, Aramis e
Ricardo, que não puderam comparecer, este é o
FDCA - Fórum de Desenvolvimento de Cerro Azul,
que com o apoio do SEBRAE, começa a fazer
treinamentos e ações alternativas para o desenvolvimento sustentável do município de Cerro Azul

No mapa, este é o ponto (1), a ponte sobre o Rio Ponta
Grossa, na direção para a BALSA.

A BALSA - o ponto (3). Do outro lado estaremos a
menos de 1 km do RECANTO DO VARADOURO.

O local onde ocorreu o treinamento é na propriedade
do Negrinho de São Sebastião, um lugar magnífico.

No mapa, este é o ponto (2). Á esquerda, vai para
Ribeirão Bonito do Veado. À direita, o nosso destino,
vai para a BALSA. Estamos na Casa Branca.

Os participantes deste treinamento do dia 30 de
dezembro, puderam, através de brincadeiras e
técnicas de treinamento ao ar livre, aprender como
planejar, como manter a equipe mais unida e ao
mesmo tempo criaram os Mandamentos do FDCA:
1. Apresentar idéias, planejando e executando
com qualidade as ações planejadas.
2. Trabalhar pela comunidade e não para o FDCA
ou para si próprio.
3. Ser o elo ou a ligação entre as instituições e o
poder público.
4. Ser um espaço democrático de Discussão,
Crítica e Construção de Idéias.
5. Ouvir sempre a comunidade e seus líderes.
6. Propor Parcerias em todos os níveis.
7. Manter as reuniões semanais para que o
avanço seja significativo dentro do mês.
8. Prometer para a comunidade o que pode
cumprir dentro da realidade do FDCA e do
município.
9. Dar ênfase na qualidade e representatividade dos seus membros em detrimento à
quantidade.
10.Atuar somente em ações em que haja
pessoas, dentro do FDCA, preparadas ou
com vocação para tal, ou ainda com ações
em que se encontrem estas pessoas dentro
das parcerias.

Os Balseiros e Ricardo Oliveira, da Rádio e presidente
do Sindicato, dando sua contribuição para a travessia

O FDCA está aberto a outras pessoas embuídas em
promover o desenvolvimento sustentável do Vale.
Seu Leonardo e Adriane foram os ganhadores da
brincadeira do 1 ao 7 e por isto estão aqui em
destaque para os leitores.

Quando se está chegando na BALSA, aparece o
Ribeira, e a pontinha da Praia de 60 metros. Ao fundo,
o canal do Varadouro, visto do lado esquerdo do rio.

Já do outro lado, a balsa com 2 carros, capacidade
máxima, preparando-se para sair.

Banho de cachoeira para todo mundo, porque ninguém consegue vir neste lugar sem entrar na água
ou atravessar por detrás deste lance d´água.
Este é o canal do Varadouro visto do lado direito do Rio
Ribeira. Um pouco abaixo está a Praia de 60 metros
que demos o nome de RECANTO DO VARADOURO.

O RECANTO DO VARADOURO, a 1 km da Balsa, sentido Cerro Azul, uma praia das maiores do Rio Ribeira

AUTO POSTO BEIRA
Em Cerro Azul
a QUALIDADE
da marca

Ipiranga
Mais de 40 anos
servindo nossos
clientes e amigos
Esta é a entrada (à direita) para a BALSA

A praia do RECANTO DO VARADOURO

No endereço que você já conhece

Eis a equipe que resolveu o "intrincado" problema:
colocar 9 vacas separadas em currais fazendo
apenas 3 quadrados. Brincadeiras como esta
fizeram parte do treinamento tornando-o prazeroso.

