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Fé em Deus e terás
tudo o que precisas
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Está

começando a
corrida Eleitoral!
Saiba como os
partidos políticos e
filiados devem agir
perante as Leis da
Justiça Eleitoral.
Confira também uma
relação completa
das urnas de
votação existentes,
e as novas que
Cerro Azul e Dr.
Ulysses terão para
as próximas
eleições. Página 2.

Uma publicação com a
assinatura da
ASSOCIAÇÃO RÁDIO
COMUNITÁRIA NOVO
CERRO AZUL FM

A Casa da Cultura de Cerro
Azul faz exposição de roupas e
fotos antigas das personalidades
que marcaram época.
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Merendeiras(os) das escolas públicas
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deste município recebem curso no Sindicato
Rural de Cerro Azul. Veja na página 02.

Ponkan, o Sangue do Vale
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Plantação de seringueiras no Vale da Ribeira.

Começou a Safra 2007! Confira na página 2.

Uma opção para o futuro e Cerro Azul saiu na frente. Confira na página 3 a
entrevista cedida com exclusividade pelo Dr. Jomar Pereira ao jornal Folha do Vale.

Posto Avançado e Caixas Eletrônicos do
Banco do Brasil em Cerro Azul. Solução ou
problema para os clientes? Veja na página 2

AUT
O ESCOLA
UTO
CERRO AZUL

Prefeitura de Cerro Azul adquire sete veículos
novos, todos pagos com recurso próprio.
São dois microônibus Volare, uma Van Ducato e quatro Fiat Uno Fire. O
prefeito Dalton Luiz de Moura e Costa acompanhou a chegada dos veículos
que desfilaram pelas ruas da cidade. Mais detalhes na página 2.
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A Auto Escola Cerro Azul
fundamentada com princípios
na educação dos condutores
automotivos, integrou-se na
região vindo a proporcionar
mais comodidade aos que
tem interesse em ter sua
habilitação. Veja mais na
página 3.

Barão
Barão
Comercial
Comercial
& 11 anos
Venha para o Barão
A casa é sua !
Bacalhau , frios e
aquele suculento
churrasco

Avenida Getúlio Vargas - Centro de Cerro Azul

Entrega a domicílio

(41) 3662-1061

4

Ovos de Páscoa,
bombons e chocolate é
no Barão Comercial

Página 2

Cerro Azul, Abril de 2007

Nossos leitores do Vale do Ribeira, todos nós
sabemos que a Páscoa é uma data muito especial,

Tire aqui algumas das suas dúvidas
sobre o que os partidos e filiados devem
fazer antes das eleições.
Os presidentes de diretórios regionais e municipais de todos os partidos

devemos comemorar novamente a ressurreição de

devem ficar atentos com o calendário em que o T.R.E. estabelece. De acordo

Cristo. Do carnaval até a Páscoa são 40 dias e com

com a Lei 9.096 de 19 de setembro 1995. Artigo 19: Todos os partidos

certeza tivemos muitos resultados positivos,

políticos deveram até a segunda semana dos meses de abril e outubro de

publicamos fotos com as notícias bem recentes e os

cada ano, o partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou

acontecimentos de nossa região. Agora estamos na

nacional, deverá remeter, aos Juízes Eleitorais, para arquivamento,

semana santa, e é neste domingo a grande
comemoração, onde vemos o filho de Deus sendo
imolado, crucificado e morto, e a sua ressurreição

publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidárias para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus

dos mortos. Nós todos acreditamos em Deus, em

filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais

Cristo, e muitos também lêem a Bíblia. Nesta

e das seções em que estão inscritos.

celebração, devemos refletir sobre a morte, também

Aos que pretendem ser candidatos deveram estar de acordo com o

da nossa vida, anos, meses, dias, horas, minutos e

Artigo 18: Para concorrer a cargo eletivo, o eleitor deverá estar filiado ao

segundos que já se foram e que não mais voltarão, e
aí vem as perguntas: “Temos praticado boas ações?
Quais os nossos verdadeiros valores? Fomos
corretos

com

os

nossos

afazeres,

respectivo partido pelo menos um ano antes da data fixada para as eleições,
majoritárias ou proporcionais.
As prestações de contas dos partidos são de principal importância

responsabilidades, etc, etc? Ou fomos traídos pelo

para os querem lançar candidatos, eles deveram cumprir o Artigo 13: As

nosso próprio desejo, do egoísmo, oportunismo,

direções nacional, estadual e municipal ou zonal dos partidos políticos

omissão, descaso, descriminação, ganância, sede

devem apresentar a prestação de contas anual até o dia 30 de abril do ano

de posse e poder e outras fraquezas do corpo, que

subseqüente ao órgão competente da Justiça Eleitoral (Lei nº. 9.096/95).

são os nossos verdadeiros pecados?” E com certeza
temos esquecido a nossa parte espiritual, das nossas
orações diárias, das nossas ações em comunhão
com Deus e para com os nossos irmãos, para a
remissão de todos os nossos pecados, e aí pedir o
perdão, pela nossa falta de humildade, coragem, e
resignação, por falharmos com os mandamentos de
Deus, e não caminharmos juntos a Jesus,
entregando-se de coração pelo menos no dia da
Páscoa do cordeiro imolado, pedindo sim perdão a
Deus, a seu filho Jesus e buscando o Espírito Santo,
e não mais entrar em tentação, pois o espírito de
Cristo está pronto. Então vigiai e orai todos os dias e
momentos, pois ele com certeza voltará. Assim é a
páscoa para os cristãos, estes acreditam na vida
após morte, do homem que acredita ser e viver como
filho de Deus. Ou de outra forma, a Páscoa representa
meramente mais um dia, um momento, em que nos
reunimos em família, comemoramos com guloseimas
que as crianças recebem do “coelhinho”, os
bombons, chocolates, e outras regalias, e tudo então
termina no mesmo domingo com o almoço em família.

O curso de merendeiras(os) foi ministrado pela Professora
Josemeri da EMATER-PR., na cozinha do Sindicato Rural
O curso foi feito em duas turmas, a primeira turma com 27 participantes nos dias 20
e 21 de Março, e a segunda turma nos dias 22 e 23 com mais de 24 participantes, em um
total de 54 merendeiras(os), a maioria são funcionários que assumiram recentemente
suas funções nas Escolas Municipais.
Pela declaração da professora Josemeri, todas(os) foram muito bem aplicadas(os),
e tiveram um bom aproveitamento sendo aprovadas(os) no curso. Porém as merendeiras
estiveram em maior número, mais foi à primeira vez em que homens participaram desse
tipo de curso, e agora vão trabalhar em escolas desenvolvendo essa função.
Parabéns a todos os participantes, que estão aptos para fazerem as merendas com
boa qualidade aos alunos das escolas.

Certamente vamos analisar individualmente e a
fundo sobre o que representa a Páscoa, olhando-se
como discípulo de cristo imolado a assentar-se a
nossa mesa para comemorar a ressurreição, ou
comemorar a Páscoa com todos os amigos,
familiares, somente para viver mais um dia, um
momento, negando e traindo Cristo. Enfim que todos
possam comemorar essa data especial que simboliza
acima de tudo, a morte do inocente que derramou
seu sangue na cruz, por amor a todos nós.
Feliz Páscoa!
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Produtores, compradores e comércio na
expectativa da safra deste ano.
Os nossos citricultores já podem dispor da P.T.V. (Permissão de
Trânsito Vegetal), emitida pela SEAB (Secretaria de Cultura e Abastecimento
do Paraná), no caso das tangerinas destinadas para fora do Estado, esta
permissão apenas será fornecida mediante emissão do C.F.O. (Certificado
Fitosanitário de Origem), para as culturas devidamente inscritas pelos
Agrônomos credenciados. Quando o destino da fruta for dentro das
fronteiras estaduais, não há necessidade de P.T.V.
O Certificado Fitosanitário de Origem assegura que a produção está
livre de pragas quarentenárias, ou seja, aquelas que proliferam em
determinada região e não existem em outras. No caso de citrus, as pragas
quarentenárias são:
1 - Cancro cítrico – Xanthomonas axonopodis
2 - Clorose variegada dos citros (C.U. C) Xylela fastidiosa
3 - Pinta preta – Guignardia citricarpa.
Destas três, atualmente só a pinta preta foi reconhecida no Vale do
Ribeira (Apartir de 30/09/2004).
A SAFRA 2007
Até meados de Março, a perspectiva de produção era boa,
principalmente quanto à qualidade. Pois os pomares menos carregados
que o ano anterior beneficiados por regular distribuição de chuvas
sinalizava frutas grandes. Entretanto, as chuvas cessaram bem no final de
maturação, o que atualmente preocupa.
Segundo o Secretário de Agricultura e tradicional citricultor Agenor de
Moura e Costa, nesta fase a estiagem atrasa a maturação e compromete
o desenvolvimento, pois a casca não se desprende dos gomos. Os
pomares plantados na contra face ou os mias novos de primeiro e segundo
ano sofrem menos. O Engº Newton Sponholz confirma que a fruta fica o dia
todo exposta a inclemência do sol, em altas temperaturas e sem água
justamente agora que mais precisa.
O clima no momento é de apreensão e ansiosa espera por chuvas
para os próximos dias, o que poderá salvar a safra ou amenizar o problema.
Dr. Newton Sponholz (Engº Agrônomo)

A prefeitura de Cerro
Azul recebeu no dia 19
de Março os sete novos
veículos, que já foram
designados para a
Secretaria Municipal de
Educação e Secretaria
Municipal de Saúde.
A equipe do Jornal Folha do Vale acompanhou tudo, e na foto flagramos o momento
inesquecível de um dos moradores mais antigos da cidade, Jeca de Lima como é conhecido
por todos os Cerroazulenses. Ao abraçar o prefeito, desejou-lhe muita saúde e força
para que tenha um bom desempenho e muita sorte para as realizações de bons trabalhos
a todos os munícipes.
Um desses microônibus tem a capacidade para vinte e oito passageiros, ficou com a
Secretaria de Educação e está transportando os universitários que estudam em Curitiba
durante a semana, no período da noite.
Com a conquista deste veículo a prefeitura está atendendo a uma solicitação dos
estudantes, que vão deixar de pagar por esse serviço, até então, feito através de uma
empresa contratada. O objetivo do prefeito Dalton Luiz de Moura e Costa é de atender as
solicitações que são feitas e economizar, já que a arrecadação é pequena e o município
depende de muito investimento em todos os setores.
Já o outro veículo com capacidade para trinta e dois passageiros foi para a Secretaria
de Saúde e está levando os pacientes com consultas marcadas para Hospitais de
Curitiba e Região Metropolitana. Esse microônibus já está beneficiando a população que
necessita desse tipo de transporte. É mais qualidade no transporte público, aos
passageiros que viajam para receber atendimento nesses locais.
E a Van com dezesseis lugares ficou destinada para a Secretaria de Educação no
uso de transporte de alunos, professores e funcionários que necessitarem fazer cursos
de capacitação para o desenvolvimento do Município.
E no dia 2 de abril chegaram mais quatro Uno Mille. Para atender a parte
administrativa da Prefeitura. Esses veículos serão encaminhados as Secretarias que
necessitam de carros de pequeno porte em suas áreas administrativas. E com esses
novos veículos adquiridos a Prefeitura de Cerro Azul estará entregando os veículos Gols
que são locados, deixando então de pagar mais esse aluguel contratual que tem com a
Empresa Cotrans, após o seu vencimento.

O JORNAL FOLHA DO VALE mostra aqui
uma relação completa das urnas de votação
existentes, e as novas que Cerro Azul e Dr.
Ulysses terão para as próximas eleições.
O Jornal Folha do Vale está mostrando todos os locais de votação dos
dois municípios e as novas comunidades em que receberão as urnas
para as próximas eleições e a relação completa das que já existe e
também as novas, você leitor do jornal folha do vale fica sabendo todos
os detalhes nesta edição isso é para facilitar o eleitor na hora de fazer o
seu titulo ou transferir.
O eleitor deve escolher a seção que seja mais próxima de sua
residência, para não ter transtorno no dia da votação, essa é uma
orientação do Cartório Eleitoral aos eleitores de Cerro Azul e Dr. Ulysses,
já que o T.E.R. não deverá disponibilizar mais o Transporte Eleitoral
desses Municípios para as próximas eleições. A sugestão é que você
que já tem, vai fazer, ou transferir seu Título Eleitoral, verifique a seção
mais próxima para que não venha ter inconvenientes em dia de votação,
uma vez que não possa contar com o transporte através do Serviço
Eleitoral. Certo também que os veículos particulares não poderão
transportar eleitores em dia de eleição, devido as Leis Eleitorais.
Mais Cerro Azul hoje já tem vinte e quatro locais com urnas de votação,
e vai receber mais cinco novas urnas, o JORNAL FOLHA DO VALE mostra
os locais de votação existentes e os cinco novos locais em que serão
entregues as novas urnas. Tudo para que você eleitor fique bem informado
já que Cerro Azul terá vinte e nove locais de votação. As urnas que já
existem estão situadas nas seguintes localidades: Escola Municipal
Florentina de Araújo, Colégio Estadual Princesa Isabel, Escola Rural
Municipal Lageado Grande, Escola Rural Municipal da Bomba, Escola
Rural Municipal São Sebastião, Posto de Saúde de São Sebastião, Escola
Rural Municipal Pinhal Grande, Escola Rural Municipal Lageado Grande
II, Escola Rural Municipal do Lageadinho, Escola Rural Municipal Milton
Teilo, Escola Rural Municipal Barra Bonita I, Escola Rural Municipal Boi
Perdido, Escola Rural Municipal do Mato Preto, Escola Rural Municipal
Bairro dos Rosas, Escola Rural Municipal Barra da Taquara, Escola Rural
Municipal Bairro dos Matias, Escola Rural Municipal Bairro dos Terezio,
Escola Rural Municipal do Ribeirão do Veado, Escola Rural Municipal
Ângelo Motim, Escola Rural Municipal do Ribeirão Bonito do Turvo, Escola
Rural Municipal Lageado da Anta Gorda, Escola Rural Municipal Germano
Bestel, Escola Rural Municipal Bairro dos Bentos e Escola Rural Municipal
dos Guaraipos.
E os novos locais que receberão as urnas de votação serão os
seguintes: Ribeirão do Rocha, Ribeirão Bonito do Chapéu, Cabeceira do
Ribeirão do Veado, Freguesia e Quarteirão de Cima.
Já o município de Dr. Ulysses, conta com quatorze locais de
votação e vai receber mais cinco novas urnas, somando um total de
dezenove em todo o município.
As já existentes estão nos seguinte locais: Escola Rural Municipal
José Julio Desplanches, Escola Rural Municipal Barra do Teixeira, Escola
Rural Municipal Bairro do Caraguatá, Escola Rural Municipal Bairro das
Sete Quedas, Escola Rural Municipal Bairro dos Burrinhos, Escola Rural
Municipal Bairro Cerrado de Cima-Vila Varzeão, Escola Municipal Vila
Varzeão, Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves, Escola Rural
Municipal Bairro dos Cordeiros, Escola Rural Municipal da Barra do Tigre,
Escola Rural Municipal Sete Quedas do Scheffer, Escola Rural Municipal
Ribeirão das Flores, Escola Rural Municipal Bairro dos Melos e Barracão
de Produtores. E as cinco novas urnas de votação estarão nas seguintes
comunidades: Sindicato dos Trabalhadores do Município de Dr. Ulysses,
Bairro Sete Quedas do Meio, Pinhal do Itapirapuã e Ribeirão da Lagoa.
Assim o Cartório Eleitoral estará atendendo a solicitação das
comunidades dos dois municípios e das pessoas que desejam votar
mais próximo das suas residências, não sendo necessários veículos
em dia de votação. E que então todos possam cumprir com a suas
obrigações junto a Justiça Eleitoral.

Banco do Brasil
Os clientes do Banco do Brasil em Cerro Azul já não agüentam a
falta de atendimento do posto avançado, instalado junto ao prédio da
Secretaria Municipal de Educação, a reclamação também é dos caixas
eletrônicos existentes, estão sempre com defeito. A falta de funcionário
naquele local para o atendimento ao público e clientes se faz quase
permanente, e ninguém sabe informar qual dia estará aberto para o
atendimento, pois sempre está fechado. O transtorno é ainda maior
para os órgãos públicos, Cartórios e Autarquias, que diariamente
precisam recolher taxas ou fazer pagamentos de boletos, pois são
obrigados a procurar outras agências do Banco do Brasil em outras
cidades, o que traz um custo ainda maior de transporte e alimentação
durante a viagem. Os funcionários públicos do Estado que recebem os
salários através do Banco do Brasil, são os mais prejudicados pelo
atendimento, quando não tem dinheiro nos caixas eletrônicos, quase
sempre estão com defeitos. E a pergunta sempre é a mesma: Quando
é que vão solucionar mais este impasse? Um problema principalmente
para os clientes, quase que obrigados a receber os salários, pagar os
boletos, taxas e outros emolumentos através de um Banco ou posto
avançado que não funciona a contento. Sabendo que o governo do
Estado do Paraná faz os pagamentos de seus funcionários através do
Banco do Brasil, incluindo os funcionários lotados em Cerro Azul, que
estão incluídos nesta listagem, e não são atendidos a contento e de
acordo com os parâmetros da lei em vigência, o pior ainda são as
pessoas idosas, mulheres com crianças, gestantes, pessoas doentes
ou os deficientes físicos, que necessitam do Banco. O que fazer? Que
transtorno, terão que se deslocar para Rio Branco do Sul, Curitiba, ou
outra localidade onde está funcionando o Banco do Brasil, para pagar,
receber, quitar, pois os compromissos assumidos não podem esperar,
senão os juros e correções lhe são cobrados sem qualquer alternativa
ou razão, e as despesas com transporte, alimentação, etc. Quem paga
é o cliente, o público usuário, e ainda sem contar com aqueles que
residem no interior deste município, que para chegar na cidade pagam
sua passagem de ônibus ou outra condução com muito sacrifício, e
chegando ao Posto Avançado encontram tudo fechado, os caixas
eletrônicos com problemas e tudo mais. E o povo pergunta: Quando
vamos ter uma solução salutar? Que venha de encontro com as
necessidades da nossa comunidade, pois precisamos do Banco, foram
assumidos compromissos em prol do povo (Banco - Governantes), e a
comunidade é que fica com os prejuízos. Queremos e exigimos respeito,
dignidade para com nossos cidadãos, e não podemos nos calar com
os absurdos que vem acontecendo. E ouvem-se muitas alegações,
que o Banco do Brasil pretende abrir uma Agência na cidade, mas
quando tiver um grande número de clientes cadastrados, com contacorrente aberta, e tudo mais, como confiar em um Banco que em vez de
cativar os seus clientes, os trata como se fossem obrigados a
permanecerem atrelados ao seu domínio, sem qualquer escolha, pois
ainda vemos que uns mandam e outros se vêem obrigados a obedecer,
sem o direito de escolha, de liberdade conforme está na nossa
Constituição. E vamos ao Banco, porém a um Banco ou seu Posto
Avançado que funcione a serviço de seus usuários, que não olhe
somente para o seu lado bom, da quantidade de sua clientela, mas,
que trate dignamente os seus clientes, que de uma forma ou outra,
quase não tem escolha. É necessária uma solução com a máxima
urgência!
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Dr. Jomar Pereira do IAPAR
cede uma entrevista ao jornal
Folha do Vale e Rádio Nova
Cerro Azul no dia 27/03,
explicando
tudo
sobre
seringueiras. Confira:
JFV pergunta: Porque da plantação de seringueiras no Vale do Ribeira?
Dr. Jomar responde: Realmente é interessante o plantio de seringueiras aqui em Cerro Azul
ela é uma planta nativa aqui do Brasil mais precisamente da região Amazônica e em 1876 o Inglês
Henry levou para o jardim botânico de Londres e lá se expandiu pelo sudoeste da Ásia, um lugar
que tem o clima semelhante ao da Amazônia, e tornou a ser o maior exportador e fornecedor do
mundo. Então o Brasil que era principal pioneiro e único exportador da matéria prima apartir de
1951, se viu nas condições importador de borrachas e essa condição pendura até hoje, como nós
temos área considerada de escape onde às condições de clima é favorável e o Paraná está
incluído nessa área, as seringueiras estão chegando até em arenítulo, zona mais quente do
sudoeste do Paraná, uma parte já está estendida na estação que temos em Morretes. E agora
Cerro Azul está entrando no esquema por ser uma região carente de opções onde praticamente a
economia do Município está resumida na extração de madeiras e na citricultura, basicamente não
oferece maiores opções, e a seringueira seria uma das opções de diversificação de renda em sua
propriedade.
JFV pergunta: Seria uma grande opção de renda para o pequeno produtor?
Dr. Jomar responde: Sim não tenha duvidas, nós estamos iniciando o processo de implantação
de unidades produtivas em área de pequeno produtor.
JFV pergunta: A EMATER já tem expectativa da quantidade de mudas que serão distribuídas
no município de Cerro Azul?
Dr. Jomar responde: Bem hoje nós estamos disponibilizando aos produtores a quantidade de
1.800 mudas enxertadas. Com o lançamento maduro de mudas em torrão para estabelecer
módulos de unidades produtivas em um hectare, esse é o passo inicial, então hoje 27/03 estamos
contemplando quatro produtores que foram selecionados pela Prefeitura de Cerro Azul com a
expectativa de chegar a um maior número, dependo do material que nós dispomos em nosso
viveiro em fase de enxertia e liberação, a idéia é de dar esse passe inicial, sabemos que um
hectare é insuficiente para atender o anseio do pequeno produtor, onde o módulo mínimo será de
quatro hectares para que ele pudesse ter uma atividade diária, que é sangrar quatrocentas árvores,
e assim ter um rodízio de sangramento dessas árvores mantendo a sua estabilidade de renda. O
início da produção começa aos sete anos, e você tem uma renda durante dez meses no ano,
assim não faltaria renda em sua propriedade.
JFV pergunta: Até quantos anos um pé de seringueira poderá produzir?
Dr. Jomar responde: Economicamente pode produzir de trinta a trinta e cinco anos, mais isso
depende muito do manejo de sangria que o produtor der a essas árvores, de modo que hoje
plantar seringueiras é opção bastante interessante, você estará garantindo a sua aposentadoria
ou o futuro dos seus filhos.
JFV pergunta: Como plantar um seringal?
Dr. Jomar responde: A nossa proposição hoje é estabelecer esse sistema agro florestal juntos,
nós sabemos que a vocação do município é plantio de ponkan, o citricultor de um modo geral, e
como a seringueira comporta o sistema de consórcio, nós estamos oferecendo o plantio em
rentes ou filas duplas de 4 x 2,5 (Metros), e você pode fazer o afastamento de treze ou até
dezesseis(Metros) entre filas duplas de seringueiras, e assim ter outras plantações entre as
linhas, opção que aumenta e diversifica mais a sua renda, e uma vez terminada a vida útil da árvore
com a extração da borracha, ela poderá ser vendida para a indústria moveleira, e os galhos servem
para a produção de energia.
JFV pergunta: E o pequeno produtor hoje teria comércio de borracha produzida?
Dr. Jomar responde: Exatamente, a seringueira é uma cultura industrial, e todo mundo depende
de borracha natural, para se ter uma noção, 80% da produção de borracha no mundo está na mão
de pequenos produtores em área que varia de meio hectare até cinco hectares. No mundo hoje
existe 11 milhões de hectares de seringueiras plantadas e 80% está no sudoeste da Ásia e Brasil,
que no início do século era o maior exportador de matéria prima, hoje a área plantada no Brasil é
insignificante não passa de 200 mil hectares, e nos países Asiáticos não é possível expandir as
áreas de plantação de borracha, e o que se vê no mercado internacional é um déficit de borracha
no mundo, então em 2.030 está previsto um consumo total de 38 milhões de toneladas, sendo 20
milhões contribuídas pela borracha sintética que é oriunda de petróleo. O Brasil que consome 295
mil toneladas e produz apenas 105 mil, importa quase 200 mil toneladas de borracha natural e
com o crescimento que está, possivelmente no ano 2.030 deverá consumir 1.250 toneladas com
o aumento da indústria automobilística no país. E empurrando esse déficit, encontramos países
como a China e a Índia consumindo borracha no mundo como nunca ninguém consumiu, para
que os leitores tenham uma idéia, a China em dois meses consome 250 mil toneladas de borracha,
quase o que o Brasil consome no ano.
JFV pergunta: E para os interessados em plantar seringueiras, qual a sua orientação?
Dr. Jomar responde: Acho que a seringueira é hoje a grande alternativa para essa região, o
produtor deve plantar e cuidar de acordo com as normas e as recomendações feitas pelos
profissionais do IAPAR, na duvida procure sempre um profissional que seja capacitado e não
plante muda de procedência desconhecida. Esse é um projeto do Governo do Paraná para o
desenvolvimento dessa região que precisa de investimento, e principalmente uma nova
oportunidade para os pequenos agricultores, pois essa será uma opção de renda para o futuro,
com comércio garantido.
Os nossos agradecimentos ao Dr. Jomar Pereira pela entrevista cedida a esse meio de
comunicação.

A Prefeitura Municipal de Cerro Azul começou
no dia 22 de março de 2007, a Campanha de
retirada de cães das ruas do município, de acordo
com Lei Municipal 18/78.
__ Porque da retirada dos cães da rua?
__ Os Caninos assim como outros animais podem transmitir doenças
aos seres humanos, chamamos isto de Zoonoses. Estas Doenças são
transmitidas principalmente pelas fezes e urinas dos animais. Podemos
citar como doenças transmitidas desta forma, a Salmonelose,
Toxoplasmose, Larvas Migrans Cutânea, etc.

Nos seres humanos as manifestações clínicas podem
ser de um desconforto, vômitos, diarréias e febre. A toxoplasmose pode levar a problemas cardíacos,
oculares e abortos. A larva migrans cutânea é conhecida popularmente como bicho geográfico. Uma
das zoonoses mais conhecidas por nós é a raiva, que é transmitida pelo cão ao morder um humano
podendo levá-lo a morte. Esta campanha está sendo realizada para evitar que os animais venham
a transmitir doenças a população, e que a cidade fique limpa e apresentável. Para Fazer um animal
feliz não se esqueça de dar um lar a ele, por sua vez ele retribuirá com amor e lealdade.
Sérgio Luiz G. Pimentel (Médico Veterinário).
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“Desde novembro de 2006 formando condutores de carros e motocicletas,
conscientes dos seus direitos e deveres segundo o CTB (Código de Trânsito Brasileiro).
Incluindo também o curso de Renovação para habilitação emitida antes de 1998.
Através de uma administração transparente e formada por funcionários capacitados
pelo Detran/Pr, gerando assim credibilidade e tranqüilidade por quem contrata nossos
serviços. Devido aos bons índices de aprovação, fica confirmado que todos tem
capacidade de obter sua habilitação bastando ser alfabetizado e ter 18 anos. A
equipe da Auto Escola Cerro Azul agradece a comunidade pela receptividade e
confiança. O processo, as aulas, e agendamento são rápidos e a Auto Escola faz
tudo. Isso nos traz benefícios, pois apenas precisamos ir até a Auto Escola, e agendar
as aulas, o que aliás tem uma boa variedade de horários deixando assim tempo
para trabalhar ou fazer nossas atividades rotineiras, coisa que antes não era possível,
pois tínhamos que ir a outras cidades agendar e fazer as aulas, muito mais
complicado! Em relação às aulas, são fácies os instrutores são bem preparados,
proporcionando assim, maior segurança. Posso dizer também que a Auto Escola
trouxe mais benefícios à cidade, pois além das aulas existe a questão dos cursos.
Mais enfim é rápido, fácil e prático.” São as palavras do aluno Heder J. Scheleider,
que fez inclusão A na sua carteira.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE E AMAZÔNIA.
“VIDA E MISSÃO NESTE CHÃO”
Vamos falar mais sobre a CAMPANHA DA FRATERNIDADE e AMAZÔNIA, “VIDA E MISSÃO NESTE
CHÃO”, que acontece durante a quaresma que está para acabar, este tempo forte de conversão,
quando a Igreja Católica no Brasil destaca a cada ano a situação da realidade social que precisa
e deve ser mudada.
Seguindo a prática de Jesus no cuidado com a vida humana, esta campanha, com o tema
FRATERNIDADE e AMAZÔNIA, “VIDA E MISSÃO NESTE CHÃO”, quer ser um convite a uma reflexão
que desperte a sociedade brasileira e talvez o mundo da necessidade de conhecer os valores
presentes nos povos da Amazônia, sua maneira de resistir a todo tipo de destruição, seus apelos
para a evangelização, a preservação ecológica, a biodiversidade e a cultura nativa. Toda a Amazônia
sofre e padece pela violência praticada contra suas matas, rios e fauna. Ela sofre principalmente
a dor do descaso sofrido pela pessoa humana, criada a imagem e semelhança de Deus.
Somos todos responsáveis pela situação do nosso planeta, principalmente pela Amazônia,
pelas suas matas, sua abundancia de água, sua riqueza e o valor do seu solo, é lembrar também
do nosso quintal, do nosso bairro, da nossa cidade de Cerro Azul, dos nossos rios e florestas que
também pedem proteção e gritam por piedade pelo modo como são explorados e utilizados.
A consciência, o zelo, o respeito, a proteção e a defesa ao meio ambiente, devem começar em
nossa casa. O estudo e a solidariedade refere-se à Amazônia, precisamos desabrochar em um
cuidado maior com o ambiente que vivemos. No texto tirado da Bíblia, o Profeta Isaías proclama as
maravilhas que Deus realizará em favor de seu povo, por ele escolhido e consagrado, Isaías
convida o povo a preparar-se, transformando a própria consciência.
Nós também somos povos de Deus, por Ele escolhidos e precisamos preparar-nos, provocar
iniciativas e ações eficazes de valorização e na defesa da vasta e ameaçada, região brasileira, a
AMAZÔNIA, e aqui também da nossa Cerro Azul, que faz parte deste imenso Brasil.
Que Deus nosso pai, ampare as pessoas que lutam pela preservação da Amazônia e que os
missionários consigam enfrentar as dificuldades e preservarem na finalidade a sua Igreja e ao
seu povo sofredor.
O Salmo 125 expressa sobre as vitórias e as súplicas em forma de desejo de transformar o
sofrimento em esperança. O Salmo ainda expressa na oração, o sentimento do povo que pede:
“Muda, Senhor, nossa Sorte”. Peçamos, a Deus: Mudai Senhor, a sorte do povo da Amazônia. Os
que lançam sementes, entre lágrimas ceifarão com alegria. É e a nossa esperança.
ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2007
Deus Criador, Pai da família humana, vós formastes a Amazônia, maravilha da vida, benção
para o Brasil e para o mundo. Despertai em nós o respeito e a admiração pela obra que nossa
mão entregou com aos nossos cuidados. Ensinai-nos a reconhecer o valor de cada criatura que
vive na terra, cruza os ares ou se move nas águas. Perdoai senhor a ganância, e o egoísmo
destruidor, moderai nossa sede de posse e poder. Que a Amazônia, berço acolhedor de tanta vida
seja também o chão da partilha fraterna, pátria solidária de povos e culturas casa de muitos
irmãos e irmãs. Enviem-nos todos em missão. O Evangelho da vida, luz e graça para o mundo,
fazendo-nos discípulos e missionários de Jesus Cristo, indique o caminho da justiça e do amor;
e seja anúncio de esperança e de paz para os povos da Amazônia e de todo o Brasil. Amém. (Texto
escrito pela srª. Jalcione P. Cordeiro, Cerro Azul, Pr).

Concurso Rainha
da Laranja 2007
Atenção Garotas de Cerro Azul
Inscrições abertas de 09 de abril a 04 de maio
na Casa da Cultura Cerro Azul. As interessadas
devem:
Não ter sido eleita Rainha da Laranja nas
edições anteriores;
Ter idade a partir de 16 anos completos até a
data de realização da eliminatória do Concurso,
no dia 12 de maio durante o Baile do Dia das Mães,
quando serão escolhidas as três finalistas para a
etapa final que será no dia do Baile da Festa da
Laranja;
Morar na sede ou na área rural de Cerro Azul;
Ter Ensino Fundamental completo.

MERCADINHO DO POVO
Rua da Raia N° 10, e próximo a Vila Eliane

De Luci & Ari dos Santos

Mais informações sobre o Regulamento do
Concurso na Casa da Cultura Cerro Azul ou pelo
Fone: 3662 1722

Apoio:

Realização:

Cerro Azul, Abril de 2007
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Os Cerroazulenses podem ver de perto as
roupas e fotos de mulheres que deixaram a sua
história em Cerro Azul, é uma homenagem feita ao
dia Internacional da Mulher (Dia 08 de Março).
ANIVERSARIANTES

A exposição vai até o dia 20 de abril, todos podem visitar a Casa da
Cultura para ver de perto os vestidos e fotos usados pelas celebridades
da época, o que mais impressiona é o bom estado que se encontram as
peças que ali estão expostas. Como você pode ver na foto ao lado que
destaca a beleza e o charme dos velhos e bons tempos que ali
permanecem guardados com muito carinho e cuidado. As fotos e vestidos
estão todos com nome, data e ocasião em que foram usados, é como se
pudéssemos voltar no tempo olhando as relíquias que ali se encontram.

Dr. Marcelo Pato Cunha
Promotor Público, treze anos
de dedicação na Comarca de
Cerro Azul.
Dr. Marcelo Pato Cunha, Promotor Público nascido no dia 18 de Fevereiro
de 1968, começou a trabalhar na Comarca de Cerro Azul no dia 03 de
Março de 1994, e transferiu-se para Curitiba no dia 13 de março de 2007.
Foram treze anos de trabalho na mesma Comarca, Dr. Marcelo sempre
desempenhou a sua função desde o tempo do antigo Fórum onde hoje é a
Casa da Cultura de Cerro Azul, e depois passou para as novas instalações
que foram construídas, ele permaneceu esse tempo todo se dedicando
aos trabalhos em prol desta população, que vai sentir a sua falta. Dr.
Marcelo um homem de poucas palavras, mas fez grandes amigos em
Cerro Azul e Dr. Ulysses.
O JORNAL FOLHA DO VALE, o agradece e o parabeniza pelos seus
treze anos de trabalho e desempenho junto à comunidade desta Comarca.

Caminhões
com excesso
de carga estão
destruindo
rodovia.

Eleitas as novas Conselheiras de Cerro Azul.
No dia 18 de Março ocorreu à eleição para o cargo de
Conselheiro Tutelar de Cerro Azul. Eram sete candidatos
disputando cinco vagas, a votação aconteceu na Escola Municipal
Florentina de Araújo das 9 às 17 horas, onde compareceram 811
eleitores. Logo após o enceramento da votação, foi iniciada a
contagem dos votos, e em seguida foram reconhecidos os nomes
das eleitas Carmen do Carmo Fron, Heloise Bitencourt, Juceli
Erat, Maria Cristina Teilo e Rosilda Lambert, que já no dia 20 do
Campeonato Municipal de Futsal 2007
A bola está rolando todas as segundas, quartas e sextas-feiras
pelo Campeonato Municipal de futsal o inicio foi dia 19 de março e
contou com a presença de varias autoridades locais e do publico. O
ponta pé inicial foi feito pelo Prefeito Dr. Dalton Luiz de M. Costa, que
desejou boa sorte a todos os esportista da competição e o Ginásio de
Esportes o Laranjinha estava lotado pelos torcedores que aplaudiram o
inicio da competição.confira a tabela de todos os jogos.
Dia 19/03
Cruzeiro 04 X 05 RDS
Barcelona 07 X 05 Vila Eliane
Dia 21/03
Correio da Cidade 16 X 03 São Francisco
Carlos Gomes 02 X 09 Comercial Platner

mesmo mês às 10 horas, se apresentaram no gabinete do Prefeito
Dr. Dalton Luiz de Moura e Costa, onde foram então, empossadas
como as novas conselheiras do Conselho Tutelar de Cerro Azul.

Cerro Azul esperou anos para ter asfalto na estrada que da acesso a
outras cidades, mais se não houver uma fiscalização sobre os caminhões
que transitam com excesso de carga sobre a Rodovia Gertrudes Mangger
da Rosa (PR092), que liga Cerro Azul a Rio Branco do Sul, o que hoje é um
paraíso em breve vai virar um transtorno devido aos buracos que estão
sendo causados pelos caminhões que transportam cargas acima do
permitido em uma rodovia como essa. A estrada é para todos, mais o
dever e a obrigação da preservação é de quem trafega por ela.

A Associação de Radio Comunitária Novo Cerro
Azul e o Jornal Folha do Vale agradecem a todos
os ouvintes e leitores pela preferência na pesquisa
realizada pelo ILAPP, onde mostra que o nosso
trabalho e objetivo é sempre estar atendendo a
todos com carinho e dedicação. E com isso
aumenta ainda mais a nossa responsabilidade e
determinação. A todos, o nosso muito obrigado.
(Equipe e Diretores).

Dia 23/03
Argentina 14 X 02 River Plate
Bomba 09 X 02 Vila Nova
Dia 26/03
Os Radicais 12 X 06 Arcenal
Os Veteranos 06 X 04 Moveis Bilú

ILAPP – Instituto Latino Americano de Pesquisa e Publicidade
A qualidade do produto, o tratamento para com os clientes e a honestidade são fatores que contribuem no bom andamento de uma
empresa. Com base nestes e outros itens, o ILAPP (Instituto Latino de Pesquisa e Publicidade), realizou na cidade de Cerro Azul uma
enquete popular com o propósito de conhecer e revelar empresas e profissionais que durante o ano oferecem alta qualidade em seus
produtos e serviços.
O ILAPP realizou a pesquisa e o Jornal Folha do Vale revela as melhores empresas, serviços e revelações da cidade de Cerro Azul:
Distribuidora de Gás e Água (Grilos Gás), Loja de Materiais de Construção e Loja de Matérias Elétricos (Casa Rocher), Sorveteria
(Sorveteria Kidelícia), Frentista (João Deslanches), Farmacêutico (Helton Souza), Papelaria (Papelaria da Preta), Loja de Confecções
(Loja Maby), Loja de Calçados e Produtos Esportivos (RM Calçados & Esportes), Oficina Mecânica (Mecânica GG), Auxiliar de Enfermagem
(Rosi Gomes), Advogado (Dr. Laurihetty de Moura e Costa), Mecânico (Geremias Gabriel da Silva), Secretária Municipal (Sandra
Cordeiro), Escritório Contábil (Infotech Contabilidade), Revelação Política (Valdir Braine), Agência Funerária (Funerária Bom Anjo).

Esteve em Cerro Azul à dupla
sertaneja Willian & Renan, eles que
também são apresentadores da TV
Educativa do Paraná. Na oportunidade
visitaram os estúdios da Rádio
Comunitária Novo Cerro Azul (Nova
Cerro Azul FM), e foram recebidos pelos
locutores Adjahyr Boeno do Programa
Manhã Total, e Rafael Jaquetti do
Plugado Geral. Willian & Renan deixaram
um brinde para ser sorteado aos ouvintes
da Nova Cerro Azul, fique ligado.

Cerro Azul tem novo Delegado de Polícia Civil
Assumiu no dia 02 de março a Delegacia de Polícia
Civil de Cerro Azul, o Dr. Fatimo de Siqueira, que antes
estava trabalhando na Cidade de Jaguapitã - Pr. Dr. Fatimo
de Siqueira tem 52 anos, Delegado de Carreira, ele que já
está montando a sua equipe de trabalho em Cerro Azul, e
conta com o apoio das autoridades locais e principalmente

Na foto feita com exclusividade pelo Jornal Folha do Vale, está Geraldo, o
PT como era conhecido, onde realizou seu último carnaval.

da comunidade que deve passar as informações e

Adeus a Geraldo Pimenta de Souza Filho com 43 anos que faleceu no dia 25 de Março do

denunciar, só assim poderá desenvolver um bom trabalho

corrente ano deixando os familiares e cerroazulenses lamentando sua morte, este homem que era

e oferecer mais segurança a população do município. Eles
têm cobrado a agilidade da justiça, e que então amenizem
a falta de segurança em que se encontra o município.

um grande lutador, dedicava sua vida em sua farmácia, e a cinco anos abriu a lanchonete com o
nome de Ptiscos Bar, onde até então realizava a festa de carnaval de rua, e outras atividades
festivas.
As condolências do Jornal Folha do Vale a toda família.

Atenção agricultores,
c o m u n i d a d e s d e c e r r o a z u l e D r.
U
lysses.
Ulysses.

Sempre ao lado do produtor

O Sindicato Rural de Cerro Azul está
oferecendo cursos do SENAR. São mais de
200 cursos a sua disposição, e muitos
serviços.

O Sindicato Rural de Cerro Azul está oferecendo cursos do SENAR. São mais de 200
cursos a sua disposição, e muitos serviços.
Você vem até a sala do produtor e aqui fazemos sua declaração do ITR 2007, CCIR 20052006, contratos de comodato, arrendamento, parceiro e meeiro, e de trabalho, emissão via
internet de guias para pagamentos IPVA, licenciamentos de seu carro ou moto, e mais,
emissão de negativas de débitos Federal, Estadual, IAP, ações Cíveis e trabalhistas e lavratura
de escrituras publicas.
Alem disso, de segunda a sexta-feira temos a disposição os serviços odontológicos com
taxas mínimas, e aos associados é tudo gratuitamente.
Venha, seja mais um associado do Sindicato Rural de Cerro Azul, situado à Rua José
Przsyada, 82, ao lado da delegacia. Para mais informações ligue: 3662 1213.
Apoio:

MERCADINHO TEIXEIRA
Deseja a todos os seus clientes, amigos, e a todas as famílias
Cerroazulenses. Uma FELIZ PÁSCOA!!!

Fone: 3662 1786

Cursos gratuitos com vagas limitadas. Faça já a sua inscrição

Rua José Przsyada, 82 – Centro de Cerro Azul-Pr. Fone 3662 1213
E-mail: sindicatorural@nbz.com.br
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