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Em 2010 a Cresol completa 15 anos. As conquistas realizadas e
construção desta história de sucesso da cresol, é resultado da soma de
esforços de todos,inclusive o seu.
Essa grande caminhada foi feita a partir de pequenos passos...
alcançando ano a não mais realizações.
Neste NOVO ANO, vamos continuar caminhando juntos...
Em busca de um mundo melhor, cheio de PAZ, SAÚDE,
COMPREENÇÂO, TRABALHO e muito AMOR.
Que a cada passo possamos ser ainda mais fortes!
Um próspero ano novo!

Rede
Master
Master

São os votos da Cooperativa Cresol Cerro Azul

Nas horas mais difíceis uma mão amiga
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Destaque

editorial
Estamos terminando mais um
ano, a luz do natal acendeu em
nossos corações e, mesmo estando
no fim, nos conforta sabermos que
como Jesus Cristo, temos um
recomeço.
Nesta época de Natal,
espirito de confraternização, que
todos conheçam os limites de se
comemorar e que Deus entre em
cada lar irradiando a magia do natal.
Que esta data nãoseja
lembrada apenas pela troca de
presente, mas sim por sua essência,
que a paz sobreponha os corações
e chegue nas cidades que estão em
guerra, derrube preconceitos, afinal
somos todos um.
E que o começo ou ou
recomeçar seja a todo o instante.
Sabemos que nem sempre é fácil,
mas que no fim é prazeroso.
O Jornal Nova folha do Vale
e a Associação de Radio
comunitária Nova Cerro Azul
estão trilhando um recomeço,
reaprendendo a fazer aquilo que
mais gostamos, que é informar e
divertir. Nossa equipe procura
oferecer o melhor para os
cerroazulenses e esperamos que
esta dedicação seja lembrada por
todos.
Iniciaremos 2010 cheios de
projetos e com certeza, iremos
realizar ações que beneficiarão toda
comunidade
cerroazulense.
Almejamos para 2010 um ano
repleto de realizações profissionais
e pessoais para todos.
Boas Festas!

O Jornal Nova Folha do
Vale reconhece as pessoas que
contribuem para uma cidade
melhor e passará a partir desta
edição, a homenageá-las. Nesta,
escolhemos um casal de
empresários muito promissor em
Cerro Azul, Cleide Miguel Bestel
e Claudinei Bráz.
Claudinei iniciou sua vida profissional como
atendente de farmácia na Drogaria Cerro Azul, trabalho
durante sete anos nesta drogaria. Namorou Cleide e após
o casamento decidiu abrir sua primeira farmácia, foram
tempos muito difíceis, iniciar um negocio nunca é fácil.
Com muito trabalho, seriedade e bom humor foram
ganhando freguesia e se estabeleceram no mercado.
Já estão a oito anos no mercado, para firmar-se no
ramo de forma legal e segura Cleide iniciou uma faculdade
de Farmácia e se profissionalizou, hoje Claudinei está
cursando farmácia e já possuem duas empresas, a
farmácia Cerro Azul e Farma Total. Além do sucesso
profissional o casal possui um filho que certamente seguirá
os passos dos pais.

No dia 29 de novembro o Barão Comercial
comemorou 14 anos de sucesso em vendas realizando
uma grande festividade para o seus clientes e amigos,
foram distribuídos picolés e sorteados 61 prêmios mais
uma motocicleta Kasinski 0 KM.
Participaram da festa a banda Regi e Adriano, o
coral do Projeto Piá e a equipe da Radio Nova Cerro Azul.
N o ano quen vem o Barão comercial será
debutante e em homenagem estão estudando a
possibilidade de sortear um carro.
Ganhadora da moto: Deuzilene Fagundes.

Ellen Christiane dos Anjos
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Nossa Parceira
A fotógrafa Idimara Martins
é parceira deste jornal. Nasceu no
bairro da Bomba, mora na área
central já a doze anos, foi rainha da
laranja em 1993.
Trabalhou na prefeitura como promotora de eventos
e hoje também trabalha com a fotografia.
Fone 8462-5652
email: idimaramartins_eventos@hotmail.com

Cerro Azul, dezembro de 2009
6° Encontro de Cavaleiros em Cerro
Azul
No ultimo dia 06, foi realizado o 6º Encontro
de Cavaleiros do Porquinho, localizado na vila Teilo.
A sexta edição do evento foi organizada pelo
vereador Josinei Raab (porquinho), Agnaldo Erat,
Juliano Raab e Ivan Moreira.
A festa que teve o apoio da Associação de
Radio Comunitária Nova Cerro Azul reuniu muitos
expectadores e principalmente muitos
competidores para as provas do tambor, baliza e
cepo.
Confira o Nome dos Vencedores em cada
categoria:
tambor – empate entre Lucas Lourenski
e Ronaldo Lima
Tambor Mirin – Eduardo Lima
Tambor- Atailson Santana
Tambor Juvenil – Agnaldo Erat Junior
Cepo – Patrick Magari
Baliza – Tatiane Mariano

Clube Hotel Baiano
Confraternização: Amigos
Transporte Bontorim e J.C.M.R
Transporte Cilico e Ção

FOLHA DO VALE
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O Homem e a Mulher

O homem é código, a mulher é evangelho
Poesia traduzida do livro Caminhando nas
O código corrige, o evangelho aperfeiçoa
pegadas de Deus, escrito no idioma polonês por
O homem é a mais elevada das criaturas
O homem é templo, a mulher é sacrário
Padre Antonio Konkel. Este livro foi escrito sem o
A mulher é o mais sublime dos ideais
Ante o templo descubrimo-nos
numero de páginas, pois são reflexões que podem
Deus fez para o homem o trono
Ante o sacrário ajoelhamo-nos
ser lidas aleatoriamente, sua tiragem inicial foi de
Para a mulher o altar
O homem pensa, a mulher sonha
mil exemplares laçados no dia 19 de novembro
O trono exalta, o altar santifica
Pensar é ter cérebro
deste ano e já vendeu mais de 200 livros.
O homem é o cérebro, a mulher o coração
Sonhar é ter na fonte uma auréola
O cérebro produz a luz, o coração produz amor
O homem é um oceano, a mulher é um lago
A luz fecunda, o amor ressuscita
O oceano tem perola que embeleza
O homem é o gênio, a mulher é o anjo indeferível O lago poesia que deslumbra
A aspiração do homem é a gloria
O homem é águia que voa
A da mulher virtude externa
A mulher é rouxinol que canta
O homem é forte pela razão
Voar é dominar o espaço
A mulher é invencível pelas lágrimas
Cantar é conquistar a alma
A razão convence, as lágrimas comovem
O homem tem um farol, a consciência
O homem é capaz de todo o heroísmo
A mulher tem uma estrela, a esperança
A mulher de todos os martírios
A consciência guia, a esperança salva
O heroísmo enobrece, o martírio sublima
Enfim, o homem está colocado
onde termina a terra
A mulher onde começa o céu.
Padre Antonio Konkel
Idimara Martins
Idimara Martins

Eucaristia
O segundo Sacramento (confição e eucaristia) foi realizado por mais
de 40 jovens no dia 05 deste mês, com uma linda missa. Muitas famílias vieram
prestigiar os primeiros passos da caminha em Cristo.
Idimara Martins

A pastoral desenvolve várias atividades para
melhorar a vida das comunidades carentes em
Cerro Azul, são feitas doações de roupas,
brinquedos, lanches, remédios caseiros, ervas
e livros para as comunidades assistidas, além
destas, todo ano os coordenadores da paróquia
de Cerro Azul realizam um encontro nas
comunidades com dentistas, brinquedistas de
forma a incentivar a participação da
comunidade. Em comemoração a estas
atividades, no dia 29 de novembro foi realizada
uma missa e almoço na Paróquia Nossa
Senhora da Guia para os envolvidos, houve
apresentação de dança, teatro e muitos
brinquedos para as crianças.
Parabéns a toda a equipe da Pastoral por
lutar pela vida!

Pastoral da Criança

Restaurante e Churrascaria

BEIRA RIO
Rua Marechal Floriano Peixoto, 56. Centro Cerro Azul-Pr. Fone: 3662-1344
.
Que a passagem deste ano
renove e revigore em todos
nós a de saúde,
prosperidade,
bem estar e felicidade.
Boas Festas!

Idimara Martins

Idimara Martins

Idimara Martins

Auto Peças Desplanches
Rua Marechal Floriano Peixoto, 229.
Centro Cerro Azul-Pr.
Fones: 3662-1256 e 8415-5288
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Delegacia de Poíicia de Cerro Azul
No dia 02 de dezembro foi divulgado o relatório anual dos
serviços prestados pela Delegacia de Policia de Cerro Azul. Conforme
registros analisados até dia 30 de novembro, a Delegacia computou
827 Boletins de Ocorrência, sendo 173 motivados por furto, dentre estes
20 roubos, representando um total de 25% dos casos.
Foram abertos 90 inquéritos, com 22 flagrantes com pessoas
presas, sendo dois por trafico de drogas. Também foram atendidos
117 termos circunstanciais. BOC procedimento de 33 menores. A
Delegacia tem hoje 16 presos. Houve duas fugas durante o ano e todos
foram capturados. Outro dado importante é que até a data não houve
registro de homicídio.
A Delegacia possui um cadastro com mais de 50 nomes de
pessoas com passagem em Cerro Azul, por furto e roubo, e alerta a
população que os ladrões são discuidistas e vagabundos, agem
cuidando do hábito das pessoas para furtá-las. Segundo este relatório
80% dos casos foi solucionado.
Dados fornecidos por Sargento Jorge Pereira dos Santos.

Onde está a Balsa?
O Jornal Nova Folha do Vale foi indagado pelos moradores dos
bairros Freguesia e Casa Branca sobre o que aconteceu com a Balsa,
que liga estes com os bairros do Lageado Grande, Bomba e São Sebastião.
Segundo informações de seu Gabriel Henrique do Nascimento (Bié
Mariano), já faz quatro meses que foram retirados os batelões da balsa
para revisão.
Durante este período os moradores ficaram sem um acesso rápido
de carro para a outra margem do rio.
Entramos em contato com o Senhor Antonio Teilo Secretário de
Viação e Obras, responsável pela conservação do equipamento, o mesmo
esclareceu que a balsa foi retirada para manutenção corretiva, e que ela já
estava em uso a mais de 20 anos.
"Tentamos repera-la, mas os batelões estavam muito danificados,
então o prefeito Dalton de Moura Costa iniciou um processo licitatório para
compra de novos batelões e pedimos um pouco de paciência aos
moradores da região. No início de fevereiro será instalada outra balsa
totalmete nova e segura para a travessia" afirma Antonio Teilo.
O prefeito Dr. Dalton disse ao Jornal que a nova balsa custará
R$25 .000 reais e somente um batelão poderá ser recuperado pela fábrica.

área onde a balça faz a
travessia

Cerro Azul, dezembro de 2009

Tragédia no Rio Ribeira
Caio Coutinho, 18 Anos, filho de
Katiane e Morillo Coutinho, morreu no
domingo dia 13 de dezembro por
afogamento no rio Ribeira, próximo a
Passarela Municipal do Lageado
Grande. Ele havia ido com um grupo de
amigos e decidiu atravessar o rio a nado,
ao chegar à correnteza não resistiu.

Bombeiros iniciando as
buscas

A Policia Militar acionou o Corpo de Bombeiros que iniciaram as
buscas na manhã do dia 14. A equipe continha três mergulhadores para
o resgate, e começou os trabalhos a partir do ponto em que Caio foi
visto pela ultima vez. Vasculharam todas as reversas mergulhando com
acompanhamento de um bate para as margens.
Conforme o Sargento Guidini do Corpo de Bombeiros, o rio
Ribeira não é propicio para banho devido ao seu fundo irregular e com
fortes corredeiras. “90% das vítimas de afogamento são homens de 14
a 35 anos, causadas por imprudência e/ou consumo de bebidas
alcoólicas” afirma Guidini, 20 anos de experiência em resgate.
O corpo finalmente foi encontrado no dia 16, a três quilômetros
da Passarela e foi sepultado no mesmo dia.
O grupo Nova Cerro Azul lamenta a forma triste e precoce que
esta vida nos deixou.

Transtorno
Quem usa a rua São Jorge em frente a Escola Municipal Padre
Luciano, centro, teve por muito tempo o desconforto com alagamentos
provocados por uma boca de lobo intupida, a rua não é utilisada só
para os moradores da região e para os alunos do Padre Luciano, e
sim é um importante acessoa rodoviária de Cerro Azul.
O problema dos alagamentos acabou, foi realizada uma grande
operação de desentupimento da vala, resta agora ser feito o
emanilhamento da rua. O Secretário de Obras, Antonio Teilo disse
que será necessário fazer uma inclinação na rua, pois sem ela as
enchurradas intupirão de areia novamente.
Para esta rua serão utilisadas 210 manilhas de um metro, que já
foram requeridas pelo pátio, ou seja , serão no mínimo 210 metros
de rede de esgoto que a prefeitura promete instalar em 2010.
Os moradores da Vila Mangger esperam anciosos por estas
melhorias.

Batelões da balça sem condições
de uso

Eletrônica Monteiro
Rua Barão de Rio Branco, 204
Fone: 3662-1461
adirsat@ibest.com.br

Celulares a partir de
R$ 95.00 chip OI a
R$ 10.00 em até 6x
sem juros

Panificadora e Confeitaria RAEL
Aceitamos encomendas de doces e salgados
Rua Deputado Anibal Kuri, Centro Cerro Azul-Pr
Fones: 9691-0346/8424-3520
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Secretaria de Educação
Conheça algumas das ações realizadas por esta secretaria em 2009.
Pró-Letramento: Cursos de português e matemática para professores de
ensino básico.
Escola Ativa: escolas de campo, com livros para professores que
trabalham com multisseriados.
Pró- Info: Computadores para duas escolas (Bomba e Padre Luciano) e
aguarda em 2010 mais computadores para 11escolas na área urbana e rural.
Universidade Aberta do Brasil (UAB): Cursos de pedagogia ministrados
pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), cursos de geografia e
matemática ministrados pela Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG) e aguarda a abertura de inscrições para os vestibulares de
Administração e História pela UEPG.
Pedido de construção: para três escolas rurais junto ao Ministério de
Educação (ME) para as localidades Bento II, Quarteirão de Cima e Morro
Grande.
Orçamento junto ao ME: para as escolas Padre Luciano e Germano Bestel
para melhorar o Índice de Desenvolvimento de Educação (IDB).
Caravana Dia da Criança: na semana do dia das crianças foram levados
por toda a equipe da secretaria brinquedos, presentes e alimentos para 38
escolas rurais.

Aconteceu no dia 15 deste mês a
inauguração oficial e o encerramento das
atividades de 2009 do Projeto Beija-Flor.
Este projeto iniciou em 2007 quando a
secretária de Ação Social Marely de
Moura e Costa, juntamente com o
Conselho Municipal da Criança, presidido
por João (CMDCA) e em parceria com
o Instituto Votorantim, através de Cida
Brighetti, desenvolveram um Projeto social
que viria a se concretizar dois anos depois.
O Beija-Flor foi criado para atender em contra turno, adolescentes
em situação de risco e/ou vulnerabilidade social entre 12 e 17 anos.
Para atrair este público são oferecidas oficinas que profissionalizam e
aguçam a curiosidade do aluno, tais como: Trabalhos Manuais,
Artesanatos, Pinturas, Música, Ed. Física, Informática, Dança, Capoeira
além de atividades que envolvem temáticas como: Cidadania, Direitos
Humanos, Sexualidade, Drogadição, Orientação Profissional, entre
outras. Incluindo também trabalhos na área da saúde e Psicologia (com
acompanhamento individual e grupal). Com a Família é desenvolvido
encontros mensais, visando a socialização e integração entre pais/
responsáveis e filhos.
Parabenizamos a coordenadora Adriane Ale por este belo
trabalho com os jovens.
CINEMA NA PRAÇA

TEATRO NA PRAÇA
Aconteceu na Praça Monsenhor Celso, no dia 01 de dezembro
o espetáculo de Teatro “Aconteceu na noite de Natal”, do GRUPO ARTE
DA COMÉDIA. O grupo Arte da Comédia nasceu do projeto de
pesquisa sobre a Commedia dell’Arte italiana, aplicada ao Brasil, em
2006.
Este projeto é conduzido pelo diretor
italiano Roberto Innocente. Os espetáculos
são intencionalmente concebidos para
apresentações em espaços públicos
possibilitando, assim, o contato com
pessoas que não têm acesso à arte ou
hábito de freqüentar o teatro.
Este Projeto é realizado pela
Secretaria de Estado da Cultura e pelo
SESC, com o apoio da Secretaria de
Educação, Cultura e Turismo de Cerro Azul.
Diretora da Casa de Cultura Vania de Moura Costa

ESCRITÓRIO JURÍDICO
Dr. Ruy V. Guiguer
advogado - OAB/PR 4347

Escritório: Rua Benjamim Constant
Cerro Azul (PR) Fone: (41) 3662-1604

Os Departamentos de Turismo e Cultura realizaram no dia 11
de dezembro de 2009 o evento “Cinema Itinerante no Paraná”, um
projeto idealizado pela Secretaria de Estado da Cultura em parceria
com a Associação CINEBUS da França, em comemoração ao Ano da
França no Brasil. O objetivo do projeto é levar o cinema as comunidades
com difícil acesso as salas de cinemas tradicionais.
Em 1983, a Associação CINEBUS, formou um grupo de 35
associações pertencentes a municípios rurais de Haute-Savoie (França),
desta forma, oferecendo aos seus habitantes o acesso a um cinema
original, inovador e de qualidade.
A Associação CINEBUS realizou nos últimos três anos mais
de 200 projeções ao ar livre, com material de alta performance em tela
inflável de 12 x 8, organizadas em dois circuitos itinerantes, no interior
da França.
O grupo francês, coordenado pelo Bernard Seyssel, está pela
primeira vez no Brasil realizando apresentações cinematográficas ao
ar livre, sendo que no Estado do Paraná eles percorreram 6 municípios
da Região Metropolitana de Curitiba: Mandirituba, Itaperuçu, Colombo,
Piraquara, Cerro Azul e Tunas do Paraná.
Os filmes apresentados na noite de sexta-feira foram: “O Rei e o Pássaro” (Le
Roi et l’Oiseau), de Paul Grimault e “O Garoto” (The Kid), de Charles Chaplin.
Alexandre Dantas Brighetti Diretor Municipal de Turismo
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CPRA e Prefeitura Municipal de Cerro Azul realizam a primeira Feira
Agroecológica Vida Saudável – 27/11/2009.
Neste último dia 27/11, no município de Cerro Azul, foi lançada a Feira
Agroecológica Vida Saudável. Esta é uma iniciativa do CPRA e Prefeitura
Municipal por meio do projeto Feiras e Caminhadas: incentivo à agroecologia
no município de Cerro Azul.
Desde maio deste ano a equipe do projeto Universidade Sem
Fronteiras vem trabalhando junto aos agricultores familiares, consumidores e
poder público com o objetivo de promover a produção e consumo de produtos
agroecológicos e propiciar uma maior interação entre produtores e
consumidores por meio de uma Feira Agroecológica.
A data foi também para premiar os vencedores do Concurso para Nome
e Mascote da Feira, realizado com os alunos das escolas municipais e
. de Cerro Azul, no qual mais de duzentas crianças deram sua
estaduais
contribuição.
O nome vencedor foi “Feira Vida
Saudável”, e o mascote escolhido foi o “Sr.
Agroecológico”, desenho composto de um
agricultor ao centro de uma variada produção
de hortaliças e frutas.
A Feira Agroecológica Vida Saudável
acontece todas as sextas-feiras, das 8h00 às
12h00, na praça municipal de Cerro Azul, em
frente à Cresol.

Cerro Azul, dezembro de 2009

CRESOL CERRO AZUL PARTICIPA DE
SEMINÁRIO INTERNACIONAL
Familiar, Políticas Públicas,
Dos dias 06 à 09 de
Marco Legal, Soberania
dezembro, aconteceu o 3º
Alimentar
e
Sistemas
Seminário Internacional sobre
Financeiros Rurais. A iniciativa
Finanças Rurais, evento promovido
visa identificar um conjunto de
em Fortaleza, Ceará, pelo Fórum
políticas públicas de inclusão
Latino-americano e do Caribe
financeira que possa fomentar a
(Forolacfr) em parceria com as
segurança alimentar baseada na
Cooperativas Cresol e com o
agricultura familiar.
Banco do Nordeste. O evento
“Tenho certeza que os três
reuniu durante três dias
dias do evento foram muito
legisladores, diretores e executivos
proveitosos para todos que
de instituições financeiras e
estiveram presente. Os painéis e
bancos de desenvolvimento,
oficinas debateram temas
agentes públicos e representantes
específicos e muito pertinentes a
de organizações de produtores de
Agricultura Familiar e as
mais de 25 países, das Américas,
Microfinanças Rurais, foi possível
Europa e África. A Cresol Cerro
perceber neste seminário que
Azul estava representada através
temos muito que aprender com
de do diretor Presidente Adriano
as experiências dos nossos
Briatori.
vizinhos da América Latina e que
Entres os principais temas
eles também têm muito a
discutidos no evento estão as
aprender conosco”conclui
FinançasRurais e Agricultura
Adriano Briatore.

Sindicato Rural de Cerro Azul participa de Encontro Estadual de Empreendedores e Líderes Rurais

Presidente do Sindicato Ricardo
Oliveira e a Senadora Kátia Abreu

Assessora Sindical Ellen
Anjos e Senador Álvaro Dias

Ministro Reinhold Stephanes
e Presidente da FAEP

Mais de 5.000 pessoas

O Sistema FAEP promoveu no dia 27 de novembro a solenidade de
encerramento das atividades das turmas do Programa Empreendedor Rural e Mulher
Atual, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Paraná (SENARPR), Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Paraná (FETAEP) e Federação
da Agricultura do Paraná (FAEP), em parceria com o SEBRAE-PR.
O evento começou às 8h30, no ExpoTrade Convention & Exhibition Center,
em Pinhais, e conta com palestras do ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, e
da presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), senadora
Kátia Abreu. O presidente do Sindicato Rural de Cerro Azul Ricardo de Oliveira,
representou a classe no encontro dos sindicalistas, evento este que reuniu mais
cinco mil pessoas entre inúmeras autoridades da política nacional.
Além do encerramento dos cursos houve um debate com as lideranças rurais
do Paraná discutindo soluções para temas como a agricultura sustentável, leis de
proteção ambiental e diretrizes políticas que podem ser adotas para o bom
desenvolvimento do agro-negócio. A grande confraternização sindical ocorreu durante
o dia todo, e os temas debatidos deixaram a certeza de há muita coisa para ser
feita, mas que o agricultor que possui apoio sindical terá mais chances de superar
as barreiras comerciais.

Sindicato Rural de Cerro Azul - 40 Anos
PROMOVENDO CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM PARCERIA COM AS ENTIDADES DA
REGIÃO
O SENAR-PR oferece cursos e treinamentos para melhorar a produção agropecuária, a renda e a qualidade de vida
da família rural paranaense. Podem participar dos cursos os trabalhadores rurais, os produtores rurais e suas famílias,
bem como os técnicos, os agropecuários e outros profissionais envolvidos com o meio rural.
Os cursos são ministrados por profissionais qualificados e são totalmente gratuitos. Tem como tema a agricultura,
atividades de apoio agrossilvilpastoril, pecuária, agroindústria, silvicultura, artesanato, atividades de prestação de serviço,
turismo rural, aqüicultura, família e qualidade de vida e controle do orçamento familiar, produção artesanal de alimentos,
programa agrinho, programa APOENA e programa jovem agricultor aprendiz. Em Cerro Azul de 2005 até hoje já foram
qualificados 1680 participantes com certificação e o total de 112 cursos realizados. São as parcerias entre Sindicato
Rural, SENAR, Secretarias e demais órgãos auxiliando e apoiando você cidadão! O Sindicato Rural de Cerro Azul foi
considerado um dos melhores sindicatos do Paraná. Parabéns à toda diretoria e parceiros.
email: sindicatorural@hotmail.com
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PT CERRO AZUL ELEGE NOVA DIRETORIA
DEPUTADO VALDYR PUGLIESI É REELEITO
PRESIDENTE DO PMDB DO PARANÁ.”
O deputado estadual Waldyr
Pugliesi foi reeleito presidente
da Executiva Estadual do
PMDB. O vice-presidente eleito
é o també deputado, Luiz
Claudio Romanelli. A apuração
foi concluida segunda-feira à
noite. Também foram eleitos os
16 membros da executiva, seis
conselheiros fiscais e 71
membros do diretório. Pugliesi
prometeu apoio e empenho nas
candidaturas de Roberto
Requião à presidência, e
Orlando
Pessuti ao governo do Paraná. “No Paraná, temos
a obrigação de garantir as conquistas do governo Requião
e Pessuti, elegendo o Pessuti governador do Estado. É esta
a nossa obrigação. É esta a nossa tarefa. É esta a nossa
missão”, disse.

Aconteceu!

No dia 22 de Novembro o PT – Partido
dos trabalhadores elegeu seus presidentes
e chapas para compor diretórios nas
instancias nacionais, estaduais e
municipais, Adriano Briatori foi eleito
presidente do Diretório Municipal de Cerro
Azul, conjuntamente foi eleita a chapa “ PT
UM PARTIDO QUE CONSTROI HISTORIA”
“O PT é um dos partidos mais
democráticos existentes hoje, pois é o único
que elege de forma participativa seus
representantes, através de um processo de
eleição interna”, comenta Adriano. “O nome
da chapa eleita é bem a cara do partido,
deste sua fundação da época do saudoso
Claudivino Hilman, o PT de Cerro Azul tem
construído sua historia, tudo começou com
os debates nas comunidades organizando
e politizando as pessoas, a partir de então
originou um revolução na maneira de
enxergar a política, surgiu associações de
bairros e gricultores Familiares,
Cooperativas de Crédito, Cooperativas de
comercialização,sindicatos e outros,
gestionadas de forma participativa e
transparente.

Semana Nacional da Conciliação
Nos dias 07 à 11 de dezembro a Justiça realizou sua força tarefa
para agilizar o andamento dos processos: aumentar o número de
conciliações e reduzir o tempo de espera pelos resultados. O Programa
Nacional de Segurança Pública com Cidadania recomenda que nas
audiências de conciliação, o acordo é sempre o melhor caminho, afinal
proporciona a solução dos casos de forma rápida. Isso é respeito por
milhões de brasileiros que não veem a hora de ter seus direitos
reconhecidos. Nos últimos três anos, mais de 300 mil acordos foram
efetuados.
Saiba mais acessando: www.cnj.jus.br

Papai Noel Fazendo Rafting!!!
Isso mesmo no último domingo dia 20 de
Dezembro, a Praia Secreta fez uma descida
especial de Rafting em comemoração a todas os
raftings realizados em 2009, e para comemorar junto
com toda a equipe o bom velhinho também marcou
presença, isso mesmo Papai Noel também estava
lá e fez a alegria de todas as crianças que estavam
as margens do Rio Ribeira distribuindo pacotes de
balas durante a descida!!!
.
Praça Mon Senhor Celso centro Cerro Azul

A partir destes processos aconteciam as
maiores transformações no município,
nunca se teve tantos avanços nas políticas
publicas como se tem hoje, como
exemplos o PRONAF- Programa de
Fortalecimento da Agricultura Familiar,
Projeto de habitação Rural, Programa de
Aquisição de Alimentos, programas que
nunca existiram no município,hoje graças
ao Governo Popular do Presidente
LULA. todos ganham.
No ultimo pleito o partido aumentou
sua participação no Legislativo e
Executivo, com coligação feita PT/PSB
obteve mais 20% dos votos elegendo dos
vereadores e também tem o Vice prefeito
eleito, ou seja, partido está no rumo certo
e é nisto que vamos continuar apostando,
investindo nas pessoas, fortalecendo
cada vez mais as políticas publicas,
gerando emprego, renda e um maior
bem estar para todos.

Lucas Bueno futuro promissor
Lucas Roberto Matias Bueno ganhou o Campeonato Sul Paulista
de MotoCross na categoria Junior, deixou a mãe Eni Aparecida Matias
e o pai Joaquim Bueno muito orgulhosos. Lucas cresceu vendo o pai
trabalhar com motos em sua oficina e aprendeu muito cedo, tão jovem
já ganhou 30 troféus. Está cursando o 2° ano do ensino médio e trabalha
meio período para ajudar nas despesas com o esporte.
Neste ano Lucas participou dos campeonatos Copa Alto Do Vale
de MotoCross na categoria MXN2 e no Campeonato Sul paulista de
MotoCross, categoria Junior.
Este esporte custa caro e a família
aplica tudo que pode para realizar o sonho
do filho, ser um grande piloto de
MOTOCROSS. “Não tenho patrocínio
mas quero agradecer todos que me
deram apoio em Cerro Azul” disse
timidamente o garoto. Lucas poderá ter
um futuro brilhante como piloto, basta
receber um patrocínio. Esperamos que o
comércio local ou a prefeitura incentive
este guerreiro para conquistar mais
vitórias . Parabéns.

Panificadora Aqui Pão
A Panificadora Aqui Pão deseja a todos os seus clientes e
amigos um próspero ano novo!
Rua Benjamim Constanto N 117
Centro Cerro Azul
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SECRETARIA DA AGRICULTURA
Mesmo com o esfoço do Governo Estadual e Municipal a Secretária da Agricultura ainda encontra muitas dificuldades
devido a grande demanda, visto que no municipio 76% da população vive na aréa rural. A Secretária necessita ampliar o
quadro proficional e infraestrutura para alcançar grande êxito. "Estamos trabalhando um projeto na Secretária para ampliação
da equipe" diz João Carlos Hillman, Secretário da Agricultura. É importante ressaltar que Cerro Azul, conforme dados da
CEASA é o terceiro maior municipio vendedor em toneladas da produçaõ no Paraná.

ELABORAÇÃO
E
GESTÃO
DO
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
JUNTO AOS PARCEIROS
No início de 2009 foi criada a normativa IN 01
do MAPA – Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento que estabeleceu normas para a
retirada de ramos e folhas da ponkan. Tal norma
gerou dificuldade na comercialização da fruta em
Cerro Azul. Para amenizar o problema foi
construído junto aos parceiros a nível federal,
estadual e municipal um projeto emergencial para
a compra de 105.000 caixas de ponkan. Tal
projeto envolveu cerca de 600 famílias e mobilizou
2 milhões de reais contribuindo para a economia
local.
Parceiros: Nacional: MDA – Ministério do
Desenvolvimento Agrário, MDS – Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
CONAB – Companhia Nacional de
Abastecimento, Deputado Federal Assis Miguel
do Couto, Estadual: SEAB-PR – Secretaria de
Estado da Agricultura, Bancos de Alimentos,
CONAB, Secretaria Estadual de Ação Social,
Secretário de estado da agricultura: Walter
Bianchini. Municipal: Coopafi, Cresol

PARCERIA COM IAPAR
Além da parceria na produção de mudas, são
conduzidas e acompanhadas a campo unidades
demonstrativas de citros e seringueira e mais
recentemente foram implantadas e estão sendo
acompanhadas unidades de observação de
mandioca. As observações realizadas nestas
unidades darão embasamento para definir
variedades a serem produzidas em viveiro e
disponibilizadas a agricultores.

PROJETO FEIRAS E CAMINHADAS
Este projeto tem como proponente o CPRA
e junto a esta secretaria são realizadas ações
em comunidades rurais com o objetivo de
preparar os agricultores para produção
orgânica para comercialização em uma feira
no município.

PROGRAMA DE PRODUÇÃO DE
MUDAS

PROGRAMA LEITE DAS CRIANÇAS
Vinculado à esta secretaria distribuiu no
município de Cerro Azul 1.591.370 litros de leite
entre 2003 e 2009.
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
ALEVINOS
Foram distribuídos 3 lotes de alevinos durante
o ano totalizando mais de 100.000 entregues.

Anuncie Aqui

Parceria entre prefeitura
e Iapar, foi realizado curso
de capacitação e também
a
produção
de
aproximadamente 15.000
mudas de maracujá de alta
tecnologia
(elevado
potencial genético e
fitossanitário) e distribuida
a agricultores do município.
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE
BRUCELOSE E TUBERCULOSE
Foram 255 propriedades vacinadas
totalizando 1267 bezerras. Foram realizados
exames de brucelose e tuberculose em 18
propriedades totalizando 136 cabeças.

Hotel Clube do Baiano

Empresa, prestação de serviços e
classificados

Fone: 8486-4759
novafolhadovale@hotmail.com

Av. Gertrudes Mangger da Rosa
413662-1517
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Prefeito Dr Dalton Luiz de Moura Costa e vice João Carlos Hilmann falam sobre realizações 2009 e
metas 2010 para o Jornal Nova Folha do Vale

O Jornal Nova Folha do Vale entrevistou o Prefeito Dr.
Dalton Luiz Moura Costa e Vice João Carlos Hilmann a
respeito de algumas metas da prefeitura para 2010. Confira:

Jornal: Prefeito o que o senhor destaca como
principal ação para 2010 na secretaria de Saúde?

Prefeito: Temos várias, mas posso destacar a
liberação de 250.000 reais da Funasa (a fundo
perdido) para a construção de um posto de saúde
no bairro do Morro Grande.
Através do Ministério da Saúde receberemos
500.000 reais para compra de máquina de Raio
X e para quatro mini-postos, inclusive com
gabinete dentário. Recebemos a doação do
Governador Roberto Requião juntamente com o
Deputado Alexandre Curi de uma ambulância. E
por fim não posso deixar de mencionar a Clinica
da Mulher e da Criança, que se encontra em fase
final de construção que através da Secretaria de
Saúde do Estado custará 350.000 reais.

Jornal: Vice-prefeito na área da agricultura?

Vice-prefeito: Uma das ações mais importantes que realizamos neste
ano foi a liberação de 350.000 reais pela Secretaria de Agricultura do
Estado para a construção de uma escola agrícola e a doação de dois
alqueires de terra de seu Jerson Garces próximo a IAPAR para sediar a
escola. Esta construção ocorrerá no próximo ano.
Jornal: Referente ao setor de urbanismo, que trabalho merece relevância?

Prefeito: Fizemos boa parte da pavimentação com paralelepípedo no
bairro do Cruzeiro, agora no inicio de 2010 terminaremos a pracinha e
colocaremos bloquete até a saída para o município de Tunas do Paraná.
Também faremos dois quilômetros de pista asfáltica através do SEDU a
fundo perdido, nas vilas Eliane, Dupont e Bestel.
Vice: Também faremos calçamento com paralelepípedo custeado pela
prefeitura em toda rua São Jorge e cruzamentos e pavimentaremos
toda a rua Atanagildo de Souza Laio.
Jornal: Para concluir, o que vocês gostariam de dizer aos leitores do Jornal
Nova Folha do Vale?

Prefeito:Mesmo com dificuldades e um grande corte de verbas a
prefeitura vem se mantendo em crescimento, batalhamos diariamente
para mantermos as contas públicas em dia, e estamos conseguindo.
Quero destacar que no inicio deste mês a prefeitura adquiriu através
de financiamento pelo SEDU uma motoniveladora e uma
retroescavadeira, estamos lutando para construir um Cerro Azul melhor.
Vice: Estamos trabalhando muito, quero lembrar, visto que o
prefeito não mencionou, é que neste mês conseguimos através da
presidente da Provopar Paraná, Lucia Arruda, uma kombi zero quilômetros
e que muitas conquistas viram em 2010. Através do Governador Roberto
Requião, iniciaremos em 2010 a construção de mais uma escola
estadual,com instalações modernas e completas para atender alunos de
todo o Vale do Ribeira. E para concluir, desejamos a todos os
cerroazulenses um Natal de amor e um próspero ano.

Aquisição de duas máquinas e doação de um veículo

Grandioso Baile de Natal

A Rádio Nova Cerro Azul comemorou o Natal com
um maravilhoso baile para toda a sociedade
cerroazulense. Foi um sucesso!
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coluna do pepino...

perguntar ofende?
de Ricardo Luiz Oliveira

Através da Igreja Assembléia de Deus, no dia 20 (último) o irmão do
cantor Zezé de Camargo veio até Cerro Azul com a esposa e filho dar o
testemunho de fé na Casa de Deus. A igreja se preparou para recebê-lo,
organizou carreata evangélica anunciando o inicio das festividades no dia
19 com mais de 100 carros, ofereceu almoço no domingo e preparou telões
para que os fiéis pudessem acompanhar de fora da igreja a pregação de
Wellinton.
Um exemplo de humildade e simpatia, Wellinton atendeu ao jornal
Nova Folha do Vale e falou de sua vida, conheça sua história!
Wellinton tem 38 anos, nasceu numa cidade pequena como esta.
Em uma família numerosa e sem condições Wellinton adoeceu, teve
sintomas de poliomielite, doença que leva a morte ou deixa grave sequelas,
Wellinton não morreu, porém ficou paraplégico.
Já na adolescência, enfrentou uma forte depressão, não saia de casa,
não se olhava em espelhos e chegou a tentar se matar por várias vezes.
Na última tentativa, seu Francisco (pai), tirou o veneno de rato das mãos,
que o garoto iria comer. Wellinton esteve tão revoltado que chegou a culpar
a mãe (Dona Helena) por sua condição.
Aos 17 anos foi convidado a mudar de vida desde freqüentasse a
Igreja Assembléia de Deus, e ele aceitou o desafio, mudou, evangelizou
sua mãe, sua casa e cresceu como ser humano.
Porém as dificuldades não pararam, outra grande provação em sua
vida foi o seqüestro que durou exatos 100 dias, nesta ocasião a família
queria uma prova de que Wellinton estava bem, mas a maldade dos
seqüestradores foi tanta que mutilaram a orelha esquerda e entregaram a
família como prova de estar vivo, um choque para todos. Trauma que foi
superado na casa dos Camargo.
Wellinton vive hoje das evangelizações em igrejas e da venda de seu
CD e DVD, só nesta visita em Cerro Azul ele vendeu quase 300 CDs e
DVDs. Hoje, ele como o seu irmão, pode dizer que é um vencedor e que
se supera a cada obstáculo imposto pela vida.

Obituário

Carmo Nobrega Veloso faleceu em 08/12/2009
Carlos Oliveira Da Paixão faleceu em13/12/2009
Maria Pontes Claro faleceu em 16/12/2009
Nena Coutinho da Silva faleceu em 16/12/2009
Caio Murillo Coutinho faleceu em 13/12/2009
Rubens Crissis faleceu em17/12/2009

Homenagem a família Coutinho e amigos
A morte não é nada, eu somente
passei para o outro lado do
Caminho.
O que eu era para vocês eu
continuarei sendo.
Me dêem o nome que vocês
sempre me deram, falem comigo
como vocês sempre fizeram.
Vocês continuam vivendo no
mundo das criaturas,eu estou
vivendo no mundo do Criador.
Não utilizem um tom solene ou
triste, continuem a rir daquilo que nos
fazia rir juntos.
Rezem, sorriam, pensem em
mim. Rezem por mim.
Que me nome seja pronunciado
como sempre foi,sem ênfase de
nenhum tipo.

Sem nenhum traço de sombra
de tristeza.
A vida significa tudo o que ela
sempre significou o fio não foi
cortado.
Porque eu estaria fora de
seus pensamentos se agora
estou apenas fora de suas
vistas?
Eu não estou longe, apenas
estou do outro lado do caminho...
Você que aí ficou, siga em
frente, a vida continua, linda e
bela como sempre foi.
Que vocês saibam superar
esse momento triste que agora
invade seus pensamentos,
força e coragem para seguir em
frente!

“CERRO AZUL TOMADO PELOS ALTOS SONS DOS CARROS E
MOTOS! ESTA CERTO? PODE OU NÃO PODE? ESTÁ DE ACORDO
COM A LEI?”
O POVO QUER SABER... ATÉ QUE PONTO ESTÁ LIBERADO A
PROPAGANDA FEITA PELOS CARROS E MOTOS, COM O “SOM” ACIMA
DO LIMITE, FAZENDO UM BARULHO ENSURDECEDOR POR TODA A
CIDADE? ATRAPALHA ou NÃO QUEM ESTA TRABALHANDO, OU À
NOITE QUEM ESTA DORMINDO? ELES RESPEITAM OS ORGÃOS
PÚBLICOS, HOSPITAL, FÓRUM, DELEGACIA, ETC? PODE? PODE? OU
NÃO PODE?
OS MORADORES DA CAIXA D’AGUA – VILA ESPERANÇA ETC –
RECLAMAM - RECLAMAM DE “SOM ALTO”, DOS VIZINHOS, QUE
COLOCAM MÚSICA OU TUMK TUMK NO ÚLTIMO VOLUME PARA A
VILA INTEIRA ESCUTAR, DIA E NOITE, E NINGUÉM PODE DORMIR, E
VAI ATÉ AMANHECER! NO DIA SEGUINTE “OS BAGUNÇEIROS,
VAGABUNDOS” VÃO DORMIR, E OS TRABALHADORES (mal dormidos)
TÊM QUE CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES, TRABALHAR O DIA
INTEIRO PARA GANHAR O PÃO DE CADA DIA! DÁ PARA DORMIR COM
UM BARULHO DESSE??? ... e o cumprimento da lei do SILÊNCIO? LEI
FOI FEITA PARA SE CUMPRIR. - CERTO?
- CERRO AZUL – TÁ CERTO? CRIANÇAS (menores de
idade) VAGANDO PELA CIDADE E VILAS, DIA E NOITE,
PEDINDO E OUTROS AFANANDO? PODE ISSO? PODE OU
NÃO PODE?
*Muitos dos cidadãos dizem que não adianta reclamar, por
medo de represálias! A noite, dê um passeio pela periferia e
veja a festa! Começa aparecer menores de todo lado,
principalmente nas Vilas (Vila Eliane, Vila Scheleider, etc), ai
começa a bebedeira, menores bêbados, atentado ao pudor,
meninas e rapazes tirando a roupa e dançando quase nús nas
ruas, altos sons, roubos, assaltos, etc. NÃO É EM CASA O MELHOR
LUGAR PARA AS CRIANÇAS E MENORES DE IDADE FICAR?
AUTORIDADES, MÃOS A OBRA! SOLUÇÃO URGENTE DÁ PARA
AGUENTAR?

CIDADÃO, VOCE TEM ALGUMA SUGESTÃO, ALERTA,
DENUNCIA E OUTRAS INDICAÇÕES, PERGUNTAS A FAZER? POR
FAVOR, USE ESTE ESPAÇO! A COLUNA DO PEPINO!!! É
ESPECIALMENTE PARA VOCE, QUE ESTA “INDIGNADO COM
ALGUMA COISA. PERGUNTE!!! SEM MEDO!!! O QUE NÃO É CERTO
NÃO PODEMOS ESCONDER!!! TEMOS QUE RESOLVER! NÃO
RECLAME, PERGUNTE!!!
CERRO AZUL EM GRANDE TRANSFORMAÇÃO, POVO E
GOVERNO JUNTOS, ASSIM VAMOS MELHORAR AINDA MAIS! NÃO
FIQUE PARADO! VAMOS À LUTA! VAMOS EXIGIR OS NOSSOS
DIREITOS DE CIDADÃOS CUMPRIDORES DE SUAS OBRIGAÇÕES!

ULTIMA PERGUNTA??? - TEM PEDÓFILO EM CERRO AZUL?

* VEREADOR FOI ELEITO PARA FAZER E VOTAR LEIS EM
FAVOR DO POVO OU PARA FAZER ASSISTENCIALISMO
BARATO, COM O DINHEIRO DO ERÁRIO PUBLICO?
“O MUNDO é para os LADINOS E LACAIOS e o CÈU é
para os JUSTOS”

Cerro Azul voltou a ter voz ativa.
A sua, a nossa Rádio Comunitária
Nova Cerro Azul está NO AR, em 98.3
FM. Fone: 36621713
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*Vamos alertar sempre para que não aconteçam “coisas”
piores num futuro proximo.”
DR. ULYSSES - SERÁ QUE O POVO DE DR. ULYSSES ESTA
SATISFEITO COM A SUA CIDADE E SEUS ATUAIS GOVERNANTES?
-DOUTOR ULYSSES!
SERÁ QUE O POVO ESTA SATISFEITO COM A SITUAÇÃO ATUAL
DO MUNICIPIO?
NO DIA 03 DE DEZEMBRO DR. ULYSSES COMPLETOU MAIS UM
ANO DE VIDA, E SERÁ QUE O POVO ESTA SATISFEITO COM OS
ACONTECIMENTOS ATUAIS? De uma forma sim, de outra não!
- EM DR ULYSSES - FOI CASSADO OS DIREITOS POLITICOS D0
ENTÃO PREFEITO, PEDRO JUNIOR E DO VICE-PREFEITO, JAIR, E
ASSUMIU NO DIA 19 DE NOVEMBRO A PREFEITURA O ENTÃO
PRESIDENTE DA CAMARA “JOSIEL DO CARMO DOS SANTOS - JÔZE”
PROVISÓRIAMENTE, ASSUMINDO COMO PRESIDENTE DA CÂMARA
O VICE PRESIDENTE JÔSE KENOR.
- DR ULYSSES – ALGUMA COISA VAI MUDAR? SERÁ?
ESTÁ HAVENDO O CONTINUISMO DA ULTIMA ADMINISTRAÇÃO,
“CONTINUAM OS MESMOS” ENCRAVADOS NOS CARGOS? OU VAI
ACONTECER MUDANÇAS? QUER SABER? ENTÃO PERGUNTE AO
PREFEITO E AOS VEREADORES?
- VAI HAVER LOGO NOVA ELEIÇÃO PARA PREFEITO E VICE EM
DR. ULYSSES.
SERÁ QUE A JUSTIÇA ELEITORAL VAI AUTORIZAR LOGO AS
ELEIÇÕES EM DOUTOR ULYSSES?
ENTRE NA INTERNET “CLICK ORKUT” “TRIBUNAL ELEITORAL DO
PARANÁ”.
- POR FALAR EM NOVA ELEIÇÃO EM DR. ULYSSES JÁ TEM UMA MOVIMENTAÇÃO DOS PRÉ-CANDIDATOS Á PREFEITO!
DIZEM QUE ESTÃO EM PRÉ-CAMPANHA – OS SRS. “ZE SERTÃO, JOZE
(atual prefeito) e o VEREADOR BAIXINHO?” E QUEM SERÁ O PROXIMO

Cerro Azul, Dezembro de 2009

O POVO PERGUNTA?? PERGUNTA??? PERGUNTA??? E
QUER SABER, POIS PAGAMOS IMPOSTOS, ASSIM TEMOS O
DIREITO DE PERGUNTAR SOBRE AS DÚVIDAS. “SERÁ QUE O
POVO SABE DOS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES?”, POIS,
SAIBA VOCE CIDADÃO, QUE DESDE QUANDO ACORDAMOS,
JÁ COMEÇAMOS A PAGAR IMPOSTOS! NO NOSSO ASSEIO
MATINAL, NOS ALIMENTOS E EM NOSSAS REFEIÇÕES
DIÁRIAS, NO FUNCIONAMENTO DO CARRO, MOTO, OU
BICICLETA, ETC, ESTAMOS GASTANDO, CONSUMINDO, E
ASSIM PASSAMOS O DIA E PARTE DA NOITE “PAGANDO
IMPOSTOS”, POR TUDO QUE CONSUMIMOS. CERTO? POR
ISSO TEMOS AS NOSSAS OBRIGAÇÕES E OS NOSSOS
DIREITOS! FALEI DIREITOS!

COLUNA DO PEPINO - @#*%(!)¨$%*(& - perguntar ofende???
O POVO CONTINUARA A PERGUNTAR??? BLZ... GENTE!!!
OFENDEU ALGUEM PERGUNTAR O QUE O POVO TEM DUVIDAS
E INCERTEZAS? O POVO QUER SABER!!!
-Quanto ao lançamento da primeira “COLUNA DO PEPINO...
PERGUNTAR OFENDE? Acho que a COLUNA foi colocada no Jornal
em boa hora, e a comunidade tem dúvidas, e pergunta, e algumas
perguntas sem dúvidas mexeram com muita gente que estava então
muito sossegadas, olhando a “banda passar”! Porem somente fizemos
algumas perguntas e o povo quer saber? O que foi perguntado merece
respostas coerentes, positivas, e com resultados urgentes! A intenção
não foi criticar, apenas alertar, para alguns problemas que estavam
esquecidos, e obter respostas e resultados que há muito tempo o povo
espera! VAMOS SEMPRE ALERTAR NOSSAS AUTORIDADES! OK!
SE QUEREMOS UM CERRO AZUL EM TRANSFORMAÇÃO, COM
BOAS PROPOSTAS, DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE,
PRODUTIVO E COM SOLUÇÕES POSITIVAS, ENTÃO VAMOS
PERGUNTAR SEMPRE PARA NOS ALERTAR E TUDO VAI
MELHORAR! ASSIM NÃO TERAM COMO “ELES” NOS CRITICAR!
ESTAMOS A FAVOR DO PROGRESSO DE CERRO AZUL! FALEI!

Para pensar!

“SE COBRAMOS EM NOSSA CASA “BONS
RESULTADOS”, DO MARIDO OU ESPOSA E FILHOS, PORQUE
NÃO COBRARMOS NOSSOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS
PROFISSIONALMENTE E ADMINISTRATIVAMENTE!”

PREFEITO.?????

PARA PENSAR!!!
- CADA POVO TEM O GOVERNO QUE MERECE!
OU QUE ELEGE?
DR. ULYSSSES – O POVO RECLAMA DA ÁGUA? O QUE ESTÁ
ACONTECENDO? PERGUNTA-SE –”QUANDO É QUE VAI TER ÁGUA
DE BOA QUALIDADE, ÁGUA POTÁVEL NA CIDADE DE DR ULYSSES?
O POVO RECLAMA? RECLAMA? E NADA ACONTECE! SERÁ QUE O
POÇO ARTESIANO ABERTO NO PERIMETRO URBANO, NÃO ESTA
CONTAMINADO PELOS ESGOTOS DA CIDADE? A ÁGUA TEM
QUALIDADE? TEM ALGUM TRATAMENTO DE ESGOTO NA CIDADE?
O POVO ESTÁ TOMANDO AGUA BOA OU CONTAMINADA? A
COMUNIDADE AGUARDA POSICIONAMENTO E SOLUÇÃO COM
BREVIDADE POR PARTE DA FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA!

DR. ULYSSES - O POVO QUER SABER! – CADÊ O DINHEIRO DOS
PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DA CIDADE (TRATAMENTO DE AGUA E
ESGOTO E CANALIZAÇÃO (TUBULAÇÃO) DOS ESGOSTOS DA CIDADE),
QUE FOI REPASSADO DO DF (BRASILIA) PARA OS COFRES DA
PREFEITURA? FOI CONCLUIDO? ONDE ESTA O DINHEIRO DO PROJETO?
A POPULAÇÃO QUER SABER E AGUARDA RESPOSTA? CADÊ A PRESTAÇÃO
DE CONTAS?

DR. ULYSSSES – POR FALAR EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS, O POVO QUER
SABER BASEADO EM QUE A MAIORIA DOS
VEREADORES APROVARAM AS CONTAS DE
2005 E 2007, EX-PREFEITO CASSADO DE
DR. ULYSSES, SENDO QUE ESTAS FORAM
TOTALMENTE “DESAPROVADAS” PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO
PARANÁ? O QUE ACONTECEU?

ATÉ QUANDO FORASTEIROS IRÃO
COMANDAR DR. ULYSSES?

FOLHA DO VALE
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Formaturas 2009

Baile de Formatura

Colégio Estadual Princesa Isabel
Aniversariantes

Escola Municipal
Florentina de Araujo

Laerte

Minervina

Vagner

(12 de dezembro)

(19 de dezembro)

(31 de dezembro)

Escola Municipal
Padre Luciano

Fotos
Idimara
Martins
Cibele

Fabio

Melissa

(16 de dezembro)

(06 de janeiro)

(02 de dezembro)

BUENO'S MULTI MARCAS

JB Construção Civil e Marcenaria

Cerro Azul: Rua Athanagildo de Souza Laio, centro.
Filial em Doutor Ulysses. Fone: 3662 1337

Reformas Prediais, Residênciais, Pinturas, Serviço de marcenaria.

Aproveitem!
Nas compras à vista 10%
de desconto em peças
acessórios.

Agropecuária e Material de
Construção
Rua Barão do Cerrol Azul, 200. Filial em Dr. Ulysses, AvenidaSão João Batista,
Centro. Fone: 3662-1356

Desconto em 15% em compras à vista
em:

tudo em

pisos e
revestimentos

Rua Marechal Floriano Peixoto, 122, Centro Fone: 3662-1174/Cel: 84127199

