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Deus seja Louvado

As Boas Notícias do Vale do Alto Ribeira:
Adrianópolis, Cerro Azul, Dr. Ulisses, Itaperuçu e Tunas do Paraná

Na Internet:
www.icepar.com.br

Ano 1 • Nº 2 • Alto Ribeira • Agosto / 2004
www.folhadovale.nbz.com.br

NESTA EDIÇÃO HISTÓRICA
DOUTOR ULYSSES

- Histórias e Relatos da Formação da cidade e município
- Lista dos Prefeitos Municipais de Dr. Ulysses
- História das Igrejas Cristãs de Dr. Ulysses
- Lista dos candidatos a Vereador do Município
- Votação dos candidatos a Vereador do ano 2000
- Homenagem ao ex-prefeito Altenir Alves David (Neno)

E ainda:

Uma publicação com o apoio do ICEPAR
Instituto Cristão de Ensino e Pesquisas

- 1a reunião da formação da Cooperativa Agropecuária
Mista do Vale do Ribeira e Fábrica de Suco
- Reunião do Programa Federal Primeira Terra
- Ganhe um Curso Gratuito - Veja os Classificados...

PRÓXIMOS NÚMEROS
- Folha do Vale n. 3 - TUNAS DO PARANÁ e Histórico das
Festas da Laranja e Sindicato de Cerro Azul
- Folha do Vale n. 4 - ITAPERUÇU
- Folha do Vale n. 5 - ADRIANÓPOLIS

Com muito Trabalho e Respeito vamos
juntos mudar a História de Dr. Ulysses
UFDL
União da Frente Democrática
Liberal - PL e PFL
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Editorial
Depois do sucesso do Folha do Vale nº 1, sentimo-nos felizes e
honrados de poder apresentar para você um novo número: O Folha do Vale
nº 2, edição histórica Doutor Ulysses.
Temos muitas pessoas para agradecer, mas em primeiro lugar, o nosso
Senhor Jesus Cristo que nos tem guiado nos caminhos difíceis.
Agradecemos também ao chefe de gabinete do prefeito Carlos Eduardo
Alves Cordeiro (Bode) e sua secretária, que prontamente nos atenderam.
Agradecemos ainda ao Dr. André, Rozélia, Neno, Padre Antônio Konkel,
Zélia e Zeca da Igreja Católica, ao irmão Antonio Ribeiro do Amaral, pastor
Wilson Rosner, pastor Jesuíno de Almeida e a todos aqueles que
contribuíram cujos nomes não pudemos guardar e gravar. Nosso obrigado!

Porque existe o Folha do Vale
Este Jornal tem o desejo de fortalecer a atuação
conjunta dos esquecidos municípios de Adrianópolis,
Cerro Azul, Dr. Ulysses, Itaperuçu e Tunas do Paraná,
que fazem parte do vale do Alto Ribeira

Fábrica de Sucos: Ponkan Citrus do Br.
Neste segunda-feira, dia 30 de
agosto, às 13:30 horas, no Barracão
da Copasa em Cerro Azul (atual
Secretaria Municipal de Agricultura),
o empresário Airton Ferreira irá
apresentar o Projeto de Industrialização de Concentrados de Citrus
(Fábrica) de Ponkan e Laranja.
Tomamos conhecimento do
motivo porque este empresário
interessou-se pelo Vale da Ribeira e
pareceu-nos muito nobre:
O governador Requião pede
para seus amigos empresários que
olhem pelo Vale do Ribeira e se
possível invistam na região.
O Sr. Airton Ferreira estuda a
região e seus problemas e começa
a estudar e visitar instalações e
fábricas.
Encontra uma maneira de
concentrar o suco de Tangerina em
estudos estrangeiros, uma vez que
o suco de tangerina amarga horas

Alto Ribeira, Agosto de 2004

depois de moído.
Procura por financiamentos,
compra uma área aqui e começa a
terraplanagem para a fábrica.
Mas precisa da participação dos
produtores, trabalhadores, técnicos
e comerciantes em geral.
Nós do Folha do Vale estaremos
nesta reunião, porque entendemos
que se o que chegou ao nosso
conhecimento é verdadeiro, boa
parte dos problemas de Cerro Azul
estarão resolvidos.
Reunião do CDMR
A reunião da segunda-feira é
também para estudar uma forma de
criar a Cooperativa Agrícola e de
Comercialização, além da reunião
do Conselho Municipal de
Desenvolvimentos Rural (CDMR),
convocado pelo presidente Paulo
Cezar Pereira para a Assembléia
Geral Ordinária deste Conselho.
Esta reunião é imperdível!

Expediente

Este espaço é para você
leitor que manda sua correspondência através de carta, e-mail,
fax ou entrega pessoalmente seu
comunicado a este Jornal.
Pedimos que toda correspondência venha identificada com
nome, endereço, data, telefone
para contato (se houver), e se
possível, fonte da informação.
O Jornal Folha do Vale
analisará e julgará a possibilidade
de divulgação e publicação de sua
correspondência, já na edição
seguinte, ou em outra edição.
As matérias e artigos assinados
não refletem, necessariamente, a
opinião deste jornal.

Ano 1 - no 2 - Alto Ribeira, Agosto de 2004
Distribuição Gratuita - 3000 exemplares
Diretor Presidente:
Eng. Edson de Almeida e Franzen
Digitação:
Rhayane Blum
Jornalista Responsável:
Maurini de Souza Alves Pereira
Reg. Profissional 3164 / 12 / 02
Empresa Responsável:
NET Brazil - CNPJ 05.235.941/0001-28
Protocolo 04/251797-4 de 13/7/2004
Internet: www.folhadovale.nbz.com.br
E-mails: presidente@icepar.com.br
webmaster@nbz.com.br
pstvirtual@yahoo.com.br
Endereço: Rua Prefeito Atanagildo de Souza
Laio, 135 (ao lado da Prefeitura)
Telefone/fax: (41) 662-1775

Formando a Cooperativa Mista do Vale

No dia 10/08/2004 houve uma
reunião no salão da Pastoral da
Criança em Cerro Azul, da formação
e incentivo à criação da Cooperativa
para o Vale da Ribeira.
Além de 3 técnicos da EMATER
de Curitiba, participaram os técnicos
da EMATER de Dr. Ulysses e Cerro
Azul, além de presidentes e diretores

de Associações de Produtores de
Doutor Ulysses e Cerro Azul, a
CRESOL, a vereadora Judite e nós
do Folha do Vale.
Foi discutido a necessidade da
Cooperativa a ser criada ser regional,
além de ser uma cooperativa Mista,
abrangendo desde Leite até
pecuária, desde Ponkan até Mel.
Quarta-feira, dia 01/09 deve
acontecer a outra reunião.

Barão Comercial

Veja como está a terraplanagem da Fábrica de Sucos

Loja
100 % Cerroazulense

Local da Fábrica de Sucos, no Quarteirão do Órfãos (ou quarteirão de baixo)

Tudo para sua
casa e empresa

Rua Barão do Rio Branco, 186
Cerro Azul - Fone 662-1457
Email: raabsilva@ibest.com.br
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Educação / Cultura - História e Relatos do Município de Dr. Ulisses

A história de Doutor Ulysses
confunde-se com a história de Cerro Azul.
Até 1993, Doutor Ulysses chamavase Vila Branca e era um distrito de Cerro
Azul. Portanto era somente um município.
Mas a necessidade de uma maior
atenção ao povo da região fez com que
algumas pessoas iniciassem um
movimento que culminou com a
transformação de Vila Branca em
município.

Cerro Azul, em 1988, como representante
de Vila Branca, viu nessa condição a
possibilidade de lutar por esse objetivo e
foi o que fez. Como vereador era a sua
primeira investida na vida pública, foi se
assenhorando de suas atribuições e aos
poucos, valendo-se de toda a influência
que passou a desfrutar, inicialmente
procurou obter o apoio de seus colegas
Vereadores e do então Prefeito de Cerro
Azul, sr. Adhjayr.
De imediato obteve o “sim” desses
homens públicos e o passo a seguir foi
procurar o Deputado Estadual Anibal
Khury, então Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Paraná, que foi
plenamente receptivo e encampou a tarefa
de tornar Vila Branca “Município”.
O Deputado enviou a Cerro Azul um
seu assessor que reuniu dados, mapas
e tudo o que necessário para montagem
e encaminhamento do processo. Daí para
frente, sem empecilhos, graças ao
conceito, força política, persistência e
total dedicação ao projeto, Anibal Khury
logrou alcançar o grande sonho da
população vilabranquense, que, inclusive
confirmou esse anseio ao ser consultada
no plebiscito que, via de regra, é realizado
nessas ocasiões.

Doutor Ulysses está localizada num vale muito atraente, com água ainda cristalina e muitas árvores
e vegetação exuberante em volta de toda a cidade

O Nome Doutor Ulysses

A prefeitura de Dr. Ulysses foi instalada
provisoriamente numa antiga Casa Escolar

Ao tempo em que se consumava a
emancipação de Vila Branca, morria em
acidente de helicóptero, em Angra dos
Reis, Estado do Rio de Janeiro, o
eminente homem público brasileiro,
Deputado Federal, Ulysses Guimarães e
foi então que Anibal Khury, saiu na frente
e prevendo que em muitas regiões do
Brasil, haveria praticamente uma corrida
no sentido de batizar ou denominar
municípios com o nome de tão ilustre e
importante personagem da República,
rapidamente agiu e tomou a iniciativa de
transferir o nome do Município de Vila
Branca para DOUTOR ULYSSES.
Reconhecido o trabalho e iniciativa
de Aroldo Bielski Bacelar, a maioria da
população da então Vila Branca, elegeu
este baluarte como seu primeiro prefeito.

Hoje a prefeitura de Dr. Ulysses possui sede
própria, localizada muito próxima da praça
central da cidade

Como Tudo Começou
Aroldo Bacelar, convivendo há
muitos anos com a população do Distrito
de Vila Branca, para cá tendo vindo como
Administrador da Fazenda Floema, foi
sentindo o grande desejo de
emancipação político-administrativa que
toda a população alimentava e assim que
eleito Vereador da Câmara Municipal de

A região do Cerrado na entrada de Doutor
Ulysses mostra uma cena cinematográfica

Ainda a região do Cerrado, região que cresce
juntamente com toda Dr. Ulysses

O loteamento da região do Cerrado leva
pessoas de todo o Paraná para Dr. Ulysses

Dr. Ulysses fica a 48 kms de Cerro Azul, cerca
de 150 kms de Curitiba mais estas distâncias...

Dr. Ulysses fica a cerca de 1100 metros de
altura do nível do mar, 200 m mais que Curitiba

Isto faz com que a Ponkan tenha colheita mais
tardia, Agosto e até Setembro

Matéria retirada do primeiro jornal do
município, A Voz de Dr. Ulysses n. 1
(datado em 1993)

Relação dos Prefeitos
- Aroldo Bielski Bacelar ................ 1993-1996
- Altenir Alves David - Neno ......... 1997-2000
- Altenir Alves David - Neno ......... 2001-2004
até 29/05/2004, data da cassação e posse
- Carlos E. Cordeiro (Bode) .......... 2004A data comemorativa do município de Doutor
Ulysses é todo ano em 24 de Junho.
O Santo padroeiro é São João Batista.

FOLHA DO VALE
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Política - Dr. Ulysses

o

1 Turno das eleições: 03 de outrubro de 2004
2o turno das eleições: não haverá no Vale do Ribeira

Resultado: Eleição do ano 2000 - VEREADORES
Jair Ferreira Lins (PFL - 25678) ....................... 295
Lucas Branco Da Silva (PFL - 25601) ............... 292
Waldemar Francisco De Mattos (PFL - 25614) .. 272
Air De Souza (PSDB - 45610) ........................... 262
Alaerte Luiz Brine (PSDB - 45645) .................... 201
Valdeci Do Nascimento Costa (PSDB - 45123) .. 201
Legenda PFL ....................................................... 178
Elizeu De Matos (PSDB - 45678) ....................... 166
Jorandir Aparecido De Souza (PFL - 25612) ..... 123
Leonel Casagrande (PSDB - 45602) ....................... 118
José Maria Platner (PSDB - 45612) ......................... 114
Legenda PSDB .................................................... 109
José Acir Porfirio De Matos (PSDB - 45999) ............. 97
Agustinho Dos Santos Fitz (PDT - 12601) ................ 97
Noboru Fujimoto (PFL - 25666) ........................ 83
Alexandre Dos Santos (PFL - 25607) ...................... 81
Paulo De Andrade (PSDB - 45611) ......................... 77
Laudi Debastiani (PFL - 25622) .............................. 76
José Aparecido De Aleluia (PSDB - 45009) .............. 55
Sinval Fitz (PFL - 25689) ....................................... 49
Miguel Giliet (PDT - 12502) ................................... 44
Legenda PDT ...................................................... 39
Alcides Da Silva Sousa (PTB - 14567) .................... 30
Oscar Soares Dos Santos (PTB - 14258) ................. 29
Armando Ferrari Filho (PTB - 14140) ...................... 28
José Waldemar Raab (PDT - 12332) ....................... 22
Legenda PTB ...................................................... 20
Paulo Branco Metring (PTB - 14123) ....................... 17
Cristina Costa De Melo (PMDB - 15615) .................. 12
Odenilce R. Dos Santos Lovato (PMDB - 15606) ....... 12
Oswaldo Bieliski Bacellar (PTB - 14789) .................. 12
Legenda PMDB .................................................... 11
Mara Lucia Moreira Lovato (PMDB - 15605) ............. 10
Edmundo Lopes (PFL - 25620) ............................... 3
Olivir De Jesus Blatner (PFL - 25698) ..................... 1
Neemias Tibilier (PDT - 12345) .............................. 1
Total de Votos Nominais ....................................... 2880
Total de Votos Em Legenda ................................... 357
Total de Votos Válidos .......................................... 3237
Nulos ................................................................. 161
Brancos ............................................................. 66
Total de Votos Apurados .................................. 3464

PREFEITO 2000 - Fonte: Site Terra Eleições
Altenir Alves David - NENO (PFL - 25) .............
Aroldo Bieslki Bacelar (PTB - 14) ........................
José Luiz Lovato (PMDB - 15) .............................
Total De Votos Válidos .......................................
Nulos ..............................................................
Brancos ..........................................................
Total De Votos Apurados ...................................

2466
425
173
3064
301
99
3464

O Jornal
lança a campanha:
Não Venda o Seu Voto
Quem comprou seu voto provavelmente será
comprado depois...
Se um candidato comprou seu voto, você não deve
mais nada para ele. Ele poderá fazer o que quiser na
Câmara de Vereadores.
Se no entanto você votar nele, sem nada em troca,
ele estará lhe devendo, e você poderá cobrar ação
quando realmente precisar.
Comprar voto é crime com multa ou
ineligibilidade, conforme o caso,
crime este previsto na
legislação eleitoral.

Candidatos Eleição 2004
Coligação: UFDL - União da Frente Democrática
Liberal - PL / PFL
Prefeito: Pedro Júnior Anselmo Assis - 25 - PFL
Vice-Prefeito: Waldemar Francisco Mattos
>> Candidatos a Vereador pela coligação UFDL:
Alexandre dos Santos - 25678
André Luiz Simões - 22111
Dinair do Carmo Harps - 22369
Elias Adão Fitz - 25000
João Ronei Moreira - 25800
Jorandir Aparecido de Souza - 25555
Josiel do Carmo dos Santos - 22333
Jozebeu de Paula - 25250
Laudi de Bastiani - 25123
Maria Luiza do Carmo França - 22147
Reinaldo Laroca Borba - 22222
Silas de Pina - 25888
>> Candidatos a Vereador pelo PSBD (sem Coligação:
José Luiz da Silva - 45600
Leonel Casagrande - 45602 (Renúncia)
Noboru Fujimoto - 45678
Osiel Pontes Maciel - 45890
Roselio Gilliet - 45555

Alto Ribeira, Agosto de 2004

Candidatos Eleição 2004
Coligação: Por uma Cidade Feliz
PT / PTB / PMDB / PPS
Prefeito: Carlos Eduardo Alves Cordeiro - 15 - PMDB
Vice-Prefeito: Adjair José Desplanches
>> Candidatos a Vereador pela coligação:
Adival Candido Valentim - 23123
Air de Souza - 15678
Airton Cordeiro dos Santos - 23112
Alaerte Luiz Brine - 23456
Dorival Pereira Machado - 15111
Elizeu de Matos - 15555
Ezequiel de Almeida - 23222
Jair Ferreira Lins - 15000
Lucas Branco da Silva - 15608
Luiz Eduardo Buard - 13633
Odete Aparecida Souza - 23111
Olívio Jorge Moreira - 15123
Solange Gonçalves - 23114
Valdecir do Nascimento Costa - 14444

Fonte das informações:
Cartório Eleitoral - Justiça Eleitoral Juízo da 7a Zona Eleitoral - em Cerro Azul
Para Cerro Azul e Dr. Ulisses

Vale do Ribeira Recebe Mais Recursos
Fonte: Jornal do Estado - 23/08/2004

O Ministério da Saúde vai contribuir para melhorar a qualidade de vida dos habitantes de 2.262
municípios brasileiros que têm Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) menor ou igual a 0,7. A partir
deste mês, o Ministério dará um aumento de 50% nos incentivos repassados para equipes do Programa
Saúde da Família (PSF) implantadas nessas cidades. Serão beneficiados municípios da Amazônia Legal
com menos de 50 mil habitantes e, nas demais regiões, municípios com até 30 mil habitantes. No
Paraná, 60 municípios se enquadram nesses critérios e serão beneficiados. Na Região Metropolitana de
Curitiba os municípios do Vale do Ribeira devem ser atendidos.
O aumento vai possibilitar a contratação de 7.435 novos Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
para atuar no programa Saúde da Família. Quase 30 milhões de pessoas serão beneficiadas em
todos os estados da federação. Com o reajuste, o investimento mensal do Ministério na atenção básica
da população crescerá 15,68% em relação a julho. Passará de R$ 116,7 milhões para R$ 135,0 milhões.
O IDH varia de zero a um. Municípios com IDH entre 0,5 e 0,7 oferecem condições de vida apenas
medianas aos seus habitantes. Os que têm índice inferior a 0,5 integram a lista daqueles com pior
desenvolvimento humano.
Doutor Ulysses tem IDH=0,627 - Itaperuçu IDH=0,675 - Adrianópolis IDH=0,683 - Cerro Azul IDH=0,684
- Tunas do Paraná IDH=0,686, todos abaixo de 0,7.

O Jornal

lança a campanha:

Não USE DE VIOLÊNCIA NEM
PRATIQUE delitoS por política
Brigar por política não é muito diferente daquelas brigas ignorantes dentro
de um estádio de futebol. Lá dentro do campo 22 jogadores estão ganhando para
se divertir. E ganhando muito bem, perdendo, empatando ou ganhando.
Mas no estádio tem um pessoalzinho brigando por jogador x, jogador y ou
pelo time tal. Ano que vem o jogador x vai para o time tal, e toda a briga fica sem
sentido. Hoje se polariza: Jura x Santo x Catarina, Bode ou Pedro, Nali ou Amauri,
Edilaine ou Ciléria, Edmundo ou Lery, Dalton ou Irineu.
E briga-se por eles. No ano de 2005 alguns deles, que você defendeu tanto,
passam para o outro lado, mudam de partido e você, cabeça oca, sente-se
enganado, ludibriado, um verdadeiro idiota…
Largue mão de brigar por política. Faça política com paixão, mas sem safanão.
Faça política limpa, não cometa delitos pequenos ou grandes. Eles poderão
se voltar contra ti! E sempre voltam...

FOLHA DO VALE
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Datas Relevantes da Eleição 2004

17 de agosto - terça-feira
- Data a partir da qual pode ser veiculada a
propaganda eleitoral gratuita no rádio e na
televisão.
4 de setembro - sábado
- Data em que todos os recursos sobre
pedidos de registros de candidatos devem
estar julgados pelos tribunais regionais
eleitorais e publicadas as respectivas
decisões.
18 de setembro - sábado
- Data a partir da qual nenhum candidato
poderá ser detido ou preso, salvo no caso
de flagrante delito.
23 de setembro - quinta-feira
- Data em que todos os recursos sobre
pedidos de registros de candidatos devem
estar julgados pelo Tribunal Superior
Eleitoral e publicadas as respectivas
decisões.
28 de setembro - terça-feira
- Data a partir da qual e até 48 horas depois
da eleição, nenhum eleitor poderá ser preso
ou detido, salvo em flagrante delito, ou em
virtude de sentença criminal condenatória
por crime inafiançável, ou, ainda, por
desrespeito a salvo-conduto.
30 de setembro - quinta-feira
- Último dia para a divulgação da propaganda
eleitoral gratuita no rádio e na televisão.
- Último dia para propaganda política
mediante comícios ou reuniões públicas.
- Último dia para a realização de debates.
2 de outubro - sábado
- Último dia para a propaganda eleitoral
mediante alto-falantes e amplificadores de
som ou para a promoção de carreata e para
distribuição de material de propaganda
política, inclusive volantes e outros
impressos.
3 de outubro - domingo
- DIA DAS ELEIÇÕES: Início: 8h e
término: 17h.
5 de outubro - terça-feira
- Último dia do período em que nenhum
eleitor poderá ser preso ou detido, salvo
em flagrante delito, ou em virtude de
sentença criminal condenatória por crime
inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a
salvo-conduto.

6 de outubro - quarta-feira
- Último dia para conclusão dos trabalhos
de apuração pelas juntas eleitorais.
16 de outubro - sábado
- Último dia para o juiz eleitoral divulgar o
resultado da eleição para prefeito e viceprefeito e proclamar os eleitos, se obtida a
maioria absoluta de votos, nos municípios
com mais de 200.000 eleitores, ou os dois
candidatos mais votados.
- Data a partir da qual, nos municípios em
que não houver votação em segundo turno,
os cartórios eleitorais não mais
permanecerão abertos aos sábados,
domingos e feriados, e as decisões, salvo as
relativas à prestação de contas de
campanha, não mais serão publicadas em
cartório.
- Data a partir da qual, nos estados em que
não houver votação em segundo turno, as
secretarias dos tribunais regionais eleitorais
não mais permanecerão abertas aos
sábados, domingos e feriados e as decisões
não mais serão publicadas em sessão.
2 de novembro - terça-feira
- Último dia para encaminhamento da
prestação de contas pelos candidatos às
eleições proporcionais que optarem por
fazê-lo diretamente à Justiça Eleitoral.
- Último dia para a retirada das propagandas
relativas às eleições nos municípios e
estados em que não houve votação em
segundo turno, com a restauração do bem,
se for o caso.
18 de novembro - quinta-feira
- Último dia para o juiz eleitoral divulgar o
resultado da eleição proporcional para
vereador e proclamar os candidatos eleitos.
2 de dezembro - quinta-feira
- Último dia para o eleitor que deixou de
votar no dia 3 de outubro apresentar
justificativa ao juiz eleitoral.
11 de dezembro - sábado
- Último dia para a publicação da decisão
que julgou as contas de todos os candidatos,
eleitos ou não.
19 de dezembro - domingo
- Último dia para a diplomação dos eleitos.
Dia 1 - sábado ou 3 de janeiro de
2005 - segunda-feira
- Posse dos prefeitos e vereadores eleitos,
data que depende de cada município.

Por 6 votos a 0, Dona Jura não
é mais candidata segundo TSE
Por 2 votações unânimes de 6 x 0, a
candidata Dona Jura da coligação União por Amor
do Povo a Cerro Azul (PP/PTB/PSDB) perdeu na
última estância eleitoral possível, o Tribunal
Juízo da 7a Zona
Eleitoral - Cerro Azul

Promotor
indefere
pedido de
candidatura
de Dona Jura
devido (1)

Juiz também
indefere
pedido de
candidatura
de Dona Jura
devido (1)
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Votação dos Deputados Estaduais
Doutor Ulysses - Ano 2002
Somente os mais votados - Fonte: Terra Eleições
Nome do Candidato

nº

Partido Votos

KIELSE ..........................
CARLOS SIMÕES ............
FABIO CAMARGO ............
Voto na legenda ............
Voto na legenda ............
VANDERLEI IENSEN ......
Voto na legenda ............
Voto na legenda ............
EDSON STRAPASSON ....
Voto na legenda ............
ROSSONI ......................
ELIAS VIDAL ...................
NELSON JUSTUS .............
Voto na legenda ............
LUIZ MALUCELLI ............
PIRAJÁ FERREIRA ...........
Voto na legenda ............
MOZAR LOPES ................
AILTON ARAUJO ...........
LUIZ CARLOS MARTINS .
MARCOS PROCHET .........
Voto na legenda ............
CAITO QUINTANA .........

25.250
14.190
20.620
14
25
12.730
12
15
15.200
45
14.560
20.600
25.111
13
45.800
15.158
20
12.789
45.645
17.550
25.255
11
15.107

PFL
PTB
PSC
PTB
PFL
PDT
PDT
PMDB
PMDB
PSDB
PTB
PSC
PFL
PT
PSDB
PMDB
PSC
PDT
PSDB
PSL
PFL
PPB
PMDB

Votação dos Deputados Federais
Doutor Ulysses - Ano 2002

Superior Eleitoral (TSE). Resta agora somente o
STF (Superior Tribunal Federal). Mas assim que
chegar a decisão do TSE no Juízo da 7a Zona
Eleitoral de Cerro Azul, o que deve acontecer nos

(1) art. 14 § 7 o da Constituição Federal
e art. 13 § 4o da Resolução 21.608/04 do
TSE que diz: "são inelegíveis - o cônjuge e
os parentes cosangüíneos ou afins, até o
segundo grau ou por adoção, do prefeito
são inelegíveis para sua sucessão, salvo
se este, não tendo sido reeleito, se
desincompatibilizar 6 meses antes do
pleito."

Dona Jura ganha
por 3 x 2 devido
documentos que
estava separada
do marido muitos
anos antes.

Fonte: Terra Eleições
Nome do Candidato .......................... Votos
Álvaro Dias (12) - PDT ......................... 1.418 (52%)
Roberto Requião (15) - PMDB .......... 1.307 (48%)
de votos válidos ................................. 2.725
Brancos ............................................... 93
Nulos ................................................... 304
Total de votos apurados ..................... 3.122

Votação dos Senadores
Doutor Ulysses - Ano 2002
Fonte: Terra Eleições
Nome do Candidato ....... nº

Osmar Dias ......... 123
Pizzatto ............... 2 5 2
Paulo Pimentel .... 1 5 1
Tony Garcia .......... 1 1 1
Flávio Arns .......... 133
Edésio Passos ...... 1 3 1
Nitis Jacon ........... 4 5 2
Nely Almeida ........ 2 0 0
Affonso Antoniuk . 2 3 1
Silva .................... 5 6 0
Ralph .................. 4 0 1
Abel Morangueira . 2 8 8
Total De Votos Válidos
Brancos ...............
Nulos ...................
Total De Votos Apurados

Partido

PDT
PFL
PMDB
PPB
PT
PT
PSDB
PSC
PPS
PRONA
PSB
PRTB

Votos

1.913
1.327
749
440
193
115
85
13
7
3
2
1
4.848
778
784
6.410

Somente os mais votados - Fonte: Terra Eleições
Nome do Candidato
MAX ROSENMANN ..........
IRIS SIMÕES ..................
RUI HARA .......................
TAKAYAMA ....................
SAMEK ...........................
PASTOR OLIVEIRA .........
Voto na legenda .............
Voto na legenda .............
Voto na legenda .............
ALCENI GUERRA ..............
REINHOLD STEPHANES .....
PASTOR IRINEU ..............
CAIO SZADKOSKI ............
ANDRE ZACHAROW ........
Voto na legenda .............
Voto na legenda .............
Voto na legenda .............
LUPION ..........................
MILANI ............................
CHICO DA PRINCESA .....
BARATTER .......................
JACOMEL .........................
GUSTAVO FRUET .............
ARNALDO RODRIGUES .....

Diretório do PMDB
entra com
Recurso e novos
documentos e
provas da não
separação senão
bem recente.

nº
1.510
1.470
4.560
1.414
1.345
2.212
14
12
15
2.525
1.515
1.230
2.333
1.236
45
11
13
2.505
1.312
4.546
1.258
4.568
1.567
1.234

Partido Votos
PMDB 975
PTB
787
PSDB
164
PTB
102
PT
101
PL
77
PTB
68
PDT
60
PMDB 4 9
PFL
35
PMDB 2 8
PDT
27
PPS
27
PDT
26
PSDB
24
PPB
22
PT
21
PFL
20
PT
14
PSDB 14
PDT
13
PSDB
12
PMDB 12
PDT
12

próximos dias, a candidata terá que
obrigatoriamente retirar a propaganda e seu
nome dos adesivos e panfletos. A coligação
também precisará ser refeita, com outro
candidato a Prefeito. Veja isto graficamente:

TRE - Tribunal Regional
Eleitoral - Curitiba

Dona Jura
entra com
Recurso.

1.077
694
216
99
76
75
74
60
45
34
34
32
31
28
25
22
21
21
20
17
16
12
12

Votação do Governador
Doutor Ulysses - Ano 2002

Aprovação das Contas
Municipais
Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Paraná
www.tce.pr.gov.br/administracaopublica/consultas.asp
Município ................. 1999
- Adrianópolis ................. 3
Câmara Adrianópolis ..... 4
- Cerro Azul .................... 4
Câmara Cerro Azul ........ 4
- Dr. Ulysses ................. 3
Câmara Dr. Ulysses ..... 1
- Itaperuçu ..................... 4
Câmara Itaperuçu ......... 3
- Tunas do Pr ................. 4
Câmara Tunas do Pr ..... 3

Legenda para a numeração acima:
1 - Aprovado 2 - Em Análise
3 - Desaprovado
4 - Desaprovado mas tem Recurso Em Análise
A Certidão Negativa de Débitos Municipais é a
comprovação perante os órgãos governamentais e
perante as instituições financeiras que o município zela
por suas contas e mantém seus livros em conformidade
com a legislação. Assim como para o homem comum,
o povo, o SEPROC e o SERASA certificam que não há
nenhuma dívida não paga ou não acertada, o Tribunal
de Contas do Estado certifica que a administração do
município está ou não em conformidade com a legislação
financeira vigente no Brasil.
Verifique acima se o seu candidato está ou não
administrando bem e respeitando essa legislação.

TSE - Tribunal Superior
Eleitoral - Brasília

6 ministros votam a
favor do Recurso do
PMDB, mostrando
que Dona Jura é
inelegível (2) e
portanto sua
candidatura está
indeferida.

Dona Jura
entra com
agravo
regimental e
pedido de
embargo de
declaração.

(2) A Ementa da decisão do TSE é: I - A dissolução da sociedade
conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade de que cuida
o § 7o do art. 14 da Constituição da República. II - Irrelevante, na espécie,
a separação de fato suscitada, pois ocorrida em 1999, após o início do
primeiro mandato eletivo. III - Precedentes (Jurisprudência): TSE 21.441,
TSE 21.472, TSE 21.495, TSE 21.585, TSE 21.775.

6 ministros
votam de novo
contra os
Embargos de
declaração, e
a favor do
Recurso do
PMDB,
confirmando
que Dona Jura
é inelegível e
portanto sua
candidatura
está
indeferida.

2000 2001 2002 2003
3
2
2
2
3
2
2
2
4
2
2
2
4
2
2
2
3
2
2
2
1
2
2
2
4
3
2
2
3
3
2
2
1
1
2
2
1
3
2
2

STF - Supremo Tribunal
Federal - Brasília

Dona Jura
entra com
Recurso
Extraordinário
em 20/08/2004
às 18:16 hs
para ser
analisado pelo
STF. Mesmo
assim, a
coligação da
Dona Jura
deverá
escolher outra
pessoa para
candidato a
Prefeito.

O Supremo Tribunal Federal
(STF) julga casos de revisão
de decisão quando de
provável falha em
documentos ou sentença,
mas somente quando
houver assunto
Constitucional.
Como é um assunto
constitucional, mas não se
poderá mudar a Constituição
para atender este caso, o
mérito do julgamento será as
provas apresentadas, o
que, na grande maioria das
vezes leva os ministros do
STF acolherem o que os
ministros do TSE julgaram.

FOLHA DO VALE
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Histórico das Comunidades Cristãs em Dr. Ulysses
Igreja Católica,
Apostólica Romana

Igreja Assembléia de
Deus

Templo Antigo

A capela Católica de Doutor Ulysses
está ligada à paróquia de Cerro Azul, e
portanto tem como padre da capela o Sr.
Antonio Konkel, de Cerro Azul.
Existe uma história antiga que os
42 alqueires da região onde fica hoje Dr.
Ulysses, antiga Vila Branca, pertenciam
aos escravos, que doaram para a Igreja
Católica, em 1917.
Segundo os relatos, na década de
50, cartorários e técnicos fizeram a
medição do lugar e ficaram com uma
grande parte para pagamento de seus
serviços, sobrando 17 alqueires.
Estes 17 alqueires foram sendo
invadidos aos poucos, e precisaram de
regularização para os posseiros, que
ocorreu mais recentemente, antes de
1993, quando da formação do município.
Novamente cartorários ficaram com
mais alguns pedaços de terra em troca
das medições e regularizações.
Hoje a Igreja Católica de Dr. Ulysses
está construindo um barracão no último
pedaço de terra que lhe restou, bem ao
lado da Igreja. E os livros tombo e as
documentações de terra existentes com
a Igreja Católica, servem hoje somente
para enfeitar museus.
A igreja atual foi construída em 1961,
e reformada alguns anos depois.

Templo em Construção hoje - ao fundo local
onde será ministrado os cultos a partir de 22/08

A igreja Assembléia de Deus de Dr.
Ulysses existe há 35 anos. Suas
congregações, em número de 15 (8 em
Dr Ulysses, 2 Jaguariaiva, 2 Sengés, 3
Cerro Azul), têm mais de 900
congregados e são dirigidas pelo pastor
Wilson Rosner, desde 13 de abril de 1991.
Quase todas têm terreno e construção
própria. A Congregação Central, que está
sendo construída (veja acima), é dirigida
pelo experiente presbítero Lauro Martins.
A Assembléia de Deus do Cerrado é
dirigida pelo irmão Antonio Ribeiro do
Amaral, e tem aproximadamente 27
pessoas adultas freqüentando.
Sistema de governo: Presbiterial (um
grupo de anciãos ou presbíteros são os
mandatários da igreja). Pastor, presbíteros, diáconos e obreiros. Usam hinário:
a HARPA e Cânticos de Louvor, os usuais
nas igrejas evangélicas (corinhos).
Batismo de imersão.

Igreja Pentecostal
Deus é Amor

Esta é a Igreja Pentecostal Deus é
Amor localizada no Cerrado. Dirigida pelo
Presbítero Osvaldo. Denominação criada
pelo Pastor Davi Miranda. O movimento
surgiu em Cerro Azul no ano de 1975 e
em Dr. Ulysses poucos anos após.
Ao todo, conta com cerca de 60
pessoas considerando crianças e jovens
e outros congregados. Tem regra de fé e
usa a bíblia para doutrina, tem batismo
por imersão na idade da razão (de 11 a
15 anos, dependendo da igreja).
Hinologia: usam a harpa e cânticos de
louvores (corinhos) os usuais adotados
nas igrejas evangélicas.
Sistema de governo: Assembléia geral
e, em certos casos, pela reunião dos
chamados Daniéis juntamente com
presbíteros, diáconos e pastores.

Assembléia de Deus no Cerrado

Em Cerro Azul foi fundada em 1957.
Em Dr. Ulysses, as pessoas que
administram hoje a Congregação Cristão
em Cerro Azul e Dr. Ulysses não souberam precisar a data, acreditando que
tenha sido na década de 60, juntamente
com a criação das primeiras congregações em Cerro Azul. Nos dois municípios
possui 31 congregações com cerca de
3500 membros e congregados. Destas
16 em em Cerro Azul e 15 em Dr. Ulysses
com cerca de 1500 congregados.
Em Dr. Ulysses é administrado pelo
cooperador José Gabriel de Oliveira.
Geralmente seus templos seguem um
padrão único de alvenaria.
Sistema de Governo: Presbiterial (não
adotam a figura de pastor) regido por
ancião, diácono e cooperador. Evitam se
envolver em Política. Não tem escola
dominical. Hinário: Hinos de Louvores e
Súplicas a Deus. Batismo por imersão.

Igreja do Evangelho
Quadrangular

Igreja Congregação
Cristã do Brasil
É liderada pelo pastor Ezequiel de
Almeida, filho do pastor Jesuíno de
Almeida, ex-pastor da Quadrangular de
Cerro Azul, que ajuda hoje o filho nas
várias congregações. Está em ampliação.
Sistema de Governo: Episcopal (quem
é o mandatário da igreja é o presidente
do Conselho Nacional de Diretores).
Hinologia: Hinário da Cruzada. Batismo
por imersão. Tem Ministro, Aspirante ao
Ministério, Obreiro Credenciado, diácono,
obreiro leigo.

Em
Doutor
Ulysses

Congregação Católica no Cerrado

Levantamento e fotos do Rev.
Edson de Almeida e Franzen
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Entrevista com o candidato a vice-prefeito de Cerro Azul: Dr. Dalton
resolver por aqui.
Os internamentos pelo SUS nos
26 leitos daqui são a única fonte de
renda pública da Casa de Saúde.
Esta renda não permite que seja, por
exemplo, construída e instalada uma
UTI, com aparelhos caros e
sofisticados, necessitando inclusive
de mão de obra treinada e
capacitada para operar tais
aparelhos.
Gostaríamos realmente que uma
UTI estivesse em funcionamento,
com um médico cirurgião e com uma
equipe de pessoas treinadas, além
é claro, de todos os medicamentos
necessários para o pleno funcionamento de um hospital. Isto é
impossível com o atual Termo de
Cooperação Prefeitura x Casa de
Saúde. Na nova administração isto
será revisto.
JFV - O Senhor gostaria de
dizer mais alguma coisa para o
povo de Cerro Azul, principalmente aos eleitores?
Dalton: Sim. O ano de 2005 será
o ano mais importante para Cerro

Azul desde o ano 1890, quando da
instalação da comarca. Neste ano
teremos a PR 092 asfaltada.
Teremos a fábrica de suco Ponkan
Citrus do Brasil. Teremos a
despolpadora de frutas. Teremos
mais crédito para a Agricultura
Familiar em Cerro Azul. Teremos
mais médicos e profissionais de
saúde no município. Teremos
inúmeros projetos e programas
finalmente funcionando no município.
E teremos uma administração
transparente, prestando contas,
participativa, onde o cidadão tem vez
e voto. Isto fará com que o município
de Cerro Azul cresça como nunca
cresceu nestes 115 anos de
comarca. Seremos vistos por todos
como um município de progresso,
sucesso e sinônimo de boa
administração.
Este é o meu sonho.
Convido todos aqueles que
querem fazer parte deste sonho a
votar no prefeito, vice-prefeito e
vereadores da coligação Cerro Azul
Tem Solução no dia 3 de outubro.

A Família do Dr. Dalton

O Jornal Folha do Vale (JFV)
entrevistou o candidato a vice-prefeito
pela coligação Cerro Azul Tem
Solução (PMDB-PT-PPS-PSB),
Doutor Dalton Luiz de Moura e Costa,
nascido em Cerro Azul e médico
nesta cidade desde 1983 Veja as
perguntas e respostas:
JFV - Muita gente afirma que o
casamento entre o PT e PMDB
dura até a eleição, e que o
divórcio acontecerá logo, pois
uma ala do PMDB não está
inteiramente satisfeita com esta
união.
Dalton: Isto é intriga da oposição.
O PMDB precisa do PT para
governar Cerro Azul tanto quanto o
PT precisa do PMDB. O corpo
técnico do PT é tão necessário ao
Secretariado e à implantação dos
programas e projetos do prefeito
SANTO, quanto é necessário o corpo
técnico e político do PMDB à
execução das obras em nosso
município. Há de se citar por
exemplo, o que o PT tem de
conhecimento na área da Agricultura
Familiar, Educação e Saúde. Se
vocês analisarem o programa de
governo da coligação Cerro Azul Tem
Solução, verão que estes 3 pilares,
juntamente com estradas e
emprego, são a base das ações
propostas para nossa coligação.
JFV - O Senhor, como
profissional da área médica,
atuando por muitos anos nesta
área no município, pode contribuir
de que forma.
Dalton: Quem teve condições de
ver o programa de governo de nossa
coligação, verá o programa SAÚDE
PARA TODOS que consta do
seguinte:
- Implantar o Programa de Saúde
na cidade e no interior;
- Valorização e ampliação dos
Agentes de Saúde;
- Implantar Unidades Móveis para

Médicos/Dentistas com enfermeiras;
- Contratar profissionais nas
diversas áreas para atendimento
nos Postos;
- Atender semanalmente nos
Postos Rurais com remédios;
- Implantar equipes de Plano
Saúde da Família com veículos
para atender em casa;
- Ampliar
o
número
de
ambulâncias com UTI;
- Garantir oferta permanente e
descentralizada de remédios da
farmácia básica;
- Ampliar o atendimento com
médicos no Hospital;
- Ampliar o apoio ao Conselho
Municipal de Assistência Social a
famílias em situação de carência;
- Posto 24 horas no Centro;
- Participar do Consórcio Médico de
Saúde do Vale com municípios do
Vale do Ribeira.
Em 4 anos de governo temos
certeza que este programa estará
implantado na sua íntegra,
melhorando a qualidade de vida e da
saúde de toda a população de Cerro
Azul.
JFV - Porque estas ações de
saúde não puderam ser implantadas antes, uma vez que o Senhor
estava como administrador do
hospital?
Dalton: A Casa de Saúde é
particular. Apesar disto, instalamos
com recursos próprios o Centro
Cirúrgico e a Sala de Parto. A Casa
de Saúde tem um termo de
cooperação com a Secretaria
Municipal de Saúde, válido por 2
anos, que nos fornece 9 enfermeiras
e alguns materiais básicos como
algodão, esparadrapo, soro..., além
de encaminhar pacientes para
internamento via SUS, em outra
cidade, quando não há condições de

Doutor Dalton tem candidatura aprovada no TRE
Mas ainda há a tentativa de
impugnação, pela candidata à vereadora
Ana Raquel do Rocio Chandelier, contra
a coligação Cerro Azul Tem Solução,
que tem como prefeito Santo e viceprefeito Dalton Luiz de Moura e Costa.
A candidata Raquel alega em seu
pedido de impugnação do vice-prefeito,
que ele não havia saído no tempo legal
(4 meses antes) da administração do
Hospital e Casa de Saúde Dr. Ênio.
A impugnação foi derrotada aqui em
Cerro Azul na 7a Zona Eleitoral pelo

promotor e pelo Juiz, Doutor Guilherme
Frederico Denz.
A candidata Raquel entrou novamente
com recurso, indo parar no Tribunal
Regional Eleitoral. Dia 13 de agosto
(sexta-feira), o TRE por unanimidade de
votos negou o recurso e manteve a
candidatura do Dr. Dalton.
A candidata Raquel entrou novamente
com Recurso Especial em 16/08
(segunda-feira), às 16:42 hs.
Toda a documentação seguiu para o
TSE - Tribunal Superior Eleitoral.

Apresentamos abaixo o resumo da
decisão do TRE favorável ao candidato
Doutor Dalton:
"O documento juntado às fls. 36 e
37 (que diz que Dr. Dalton está excluído
da administração da Casa de Saúde
anterior a 4 meses) é válido e eficaz
para surtir os efeitos que se destinam."
Já estamos cientes que a PGE-TSE
Procuradoria Geral Eleitoral do TSE já
deu parecer favorável ao Dr. Dalton.
Portanto é certo que os ministros do
TSE devem arquivar o processo.
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Homenagem Especial: NENO

Muitas são as personalidades de destaque do próspero município de Dr. Ulisses. Dentre
elas, o município tem uma gratidão especial a Altenir Alves David (Neno). Veja porque:

Em Cerro Azul e Vila Branca
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Natural de Cerro Azul, nascido em 28
de julho de 1944, filho de Silvio Von der
Osten, mas criado por seu avô Edmundo
Von der Osten, no Ribeirão Bonito.
Concluída a escolaridade, ainda
moço, trabalhava em terras da família,
com gado leiteiro, agricultura, aumentando
sua atividade na área rural, com a
aquisição de um caminhão e
implementos agrícolas.
Continua envolvido nessa atividade,
principalmente de cítricos, pois há alguns
anos adquiriu máquinas de lavagem,
selecionadeira e embalagem.
Casou-se com Nilse da Luz Braine
David, nasceram as filhas Rozana e
Rozélia, que ajudaram o pai na
administração do município de Doutor
Ulysses.
Neno é pessoa simples, sempre
envolvida com o seu eleitorado, de fácil
comunicação e acompanha os festejos
de seu Município quer em Cerro Azul ou
em Doutor Ulysses.
Inscrito no Partido ARENA, em 1976
a 1982, na sua gestão, também apresentou uma administração de desenvolvimento de Cerro Azul, forte no atendimento dos
lavradores em suas justas reivindicações
de estradas, pontes e escolas e na
manutenção das obras já existentes. Um
governo dito de “portas abertas”.
Quando prefeito de Cerro Azul, de 1976
a 1982, podemos destacar as seguintes
obras e serviços implantados no
município de Cerro Azul (ainda anexada
Vila Branca - atual Doutor Ulisses):

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

A rasgadura de estradas ligando Cerro
Azul, Vila Branca (atual Doutor Ulisses),
até Jaguariaiva, iniciada e concluída
na sua gestão. Na gestão de Julio
Przysiada
foi
passada
sua
conservação para o DER, o que faz
com que seja melhor conservada
desde então.
Pelo programa “Pró-Rural” estrada
ligando São Sebastião a Cerro Azul, e
estrada via Rio Ribeira a Adrianópolis.
Crédito avançado do Banco do Brasil
para Agência em Cerro Azul.
Instalação de central telefônica, com
rede domiciliar além do DDD
(discagem direta).
Posto de serviço telefônico no povoado
de S. Sebastião localizada na casa de
Darci Rutz que concedeu a energia
elétrica e presta serviço de
atendimento.
Extensão da rede de água para o
Quarteirão dos Órfãos.
Implantação do nível do 2o Grau, com
a disciplina de Básico em
Administração.
Adquirido pelo Governo do Estado, vez
a reforma do Instituto Francisco Xavier,
hoje Colégio Princesa Isabel, e com
mais a Escola Florentina de Araújo
ampliou o ensino em Cerro Azul.
Incluiu-se a disciplina de Magistério
no currículo escolar da cidade.
Extensão da rede de energia elétrica
no Quarteirão dos Órfãos, com 2.396
m de baixa tensão e 1.876 m de alta
tensão.
Extensão da rede energética na
estrada da Raia, com 400 m.
Projetos da COPEL de energia elétrica:
Rua São Jorge, São Francisco,
prolongamento da Carlos Gomes, Vila
Bestel, Estrada da Raia, Barão do Rio
Branco, General Henrique Lot e até o
povoado do Tigre.
Convênio com a Secretaria Estadual
de Administração: Instalação dos
armazéns de CEASA e COPASA, apoio
às propriedades rurais, maquinários
e estradas pela Café Paraná.
Convênio com a Secretaria Estadual
de Agricultura: Doação de implementos agrícolas, pesquisa de cancro
cítrico nos pomares e financiamento
da produção de cítricos, regularização
de títulos de terras pelo Instituto de
Terras e Cartografia - ITC, uniformes e
material escolar de consumo.
Reforma dos prédios escolares de
várias regiões.
Foram feitas inúmeras benfeitorias e
saneamentos: galerias pluviais, meiofio e sarjetas e passeios e pavimentação no quadro urbano da cidade.
Nesta época a Praça Monsenhor
Celso, foi inteiramente reconstruída.
Equipamentos adquiridos: 02 (duas)
caminhonetes de carga, marca Toyota,
de 1977 a 1980; 02 (dois) caminhões,
marca Mercedes Benz, com caçamba
basculante, de 1977 a 1979; 01 veículo
marca Volkswagem-Brasília, em 1979;
01 trator escravo carregador, marca

Alto Ribeira, Agosto de 2004

Case, em 1981; 01 motoniveladora
Humber-Wacco em 1981; instalação
de tanque de 15.000 litros para
abastecimento de óleo combustível.
19. Foram construídas estradas, pontes,
bueiros, bem como reconstruções dos
estragos nos distritos e nas regiões
de todo o Município de Cerro Azul no
exercício de seu mandato.

Escritório da EMATER de Doutor Ulisses
Construído no Mandato do Prefeito Neno,
inclusive com o abrigo dos experientes
técnicos Louri Blum e Marcos, que tiveram sua
estada em Cerro Azul prejudicada por suas
orientações políticas pró-trabalhadores...

Quando Prefeito de Doutor
Ulisses de 1997 a 2004
Primeiros passos do Prefeito Neno no
seu mandato em Dr. Ulisses:
u Criação da lei n.º 197 - Que institui
o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR).
u Construção do escritório da Emater.
u Instalação da horta municipal
próximo ao Colégio que até hoje
está em atividade. Desde então
melhoraram muito a alimentação
das crianças na escola, creche e
Cidadão do Futuro.
u Contratação do Engenheiro
Agrônomo Irani Portilho - foram
credenciados através de C.F.O.

Certificado Fitossanitário de Origem,
mais de 140 produtores de Ponkan.
Com o Projeto Pronaf - Infra-estrutura:
Em três projetos o governo Federal
investiu mais de R$ 450.000,00 e a
Prefeitura mais de R$ 120.000,00 para
ajudar no fortalecimento do Agricultor
Familiar
Foram adquiridos ou construídos:
- 02 Tratores agrícolas com equipamentos
- 01 Retro-escavadeira para construção de tanques de peixes
- 02 Barracões de 450 m² cada, com
máquinas de beneficiamento de
citrus, na Sede e no Tigre.
- 05 Descascadeiras de Arroz
- Instalação de 08 telefones celulares
rurais.
- Unidade de beneficiamento do mel
em fase de acabamento.
- Marcenaria com barracão de 160 m²
com todos os equipamentos etc.
- Instalação de Centro de Treinamento
de produtores com 05 alqueires de
terra, 01 cozinha de transformação,
um depósito 70 m², 01 pocilga para
10 matrizes de Suínos, 01 estábulo
para 10 vacas leiteiras, 01 capril para
mais de 50 cabras, 01 aviário para
2000 frangos, 01 aviário para 200
poedeiras além do plantio de 300
mudas de frutíferas diversas.
Obs: - Todos os bens adquiridos ou
construídos foram para a Associação
APFDU em comando.
- Todos os bens adquiridos ou
construídos foi por solicitação dos próprios
agricultores, pedidos estes do Plano
Municipal de Desenvolvimento Rural
(PMDR) e todas as metas foram aprovadas
pelo CMDR - Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural, que sempre teve,
como maioria de seus membros, os
representantes de bairros. Com isso o
prefeito divide suas responsabilidades, e
“louros”, com o Conselho, que sempre teve
um papel muito importante nas decisões.

continua...

Pátio Rodoviário, Escola e Creche - todas obras do Prefeito Altenir Alves David
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Homenagem: NENO - Continuação

Posto de Saúde Central de Dr. Ulisses
Uma Obra do Prefeito Neno e sua equipe

O prefeito Neno sempre deu total
apoio ao projeto Paraná 12 Meses do
governo Estadual. Nesses poucos anos
foram atendidas 08 comunidades com
construção de mais de 100 banheiros,
construção e reforma de mais de 130
residências e fomento a mais de 120
produtores.
Implantação de 1 projeto de costura
no Bairro dos Melos, com um grupo de
10 mulheres, através da construção de
barracão de 6x8 m e de 6 máquinas
industriais.
Todos os projetos elaborados e
acompanhados pela EMATER Pr e total
apoio da Prefeitura.

Outras Atividades, Projetos e
Benfeitorias do Prefeito NENO
- Construção da Unidade de Saúde na
sede
- Construção das salas de aula do
Colégio Tancredo Neves
- Construção do pátio rodoviário
- Construção do imóvel do Conselho
Tutelar
- Construção do Projeto Cidadão do
Futuro, onde atende mais ou menos 100
crianças
- Construção da Praça Central
- Instalação do Ensino de 2 o Grau no
município
- Curso Magistério para Professores
- Magistério superior
- Antipó na Rua principal da cidade

Em
Cerro
Azul

- Instalação do mercado popular e
Armazém da Família
- Instalação do Programa Comunidade
Solidária, onde atendia 700 famílias com
cestas básicas, distribuídos todo mês
através do caminhão da prefeitura nos
bairros
- Instalação do programa Da Rua Para
Escola onde eram atendidas as famílias
com cestas básicas
- Reinício da construção da escola da
Freguesia
- Abertura da estrada ao Bairro do
Caraguatá e Cascalhada
- Abertura do loteamento do Cerrado
- Reinício da ponte do Bairro das Sete
Quedas
- Construção de três pontes nos
Bairros de Sete Quedas
- Adquirido vários veículos para a
malha municipal:
01 Retro Escavadeira 0Km,
01 Pá Carregadeira 0KM,
01 Tombeira vasculante,
03 Kombis Escolares,
01 Besta ambulância,
01 Kombi Ambulância,
01 Toyota,
01 Gol Conselho Tutelar,
01 Unidade Móvel (ônibus) com Consultório Odontológico e Consultório
Médico para atender as famílias nos
bairros.
- Projeto de Lei enviado a Câmara para
o reajuste salarial dos professores.

Alto Ribeira, Agosto de 2004

Seminário Programa Primeira Terra
representantes da Cresol, ASSTRAF,
Sindicato, Câmara e EMATER.
No próximo dia 30 de agosto
(segunda-feira), haverá uma reunião para
efetivação do CDMR, reunião esta
realizada na Secretaria Municipal de
Agriculktura, a partir das 13:30 hs.,
apresentando também o projeto da
Ponkan Citrus do Brasil.

Jovens, adolescentes, autoridades e
agricultores reunidos no Primeiro Seminário
de Agricultura Familiar em Busca da
Minha Primeira Terra, realizado no dia 16 de
agosto de 2004 em Cerro Azul

O Primeiro Seminário de Agricultura
Familiar em Busca da Minha Primeira
Terra realizado em Cerro Azul, no dia 16
dfe agosto de 2004, contou com a
participação de aproximadamente 200
pessoas, na sua maioria jovens e
adolescentes em busca de sua Primeira
Terra e subsídios para trabalho.
O evento contou com a participação
da Cresol, da ASSTRAF e da Associação
de Jovens de São Sebastião.
No evento havia participantes de pelo
menos 9 comunidades rurais de Cerro
Azul, onde se elegeu um líder para cada
uma das comunidades, e este líder
passará a ser membro efetivo do CDMR Conselho de Desenvolvimento Municipal
Rural de Cerro Azul, juntamente com

Os Programas do Governo Federal e Estadual
são muitos. E todos eles precisam de
explicações e detalhamentos. Todos os
programas do Governo Federal e Estadual
passam pela necessidade de organização de
produtores, seja em associações ou conselhos
ou seja em entidades como a CRESOL. Todos
também passam pelo projeto, acompanhamento e fiscalização da EMATER.

Prefeitura de Cerro Azul Não Paga
Convênio com a EMATER
Parte da equipe da
EMATER do ano de 1987.
A prosperidade de Cerro
Azul e Vila Branca no
final da década de 80,
tem muito a ver com esta
empresa de extensão
rural e assistência
técnica. Centenas de
milhares de dólares do
BID, BIRD, LBA, governo
Federal e governo
Estadual vieram graças
aos projetos,
acompanhamento,
implantação e
fiscalização dos técnicos
da EMATER.

Praça Central de Doutor Ulisses
Mais uma obra do Prefeito Neno e sua equipe.

Se você não vê mais os carros da
EMATER circularem pelo município agora
vai entender o motivo.
A Prefeitura de Cerro Azul não pagou
as parcelas de abril, maio, junho e julho
deste ano, parcelas do convênio que
mantém com a EMATER para que a
empresa do governo Estadual possa
manter técnico trabalhando e carros
circulando pelo município.
Somente pagou a primeira parcela do
convênio, a de março de 2004. Tudo indica

que a parcela deste mês, já vencida,
também não será paga.
Portanto, se já existia o problema de
não haver certidão negativa de débitos por
haver problemas nas contas do município
no Tribunal de Contas do Estado (veja
página 5), agora se vier algum recurso
da área agrícola ou pecuária para Cerro
Azul, os projetos, implantação e
acompanhamentos não poderão ser
executados por absoluta falta de quem
assine tais documentos.
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Destaques do Vale do Ribeira

ver suas obras publicadas. É isso que eu
desejo. As minhas poesias precisariam
ser enviadas para uma editora para
serem analisadas, e então publicadas,
para serem vendidas então, uma boa
promoção, ser bem divulgada, com
empenho principalmente meu é lógico.
Tudo isso não é difícil, só necessita
de força de vontade, com certeza com o
apoio de pessoas interessadas nesse meu
sonho e desejo, tornar-se-ão realidade.
E continuo a escrever, pois esse é o
meu viver."
Adriane Agner Scremin

Já Está Sendo Editado

Adriane Agner Scremin, 22 anos,
casada com Elcio Scremin, nascida em
Cerro Azul, universitária de Ciências
Biológicas, escritora e poeta.
Começou escrever em 1999, com 17
anos e foi bem incentivada pelos seus
professores. Veja até onde se leva um
incentivo e elogio.
Gostava na escola secundária de
ciências e português. Só podia dar nisso:
Bióloga e Escritora.
Já têm pouco mais de 210 poesias,
uma delas destacada aqui ao lado.
Analise por suas próprias palavras seu
amor pela vida e pelas letras:

"Amo o que estou estudando e que
pretendo fazer, que é me dedicar a essa
área que envolve ciência e Humanismo.
Acho que é por isso que amo essas duas
coisas: a ciência e a poesia, pois ambas
lidam com as pessoas, seja do lado
sentimental ou físico, pois envolve seres
humanos...
Algumas pessoas dizem que a ciência
e a poesia não se misturam. No meu
ponto de vista, ciência e poesia
pertencem à mesma busca imaginativa
humana, embora ligadas a domínios
diferentes de conhecimento e valor.
Sou uma pessoa sonhadora, mas não
me deixo apenas sonhar. Corro atrás
daquilo que realmente desejo. Desde
criança dizia que queria cursar medicina
e não estou longe, estou no caminho...
Depois que cursei o ensino primário,
parei de estudar por falta de transporte
escolar. Melhor dizendo: não estava
cursando, mas estudar é coisa que nunca
deixei de fazer. Lembro de ter horas da
manhã reservada para a leitura e à noite,

antes de dormir, nas altas horas,
estudando ou lendo belas histórias, as
quais eram a minha paixão e foram dando
asas à minha imaginação. Aos
pouquinhos fui sendo puxada para esse
mundo.
Depois consegui cursar o ginásio,
finalizando o ensino médio. Sempre dei
muito valor aos meus estudos. Fui sempre
boa aluna, chegando a ser a melhor do
ano algumas vezes.
Meu amor pela arte de escrever
poesia começou em 1999. Só que antes
disso eu já escrevia histórias e romances,
só que era por puro amor, sem dar algum
valor. Então no colégio começaram os
professores a elogiar o meu modo de
escrever, chegando mesmo a ganhar
alguns prêmios com poesias e
monografias. A partir disso comecei a
expor de um modo que eu classifico como
mágico porque não existe palavra para
explicar a maneira como as coisas fazem
sentido à medida que vou escrevendo.
Portanto, nas poesias eu desabafo o
meu modo de amar, se eu estou triste é
na poesia que eu desprendo minhas
mágoas, também minha revolta pelas
injustiças, meu desejo, paixão, ilusões, dor
ódio, meu íntimo ser.
Para mim tudo é sentimental.
Classifico-me como uma poeta aque
está aprendendo a amar.
E também a odiar os erros humanos
e banais.
Tudo se traduz nas minhas palavras,
esse é o meu mundo, meu refúgio, meu
modo de gritar...
O sonho de quem escreve é mesmo

O Jornal Folha do Vale e a Editora Herr
comprometeram-se com a Adriane de
colocar suas instalações e digitadores
para montar este livro. A digitação,
correção e diagramação, inclusive criação
da capa, ficarão a cargo da Editora Herr
e Jornal Folha do Vale.
Isto também se aplica ao livro já
digitado e em fase de diagramação, do
Dr. Ruy Vilela Guiguer - Acordem
Cerroazulenses Acordem, que está
sendo preparado também pelo Jornal
Folha do Vale e Editora.
Precisamos todavia de um empresário
financiador ou uma pessoa que ama as
artes ou iniciativas como estas para que
o livro da Adriane (e do Dr. Ruy) tornemse ainda mais uma realidade.

Alto Ribeira, Agosto de 2004
Enquanto houver vida
Cerro Azul Paraíso
De quem sabe
No íntimo da simplicidade
E no intenso da felicidade viver !
Já disse o poeta:
"Não faças versos sobre sua cidade
Não exalte-a porque isso não é verso."
Como esquecê-la?
Momentos vividos
Cenas inesquecidas
E a poesia em mim vivida !
Adriane - 27/08/2002

Uma outra Iniciativa
Solitária de Um Poeta
NATUREZA
I
Olhai para a natureza e fica de boca
aberta
A mão divina é certeza disso tenho
certeza
Por causa de tanta beleza dos recantos
naturais!
II
Qual seria o instituto que com uma
técnica absoluta
Criaria sem demora
Serras, florestas e sua flora
Sem atingir a ecologia?
Talvez aconteça um dia
Mas eu duvido disso!
Não quero assumir compromisso
Pois até lá morto estaria.

CERRO AZUL
Perco-me no verde de suas matas
Flutuo e viajo no céu azul
E a noite encanto-me inspirada pelas
estrelas
É o cruzeiro sul.

III
Lembro bem quando eu era guri
Daquela peroba enorme
Que estava logo ali!
Ficava bem no topo da serra
Sinalizando a diversidade da nossa
Terra.

Seu ar puro
Faz-me viver
No campo
Ou na cidade
Não precisa de calçamento
Amo a terra no firme pulsamento.

IV
Ela estava esbelta, imponente!
Servindo de sombra
Pra muita gente!
Tranqüila, majestosa, inconsciente!

Mergulho no segredo
Da relva ao entardecer
No silêncio do íntimo amanhecer
Cerro Azul impossível esquecer.
Simplesmente sem vaidade
Felicidade por inteiro
E não pela metade
Avista à distância o horizonte
Não há fim hoje
E nem ontem.
Uma colina azul
Entre outros montes
Sei que irá existir.
Na lembrança
Que no meu dia a dia

V
A idade daquela peroba
Diziam ser secular.
Das conversas que se ouviam
Dos moradores do lugar.
De repente como aparição
Que chamavam de evolução
Apareceu uma máquina
Que trouxe destruição.
VI
Um dia ao raiar da aurora
Uma tal de moto-serra
Não mais que em meia hora
Botou a pobre árvore por terra
Foi o fim daquela era.
VII
A vida de um século
Criada pela natureza
Destruída em minutos
Pelas mãos do caboclo bruto
Causa-nos muita tristeza.
Jeremias (Cerro Azul) 28/07/2004
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Vende-se um lote com casa de madeira
medindo 7 x 8 m, situado à Rua Santa Bárbara Vila Mangger. Tratar com Tito.
Vende-se uma chácara. Tratar 662-1842.
Vende-se um lote no Jardim Santa Bárbara.
Tratar no mercado Barateiro ou 662-1606.

GRÁTIS

- Classificados - G R Á T I S

Esta página é reservada a todos aqueles que desejam VENDER, COMPRAR, TROCAR, DOAR ou
MANDAR SEU RECADO DE UTILIDADE PÚBLICA. Este serviço é GRATUITO para até 4 linhas de anúncio
conforme ao lado. Acima de 4 linhas, R$ 3,00 por linha até o limite de 15 linhas. Anúncios maiores,
consulte nossa tabela, que inicia por R$ 40,00 para 1/16 da página interna (páginas em preto).
Para anúncios gratuitos, mande seu comunicado diretamente para este jornal pelo email presidente@icepar.com.br
ou pelo FAX (41) 662-1775 ou entregue diretamente no Jornal Folha do Vale, ao lado da Prefeitura de Cerro Azul.

Vende-se um lote com 12 x 36 m no Jardim Bela
Vista. Tratar no mercado Barateiro.

Net Br@zil - Soluções Globais de Informática, traz para você:

Computador 486 com 16 MB de memória, vídeo
preto e branco, com windows 95 e muitos jogos.
R$ 270,00. Damos garantia. Tratar 662-1775.

Curso de Digitação e Operação de Computadores

Agora em
Cerro Azul

Computador Pentium 166 com 32 MB de
memória, vídeo colorido, HD 540 MB, sem CD ROM
e sem som. Com muitos jogos. R$ 450,00. Damos
garantia. Tratar 662-1775.
Computador Pentium 200 MMX com 32 MB de
memória, HD 1,7 GB, vídeo colorido, Multimídia
completo, com muitos jogos e todos os programas.
R$ 570,00. Damos garantia. Tratar 662-1775.

Alto Ribeira, Agosto de 2004

Material do Curso:
01
01
01
01

Apostila de Fundamentos
CD ou disquete para levar o digitado
Carteirinha de Freqüência
Certificado de Aprovação

v Digitação rápida com os 10 dedos
v Documentos comerciais (Atas, cartas, ofícios, memorandos, circular,
recibos, minutas, certidões...)
v Fundamentos do Processamento de Dados
R$ 30,00 mensais
v Iniciação aos Jogos Digitais
v Operação no Windows, Word, Excel
v Visão Geral da Internet, Intranet e Redes Corporativas
SEM
MATRÍCULA

Faça seu horário e a duração do curso:
3 horas por semana ...... duração: 3 meses - 6 horas por semana ....... duração: 1,5 mês

Vende-se uuma chácara de 10 litros, com casa,
ponto comercial, luz, área plana. R$ 7.000,00.
Tratar no local: Ribeirão Bonito do Chapéu ao lado
da Igreja Católica, com Ademar F. de Souza.

Já são 34 alunos freqüentando regularmente nossos cursos.
Temos também 8 alunos com bolsa integral, que não pagam nada...

Vende-se uma Quarta na Barra Bonita. Ao lado
da estrada, luz na frente. R$ 3.000,00 (urgente).
Tratar com o candidato Aramis do PT ou aqui,
pelo telefone 662-1775.

Temos vagas ainda para mais 7 alunos com bolsas completas para
início imediato. Se houver muitos alunos candidatos, será feita uma
prova, e os melhores alunos serão classificados para estas bolsas.

Retratação Pública
Eu, Gil Manente Ribas,
residente nesta cidade de
Cerro Azul-PR, venho aqui
retratar-me das ofensas por
mim proferidas contra o Sr.
Luiz Gonzaga de Lima,
contador desta cidade, nos
dias 25/09/2003 e 23/12/
2003, veiculadas por meio
de folhetos por mim
assinados, razão pela qual
declaro que o Sr. Luiz
Gonzaga de Lima é pessoa
responsável e que os fatos
mencionados contra o Sr.
Luiz Gonzaga de Lima não
são verdadeiros.

Requisitos dos candidatos à bolsa integral para o Curso acima:

VAGAS LIMITADAS
INSCRIÇÕES ABERTAS
1 ALUNO POR COMPUTADOR

1. Carta do pastor ou padre com: a) indicação de estar freqüentando
regularmente sua congregação, b) autorização do próprio pastor ou padre,
c) declaração de não ter condições de pagar pelo curso.
2. Não ter vícios: cigarros, bebidas, drogas...
3. Ter idade mínima de 14 anos e escolaridade mínima 8a Série (cursando)
4. Comparecer para a prova ou preencher a vaga até dia 31/08/2004 (terça)

INSTRUTOR: Eng. Edson de Almeida e Franzen

NET Br@zil
Soluções
Globais de
Informática
m
m
m
m
m
m
m

662-1775 - entre a Prefeitura e a Loja do Baiano

Alunos e Ambiente dos Cursos da Net Brazil

Informatização de empresas
Suporte Telefônico
Conserto de Computadores
Configuração de Máquinas
Instalação de Programas
Instalação de Redes
Cursos de Informática

CONTROLE - Sistema Administrativo - Estoque e Financeiro
Um sistema para administração de empresas de qualquer tipo
Este destaque por apenas R$ 199,00
Rua Prefeito Atanagildo de Souza Laio, 135
(ao lado da Prefeitura e da Loja do Baiano)
Fone: (041) 662-1775 - E-mail: webmaster@nbz.com.br
Internet: http://www.nbz.com.br

Você Estuda em um ambiente altamente tecnológico

A Net Br@zil
e o Jornal
Precisam de Representante Comercial
Com os seguintes requisitos ou exigências:
1. De preferência do sexo feminino.
2. De preferência com veículo próprio e carteira de habilitação.
3. Com conhecimentos básicos de informática.
4. Pessoa apta para aprender (será dado treinamento).
5. Idade mínima 18 anos e idade máxima 60 anos.
6. Possibilidade de viagens pelo Vale do Ribeira.
Tratar pessoalmente ao lado da Prefeitura e da Loja do Baiano

São mais de 25 anos de experiência em sala de aula
e mais de 18 anos de experiência com Cursos de Informática

FOLHA DO VALE
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Alto Ribeira, Agosto de 2004

Notícia em Cerro Azul

Mandioca - Uma celebridade esquecida

No dia 17/08/2004 o deputado federal
Assis do PT compareceu em Cerro Azul
para incentivar os vereadores da coligação
Cerro Azul Tem Solução (PMDB-PT-PPSPSB) e detalhar os planos do Governo Lula

Costa Franco - Indústria e Comércio de
Alimentos Ltda., em Cerro Azul

A mandioca é precozida e ensacada e
enviada para vários lugares do Brasil

O Artigo que nos chamou a
atenção para esta raiz, foi “Nativa
das Terras Brasileiras e da
América”, que está assinado pelo
Sr. José Reynaldo Bastos Presidente da Associação
Paulistas dos Industriais e
Produtores de Mandioca, e foi
publicado no dia 11 de Janeiro de
1995 no jornal rural do Estado de
São Paulo.
“Se o Governo Federal
considerasse a mandioca no
somatório Global de nossa
produção agrícola, já teríamos
ultrapassado a meta de 100
milhões de toneladas (1995/96)”.
“Em volume de produção, a
mandioca é superada apenas
pelo milho e toda a atividade em
torno do aipim (mandioca), do
plantio à fecularia, ocupa mais de
15 milhões de empregos no
município e pequenas cidades
(dados daquela associação),
auxiliando a viabilizar os pequenos
produtores”.

De um total de mais de 25
milhões de toneladas, 60% é
consumido em natural, 30%
convertido em farinha, 10% vai
para as fecularias e polvilhos
(Agronegócio como gostam de
dizer modernamente).
Em casos extremos, de fome e
miséria, é o único alimento
acessível à população carente,
sendo pois, fator de segurança
alimentar...
A farinha de mandioca
reforça o sistema imunológico
do indivíduo, preserva a visão
e a pele, reforça a dentição e
combate anemia... (Nota dez
para a pastoral da criança do
Nordeste, do Vale do Ribeira e de
outros Vales Brasileiros).
Atenção Agroecologistas de
plantão: o cultivo da mandioca
não carece de agrotóxico!! Nem
de adubos industriais... Ela já
merece um bonito selo (identidade
da agricultura familiar) e
certificação na origem!!

para a Agricutura Familiar. Estavam
presentes quase todos os vereadores do
PT e PMDB além do candidato a Prefeito
Santo. Na foto Assis com Ciléria, candidata
a vereadora pelo PT.

Entrega da Compra Direta - Agricultura Familiar
e Fome Zero no Colégio Princesa Isabel (10/08).

Em
Cerro
Azul

Em
Cerro
Azul

Eng. Agrônomo Irani de Sousa Portilho

O valor pago pela caixa de mandioca é
de R$ 4,50 entregue na fábrica ou até
R$ 3,50 buscado na propriedade, desde
que seja próximo. Nestes valores
calculamos que a mandioca é até 6
vezes mais rentável que a Ponkan,
além de produzir em 6 a 8 meses.

Finalizando: países como a
Tailândia e Indonésia (além de
exportarem o boxe Tailandês)
pegam da Europa 2 bilhões de
dólares com o suprimento de
raspas, pellets de mandioca para
ração na pecuária, ganhando mais
dinheiro que nosso esforço
enviando Laranja e Café!!
É um bonito modelo Agronatural tropical? Além de tudo
auto-sustentável.
Só falta incentivar e consumir
para tirar do esquecimento essa
celebridade.
O solo e clima do Vale do Ribeira é propício para a mandioca.

