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ELEIÇÕES
- Entrevista com os
candidatos de Cerro
Azul e Doutor Ulysses
- Comícios em Cerro Azul
- Cartazes depredados
em Cerro Azul
- Lista de Votação dos
Candidatos a Vereador
do ano 2000 de
Adrianópolis, Itaperuçu e
Tunas do Pr., além da
votação dos deputados
e senadores de 2002
- Lacração, conferência e
colocação dos
programas nas urnas
eletrônicas de Cerro
Azul e Dr. Ulysses

Participaram deste Comício:
Dep. Federal Takayama e sua
esposa Ingrid
Dep. Estadual Alexandre Curi
Candidato a deputado Ilário - PT
Prefeito SANTO e esposa Arlene
Vice-prefeito Dr. Dalton
Vice-prefeito Roberto Lovato
Vereadora Judite

Candidatos a vereador da
Coligação do SANTO
João Carlos Hillmann
José Nunes
Irmão Osmar Moreira
Pastores Benedito, Tavares,
e Edson Franzen
E demais autoridades além
de quase 3000 pessoas
que apóiam o SANTINHO

Impossível para os mortais comuns burlar os votos
nas urnas eletrônicas atuais - Saiba mais: pág. 6
- Primeira colheita de
pêssego de Cerro
Azul no ano de 2004
- Algumas notícias da
região você
encontra na pág. 9

Veja ainda aqui:

Primeira colheita de pêssego do ano na fazenda do Catarina em Cerro Azul

- Como anda a
Fábrica de Sucos
de Cerro Azul
- Denunciamos os
problemas graves
da cidade de Cerro
Azul, para que o
novo prefeito ou
prefeita possa agir

PRÓXIMOS NÚMEROS
- Folha do Vale Edição Especial - Resultado das Eleições
dos prefeitos e vereadores 2004 do Vale do Ribeira
- Folha do Vale n. 4 - ADRIANÓPOLIS
- Folha do Vale n. 5 - ITAPERUÇU
- Folha do Vale n. 6 - TUNAS DO PARANÁ, Sindicatos de
Cerro Azul e História das Festas da Laranja de Cerro Azul
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Aviso de Mudança de Conteúdo

Editorial
As eleições chegaram. O Jornal Folha do Vale espera ter contribuído
para que a democracia imperasse em nossas eleições. Esperamos ter
ajudado o eleitor a encontrar os melhores candidatos e a exercitar seu senso
crítico e apurar sua análise da situação política de seu município.
Cada eleição em nosso país é uma vitória da democracia. A cada eleição
o povo vota melhor. As pessoas são melhor informadas. A corrupção é
mostrada mais freqüentemente. Mais políticos vão para a cadeia ou ficam
inelegíveis. Portanto a cada eleição votamos melhor, colocando pessoas
mais compromissadas com o povo e as leis.
Em alguns municípios falta muito para se acabar os feudos, acabar com
os coronéis ou com os grupos mafiosos. Mas a cada eleição eles estão
menores, mais fracos, mais desmascarados. Chegará uma época, como
diz a Bíblia, que o lobo e o cordeiro pastarão juntos (...) Não farão mal nem
dano algum em todo o meu Santo Monte, diz o Senhor (Isaías 65:25).
Que este dia chegue logo!
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

EDITAL DE CITAÇÃO DA EXECUTADA
COMERCIAL AGRÍCOLA SÃO JOAQUIM LTDA e
seu representante legal VALDEMAR ANDRIGHETTI
O Doutor Guilherme Frederico Hernandes Denz, MM. Juiz de Direito de Cerro Azul, Paraná,
na forma da Lei etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento que por meio desta cita a executada COMERCIAL AGRÍCOLA SÃO JOAQUIM
LTDA., e seu representante legal VALDEMAR ANDRIGHETTI, atualmente com endereço
ignorado, para que no prazo de 24,00 horas efetue o pagamento da importância de
R$22.784,94 (vinte e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro
centavos), que deverá ser atualizado a partir de julho de 2.000 e demais cominações
legais ou nomeie bens à penhora, sob pena de não o fazendo, ser-lhe penhorado tantos
bens quantos bastem para garantia da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, registrado
sob número 0973/00 em que é exeqüente BANCO BRADESCO S/A e executados
COMERCIAL AGRÍCOLA SÃO JOAQUIM LTDA, ETELVINO ANDRIGHETTI e VALDEMAR
ANDRIGHETTI, referente aos contratos de abertura de crédito fixo e outras avenças Finame Rural nºs 215/619539, 215/619540 e 215/619541, firmados em 04.11.96 e
07.11.96, Notas Promissórias emitidas em 04.11.96 e 07.11.96, respectivamente, nos
valores de R$11.040,00, R$6.352,00, R$12.640,00 e R$19.296,00 e pelos instrumentos
particular de Convalescimento de Contrato nºs 192/2966, 192/2962, 192/2963 e 192/
2961, firmados em 08.01.99 e Notas Promissórias emitidas em 08.10.99, respectivamente
nos valores de R$3.811,54, R$1.890,32, R$4.364,56 e R$6.651,52 por Comercial Agrícola
São Joaquim Ltda e tendo como intervenientes avalistas/devedores solidários Etelvino
Andrighetti e Valdemar Andrighetti. E, para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, especialmente aos executados, expediu-se o presente edital, que será
publicado na forma da Lei e afixado cópia no local de costume, para que ninguém alegue
ignorância futura. Dado e Passado nesta comarca de Cerro Azul, Paraná, aos trinta dias
do mês de agosto do ano de dois mil e quatro. Eu,(a) (Alcides Antonio Adamante), escrivão,
digitei e subscrevi. Por determinação do MM. Juiz de Direito, Portaria número 0003/90,
assino o presente. (a) ALCIDES ANTONIO ADAMANTE – ESCRIVÃO.

Como estamos lançando esta edição a alguns dias da eleição, não
estaremos fazendo a Edição Histórica do município de Tunas do Paraná,
história dos sindicatos e festa da laranja de Cerro Azul. Pedimos desculpas
à população que realmente está acompanhando cada edição do Folha do
Vale, e que aguardava esta edição. Apenas adiamos o momento, uma vez
que este conteúdo virá no Folha do Vale n. 6.
Todavia acrescentamos nesta edição, todas as votações dos candidatos
a vereador, deputados, governador e senador das eleições passadas, dos
3 municípios que ainda faltavam: Tunas do Pr., Adrianópolis e Itaperuçu,
para que possa auxiliar o povo em suas votações.
Acrescentamos ainda a história inicial da Formação da Fábrica de Sucos
do Vale do Ribeira - Ponkan Citrus do Brasil, e mais uma série de artigos e
fotos que com certeza irão também transformar esta edição em uma edição
histórica, uma edição de colecionador.
Dia 5, 6 ou 7 de outubro (depende da justiça eleitoral) estaremos
publicando uma edição especial das Eleições, com a votação a prefeito
e vereador, de todos os 5 municípios do Vale do Ribeira.

A Eleição: segundo uma menina de 12 anos
É Tempo de Mudar
Neste ano teremos a difícil tarefa
de eleger um líder político para o nosso
município.
No Brasil, o código eleitoral
estabeleceu o voto secreto e obrigatório,
o direito das mulheres votarem e serem
votadas e criou a justiça eleitoral em 24
de fevereiro de 1932. Com o objetivo de
melhorar o desenvolvimento, e ajudar o
povo, fazendo as obras necessárias e
ampliando o conforto e a qualidade de
vida do cidadão.
Mas isso infelizmente ficou só no
papel, na maioria das cidades, política
virou sinônimo de briga, roubo, fraudes,
falta de respeito e de caráter. O direito de
escolher o melhor para nós tornou-se alvo
da desonestidade. Vender o voto por

MERCADINHO
DO BAIANO

Expediente

O Lugar das Boas Compras

Ano 1 - no 3 - Alto Ribeira, Setembro 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

Josiel Bouard
u Reformas Prediais e Residenciais
u Pinturas e Acabamentos Especiais
u Limpeza de Caixa D'água
u Construções Novas
u Do Piso ao Teto
u Todo tipo de Construção...

brindes em geral, é até uma falta de
respeito para nós mesmos e com as
dezenas de pessoas que lutaram pelo
direito de escolher quem governará a
comunidade da qual participamos.
O que realmente devemos fazer,
é votar para quem julgamos ter a
capacidade de melhorar nossas vidas,
alguém que realmente se preocupe com
os mais humildes, que ajude e incentive
um maior crescimento agrícola, que nos
dê uma educação de melhor qualidade e
que consiga tomar providências
necessárias para tirar Cerro Azul, “a
capital da laranja”, a cidade que tinha tudo
para ser uma das maiores potências do
estado, o título de uma das cidades mais
pobres do Paraná.
Karla Von der Osten - 12 anos

Alguns
exemplos
de nossas
reformas e
construções

Entregamos em Casa
Rua Marechal Deodoro da
Fonseca, s/n
Em Cerro Azul - Paraná

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
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Em Cerro Azul: Mudança de Local da Realização de Comício Pelo Juiz Eleitoral

Este é o comitê da Dona Jura. Aqui
na frente realizava-se os comícios, como
se vê na foto abaixo..

O 1o comício da D. Jura, contou com
a participação de um bom número de
pessoas.
Foi realizado no dia 16 de julho,
inaugurando a era de comícios políticos
em Cerro Azul.
Tudo transcorreu com normalidade,
e encontrávamos misturados eleitores
das várias coligações da cidade.

Logo após o dia 7 de setembro, a
coligação do Santo abriu seu comitê a 1
quadra do comitê da Dona Jura.
Também na frente do comitê
realizava-se os comícios.
As muitas centenas de pessoas na
frente dos comitês e a proximidade deles,
começou a trazer problemas para os
moradores e para os próprios
participantes dos comícios.

No Palanque do comício do dia 16/7
encontrávamos todos os vereadores da
Coligação da D. Jura, além de Lauro Jr.,
da própria D. Jura e do deputado estadual
Kielse, que pronuciou inflamado discurso
pró campanha da D. Jura.

Como se vê a proximidade dos
comitês é vista nesta foto.
Alguma coisa precisava ser feita
uma vez que a Igreja Católica e a Igreja
Assembléia de Deus estavam sofrendo
com os fogos e a altura do som dos
comícios.
Foi então que o Juiz Guilherme
Frederico Hernandez Denz chamou os
representantes das 2 coligações e
determinou a mudança dos comícios a
partir do dia 22 de setembro. Parabéns!

No comício do dia 16/7, a disputa
ainda não era tão fervorosa, o que permitia
que eleitores de correntes diferentes se
misturassem, sem problemas.

O Comício da coligação Cerro Azul
Tem Solução (PMDB/PT/PPS/PSB) do
Prefeito Santo e vice Dr. Dalton, começou
a partir do dia 22/9 a fazer seus comícios
no terreno do vice-prefeito Roberto Lovato.

O Comício da candidata Dona Jura,
da Coligação União Por Amor ao Povo de
Cerro Azul (PTB/PP/PSDB) que tem
como candidato a vice-prefeito o Sr. Irineu,
começou a fazer seus comícios a partir
do dia 22/9, na frente da Rodoviária.

Deputados e autoridades em Cerro Azul prestigiam grande comício do dia 27

Na tarde do dia 27/9, a partir das 16
horas, houve a realização do grande
comício da Coligação Cerro Azul Tem
Solução, com a participação de
aproximadamente 2800 a 3000 pessoas
nos primeiros momentos e após foi se
somando pessoas até chegar a mais de
4000 pessoas à noite, no maior Comício
Político do ano de 2004.
Todo o lugar de propriedade do viceprefeito Roberto Lovato foi tomado, onde
encontrávamos pessoas mostrando no
rosto o sucesso de todas as atividades
do dia. Nenhum incidente pequeno ou
grave foi encontrado, mostrando que as
pessoas estavam ali para se divertir e
apoiar os candidatos do SANTINHO.

Algumas poucas caravanas do
interior, mas a maioria das participações
no comício do dia 27/9 foram de pessoas
da cidade, onde muitos fecharam seus
estabelecimentos para participar do maior
comício político do ano.
Mesmo com a não liberação das
crianças das escolas, ou dos professores
e funcionários públicos, o evento teve um
público recorde para aquela hora e
momento da tarde.
O Grande Comício da Coligação
"União Por Amor ao Povo de Cerro
Azul" da Dona Jura foi realizado no dia
30/9, quinta-feira, quando estavam
presentes todos aqueles que apóiam
sua candidatura e o mandato do atual
prefeito. Veja mais detalhes na pág 9.

No comício do dia 27/9 da coligação
do Santo, houve a participação do:
- Deputado Federal Takayama e sua
esposa Ingrid
- Deputado Estadual Alexandre Curi
- Candidato a deputado Ilário do PT
- Prefeito Santo e esposa Arlene
- Vice-prefeito Dr. Dalton
- Vice-prefeito Roberto Lovato
- Vereadora Judite
- Candidatos a vereador da Coligação
Cerro Azul Tem Solução
- João Carlos Hillmann da Cresol
- José Nunes, o apresentador
- Irmão Osmar Moreira da Assembléia
- Pastor Benedito, Pastor Tavares e
Pastor Edson Franzen
- E muitas outras autoridades...

No final, muito emocionado, diante
da magnitude da festa e grandiosidade
do povo, o prefeito Santo agradece a
todos e principalmente sua esposa
Arlene, tantos anos casados e felizes.
No meio do evento foi soltado balões com
o nome e número do candidato que
emocionou tudo mundo.
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Política - Resultado para Vereador e Prefeito da Eleição do ano 2000
VEREADORES PARA ADRIANÓPOLIS - ANO 2000
Sidival Bacil De Souza (PFL - 25678) .......................... 250
Juarez Pereira Da Fonseca (PTB - 14628) ................... 230
Elionai José Vaz (PRP - 44000) ................................... 218
Israel Rodrigues (PTB - 14690) .................................. 183
Vandir Galdino De Souza (PSL - 17617) ....................... 174
Eurides Dias Groxco (PL - 22622) ................................ 171
Legenda PTB .......................................................... 1 6 7
Gilberto Raimundo Pereira (PTB - 14614) ................... 156
Abel Rodrigues (PSL - 17654) ..................................... 155
Paulo Amador De Lima (PT - 13413) ........................... 147
Juceli Salete Lopes Cordeiro (PTB - 14640) ............. 1 2 0
Teodoro Carmo Santana Dos Santos (PSL - 17623) ... 1 1 9
Legenda PSL .......................................................... 1 1 9
Legenda PT ............................................................ 1 0 7
Manoel Pinho Silva (PFL - 25698) ............................ 1 0 5
Luiz Camões Pedroso Da Rocha (PSL - 17645) ......... 1 0 4
Sergio Antonio De Lima (PT - 13013) ....................... 9 3
Sandro Junior Dos Santos (PTB - 14612) ................. 8 9
Nilza Moura De Andrade (PTB - 14654) .................... 8 7
Cyrina Alves De Brito (PDT - 12002) ....................... 6 9
Angelo Manoel Dos Santos Junior (PL - 22611) ........ 6 6
Claudinei Straub (PTB - 14620) ............................... 6 1
Waldomiro Armstrong (PSL - 17613) ........................ 4 7
Germano Dias Bertioti (PSL - 17612) ....................... 4 7
Odorio Duarte De Macedo (PT - 13613) ................... 4 1
Legenda PFL ........................................................... 3 8
Eduardo BaPTista Carvalho (PDT - 12001) ............... 3 7
Marcelino Alves Da Silva (PRP - 44044) .................. 3 3
Antonia Aparecida Matico de Oliveira (PT - 13213) .. 3 1
Legenda PL ............................................................ 3 0
Legenda PDT .......................................................... 2 9
Paulo Cesar Mendes Ribeiro (PT - 13313) ................ 2 7
Marcos Aurélio do Nasc. Vargas (PFL - 25625) ........ 2 3
Orasil Gomes De Morais (PFL - 25610) .................... 1 9
Legenda PRP .......................................................... 1 4
Alberi Godoi (PT - 13513) ....................................... 1 3
Nilton Pereira Dos Santos (PSB - 40111) ................. 1 0
Ageu Claudio (PT - 13113) ..................................... 8
Ari Jorge C. Dos Santos Silveira (PFL - 25600) ......... 7
Legenda PSB .......................................................... 7
Legenda PMDB ....................................................... 5
Mario Pereira (PMDB - 15109) ................................ 4
Nadyr Zimmermann (PMDB - 15110) ....................... 1
Total De Votos Nominais ......................................... 2 9 4 5
Total De Votos Em Legenda ..................................... 5 1 6
Total De Votos Validos ............................................ 3 4 6 1
Nulos ..................................................................... 1 7 0
Brancos ................................................................. 3 1
Total De Votos Apurados ......................................... 3 6 6 2

PREFEITO de ADRIANÓPOLIS - ANO 2000
Teodoro Marques De Oliveira (PSL - 17) .... 1212
João Manoel Pampanini (PT - 13) .................... 1089
José Carlos Dos Santos (PTB - 14) .................. 1051
Pedro Balduino De Morais Junior (PSB - 40) ..... 17
Total de Votos Validos ..................................... 3369
Nulos ............................................................ 251
Brancos ........................................................ 42
Total De Votos Apurados ................................ 3662

PREFEITO de ITAPERUÇU - ANO 2000
Manoel Joekel (PMDB - 15) .........................
Gentil Paske De Faria (PSDB - 45) ..................
Bento Ilceu Chimelli Junior (PSC - 20) ............
Total De Votos Validos ...................................
Nulos ...........................................................
Brancos .......................................................
Total De Votos Apurados ...............................

4073
3963
3276
11312
904
202
12418

PREFEITO de TUNAS DO PR. - ANO 2000
Jorge Luiz Martins Tavares (PFL - 25) ........
Total De Votos Validos ..................................
Nulos .........................................................
Brancos .....................................................
Total De Votos Apurados ..............................
Fonte das
Informações: Site
Terra Eleições www.terra.com.br
(que retirou as
informações do
Tribunal Superior
Eleitoral - TSE).

1657
1657
355
398
2410

VEREADORES PARA ITAPERUÇU - ANO 2000
João Moraes De Lara (PPB - 11222) ............................. 655
Osmário De Bonfim Castro (PSDB - 45620) .................. 610
Gerson Ceccon (PDT - 12345) ....................................... 567
Isael De Castro França (PDT - 12555) .......................... 526
Manoel Alves Dos Santos (PMDB - 15680) ................... 480
José Augusto Liberato (PT - 13140) ......................... 4 1 6
José João Joekel (PSL - 17660) ................................... 403
Mauri Bortoluzzi (PPB - 11111) ................................... 402
Dercilio Portes De França (PDT - 12612) .................. 3 9 6
João Lapola De França (PPB - 11630) .......................... 375
Braz Costa Rosa (PDT - 12300) ............................... 3 5 7
José Luiz Leder (PMDB - 15111) .............................. 2 9 3
Cezar Luiz Benatto (PPB - 11234) ............................ 2 9 1
Benedito Vieira Guimarães Neto (PSDB - 45678) ....... 2 7 6
Legenda PMDB ........................................................ 2 7 4
Legenda PSDB ......................................................... 2 7 3
Jair Leonardo Da Costa (PSDB - 45610) .................... 2 5 5
Miguel Alves Dos Santos (PPB - 11555) ................... 2 4 1
Antonio Ferreira Dos Santos (PDT - 12456) .............. 2 3 7
Aracy Sabadin Vaz (PFL - 25740) ................................ 231
Legenda PSC ........................................................... 2 2 3
Maria Ferreira Stresser (PSDB - 45123) .................... 2 1 2
Joaquim Costa Rosa (PDT - 12234) .......................... 1 9 1
Legenda PDT ........................................................... 1 9 0
Eloir Dos Santos (PMDB - 15555) ............................ 1 6 6
Aguilar Jorge Johnsson (PFL - 25777) ....................... 1 6 2
Antonio Carlos Teixeira (PFL - 25789) ...................... 1 4 6
Juvenal Dos Santos (PFL - 25604) ............................ 1 4 1
Jorge Rosa Elias (PPS - 23620) ................................ 1 3 4
Osvaldo José Garret Borges (PMDB - 15678) ............ 1 2 6
Edvaldo Gonçalves (PDT - 12100) ............................ 1 2 3
José Portes (PSDB - 45111) .................................... 1 1 4
Ozimo De França (PPS - 23113) ............................... 1 1 4
Valdemiro Batista (PSB - 40123) .............................. 1 0 7
João França Dos Santos (PFL - 25888) ..................... 1 0 7
Anivaldo Machado De Camargo (PL - 22622) ............. 9 8
Henrique Leder Stresser (PPS - 23611) .................... 9 5
Edson Barbosa De Jesus (PL - 22111) ...................... 9 5
Lucimara Gulin (PSC - 20123) .................................. 9 2
Legenda PPB ........................................................... 9 0
José Bueno Dos Santos (PSDB - 45679) ................... 8 2
Valdomiro Fernandes Ribas (PFL - 25123) ................. 8 2
Rene Bittencourt Vaz (PMDB - 15666) ...................... 7 9
Marcelino Costa Machado (PMDB - 15115) ............... 7 9
Miguel Teixeira Costa (PSL - 17155) ........................ 7 8
Daniel Ribeiro De Lara (PDT - 12999) ....................... 6 9
Jorge Batista Lara (PSC - 20202) ............................. 6 5
Antonio Rutz Alves (PSL - 17300) ............................ 6 1
Raul Costa Rosa (PT - 13613) .................................. 5 6
Doraline De Lourdes Rosa Benato (PT - 13615) ......... 5 5
Adão Bento Guimarães (PSB - 40110) ...................... 5 0
Alair Cordeiro Do Nascimento (PL - 22456) ............... 4 9
Davi Miranda Da Silva (PMDB - 15888) ..................... 4 8
Rosana De Paula Cordeiro (PSC - 20222) .................. 4 3
Gilson José Figueiredo (PDT - 12200) ....................... 4 2
Legenda PSL ........................................................... 3 8
Vilmar Wosniak (PSDB - 45650) ............................... 3 7
Antonio Costa Cristo (PSL - 17555) ......................... 3 6
Legenda PT ............................................................. 3 6
José Menegusso (PL - 22345) .................................. 3 3
Francisco Américo de S. Bernardino (PPB - 11200) .... 3 1
Legenda Pl .............................................................. 3 1
Francine Do Rocio Castro (PSB - 40240) ................... 3 0
Legenda PPS ........................................................... 2 9
Legenda PFL ............................................................ 2 8
Legenda PTb ........................................................... 2 8
José De Lara Sabadim (PSC - 20456) ....................... 2 7
Maria de Lourdes dos S. Machado (PFL - 25678) ........ 2 2
Aureo Pacheco Gomes Da Silva (PMDB - 15222) ....... 2 2
Edith Olga Petsch (PT - 13147) ............................... 2 1
José Bittencourt Vaz (PPS - 23610) .......................... 1 9
Amilton Gomes De Castro (PTb - 14567) .................. 1 5
Legenda PRP ........................................................... 1 4
Iracema Rodrigues De Andrade (PSC - 20646) .......... 1 1
Legenda PSB ........................................................... 1 1
Davi Ferreira (PT - 13456) ....................................... 1 0
Luiz Antonio Ribeiro (PFL - 25111) ........................... 9
Luiz Carlos Fernandes (PDT - 12123) ....................... 8
Neusa Aparecida De Souza (PSC - 20789) ................ 7
David Chaves Da Silva (PRP - 44444) ...................... 2
Adimir José Tomé De Oliveira (PDT - 12777) ............ 2
Sonia Maria Frederico (PDT - 12333) ........................ 2
Braz Pereira De Lara (PSB - 40255) .......................... 1
Total De Votos Nominais .......................................... 1 0 5 1 7
Total De Votos Em Legenda ...................................... 1 2 6 5
Total De Votos Validos ............................................. 1 1 7 8 2
Nulos ...................................................................... 4 4 8
Brancos .................................................................. 1 8 8
Total De Votos Apurados .......................................... 1 2 4 1 8

VEREADORES PARA TUNAS DO PARANÁ - ANO 2000
Marco Antonio Baldão (PSDB - 45612) ........................ 1 6 6
Legenda PFL ........................................................... 1 6 0
Antonio De Jesus Dos Santos (PFL - 25618) ............... 1 4 4
Orlando Martins Rasoto (PFL - 25698) ........................ 1 4 0
Juares Gonçalves De Lima (PFL - 25678) .................... 1 0 9
Alcides Renato Prestes dos Santos (PSDB - 45607) .... 1 0 8
Ademar Moacir Cordeiro (PFL - 25679) ....................... 1 0 5
Valmir Cordeiro De Oliveira (PSDB - 45606) ................ 1 0 0
José Osmar Alves (PSDB - 45621) .............................. 9 0
Eroildes De Jesus Burkner (PSDB - 45670) .............. 8 5
José Mario Czervinski (PSDB - 45623) ..................... 8 4
Francisco Schimerski Neto (PFL - 25606) .................... 7 9
Emerson Luiz Paris (PFL - 25680) ........................... 7 6
João Reginaldo Santos (PSDB - 45680) .................... 7 5
Legenda PSDB ........................................................ 6 9
Edgar Antonio Machado (PRP - 44455) .................... 6 8
Antonio Celestino Da Silva (PFL - 25611) ................ 5 4
José Maria Vieira (PFL - 25632) .............................. 5 1
Vera Lucia Prestes Vidal (PFL - 25613) ................... 5 1
Hemerson Straub Taborda (PRP - 44423) ................. 3 8
Jonas Cesar Cardoso De Lima (PFL - 25610) ............ 3 8
João Carlos Dos Santos (PPB - 11623) .................... 3 8
Geni Santos De Faria (PRP - 44412) ........................ 3 1
Elcio Luiz Fernandes Dos Santos (PFL - 25650) ........ 3 0
Nilza De Souza Oliveira (PFL - 25615) ..................... 2 7
Fernando Jose Bonete (PSDB - 45675) ..................... 2 6
Ana Beatriz Straube (PSDB - 45611) ....................... 2 6
Legenda PRP .......................................................... 2 3
Haroldo Teixeira Martins (PFL - 25620) .................... 1 7
Legenda Pdt ........................................................... 1 6
Dejanir Gabriel Dos Santos (PMDB - 15666) ............. 1 4
Maura Teresinha Jaymiu (PMDB - 15555) ................. 1 4
Guido Straub (PPB - 11639) .................................... 1 2
Rosinha Ribeiro De Lima Rocha (PMDB - 15222) ....... 1 1
Legenda PPB .......................................................... 1 1
Isaias De Almeida Santos (PMDB - 15333) .............. 9
Natalino Santos Martins (PRP - 44432) .................... 6
Legenda PMDB ....................................................... 6
Legenda PTB .......................................................... 6
Odival Gonçalves De Oliveira (PRP - 44456) ............ 1
Legenda PST .......................................................... 1
Total De Votos Nominais ......................................... 1 9 2 3
Total De Votos Em Legenda ..................................... 2 9 2
Total De Votos Validos ............................................ 2 2 1 5
Nulos ..................................................................... 1 4 8
Brancos ................................................................. 4 7
Total De Votos Apurados ......................................... 2 4 1 0

Aprovação das Contas Municipais
Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - 28/09/2004
www.tce.pr.gov.br/administracaopublica/consultas.asp

Município .................... 1999 2000
- Adrianópolis ................ 3
3
Câmara Adrianópolis ..... 3
3

2001 2002 2003
2
2
2
2
2
2

- Cerro Azul .................. 4
Câmara Cerro Azul ....... 4

4
4

2
2

2
2

2
2

- Dr. Ulysses ................. 3
Câmara Dr. Ulysses ...... 1

3
1

2
2

2
2

2
2

- Itaperuçu .................... 4
Câmara Itaperuçu ......... 3

4
3

3
3

3
3

2
2

- Tunas do Pr ................ 4
Câmara Tunas do Pr ..... 3

1
1

1
4

2
2

2
2

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.
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Votação dos Deputados Estaduais
Adrianópolis - Ano 2002
Somente os mais votados - Fonte: Terra Eleições
Nome do Candidato
nº
NELSON JUSTUS ................. 25.111
RATINHO JUNIOR .............. 40.840
ALEXANDRE CURI .............. 15.128
VANHONI ........................... 13.222
Voto na legenda ................. 1 1
NEIVO BERALDIN ............... 12.800
Voto na legenda ................. 1 3
Voto na legenda ................. 2 5
Voto na legenda ................. 1 2
Voto na legenda ................. 4 5
VANDERLEI IENSEN ........... 12.730
HERMES FONSECA .............. 13.190
Voto na legenda ................. 1 5
Voto na legenda ................. 4 0
KIELSE ............................... 25.250
Voto na legenda ................. 1 4
LUIZ CARLOS MARTINS ...... 17.550
Voto na legenda ................. 2 1
EDSON STRAPASSON ......... 15.200
ALGACI TULIO ................. 4 5 . 1 4 0
Voto na legenda ................. 2 2
Voto na legenda ................. 2 3
FERNANDO ......................... 11.789

Partido
PFL
PSB
PMDB
PT
PPB
PDT
PT
PFL
PDT
PSDB
PDT
PT
PMDB
PSB
PFL
PTB
PSL
PCB
PMDB
PSDB
PL
PPS
PPB

Votos
1.194
705
243
135
108
108
87
77
75
68
66
63
55
43
22
14
13
10
9
8
8
8
7

Votação dos Deputados Estaduais
Itaperuçu - Ano 2002
Somente os mais votados - Fonte: Terra Eleições
Nome do Candidato
José Augusto Liberato ......
NELSON JUSTUS ................
DELEGADO BRADOCK ........
CARLOS SIMÕES ...............
Voto na legenda ...............
VANDERLEI IENSEN ..........
EDSON STRAPASSON ........
Voto na legenda ...............
Voto na legenda ...............
Voto na legenda ...............
JOEL COIMBRA ..............
Voto na legenda ...............
CUSTÓDIO DA SILVA ....
Voto na legenda ...............
Voto na legenda ...............
VANHONI ..........................
RICARDO CHAB .............
CESAR SELEME ..............
KIELSE ..............................
RATINHO JUNIOR .............
LUIZ CARLOS MARTINS .....
FABIO CAMARGO ...........
PASTOR EDSON PRACZYK .

nº
13.122
25.111
15.150
14.190
13
12.730
15.200
15
14
12
14.120
11
14.660
25
45
13.222
15.170
11.111
25.250
40.840
17.550
20.620
22.123

Partido Votos
PT
2.609
PFL
1.957
PMDB
1.937
PTB
1.029
PT
317
PDT
303
PMDB
281
PMDB 268
PTB
201
PDT
168
PTB
165
PPB
160
PTB
118
PFL
112
PSDB
111
PT
109
PMDB 102
PPB
93
PFL
93
PSB
87
PSL
87
PSC
52
PL
40

Votação dos Deputados Estaduais
Tunas do Paraná - Ano 2002
Somente os mais votados - Fonte: Terra Eleições
Nome do Candidato
KIELSE ..............................
ALEXANDRE CURI .............
RICARDO CHAB .............
EDSON STRAPASSON ........
NEIVO BERALDIN ..............
ALGACI TULIO ...............
FABIO CAMARGO ...........
VANDERLEI IENSEN ..........
Voto na legenda ...............
CARLOS SIMÕES ...............
Voto na legenda ...............
Voto na legenda ...............
Voto na legenda ...............
TRAIANO ..........................
Voto na legenda ...............
RATINHO JUNIOR .............
Voto na legenda ...............
VANHONI ..........................
PEDRO KOSIBA ..............
LUIZ CARLOS MARTINS .....
Voto na legenda ...............
NELSON JUSTUS ................
BETO VON DER OSTEN ..
legenda ...........................
AUGUSTINHO ZUCCHI ........

nº
25.250
15.128
15.170
15.200
12.800
45.140
20.620
12.730
15
14.190
12
25
45
45.789
13
40.840
14
13.222
13.455
17.550
11
25.111
13.045
40
12.345

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

Votos
570
154
145
140
112
111
106
87
85
62
59
52
51
46
44
28
24
13
10
10
9
8
Voto na
7
7
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Votação dos Deputados Federais
Adrianópolis - Ano 2002
Somente os mais votados - Fonte: Terra Eleições
Nome do Candidato

nº

JOSÉ JANENE ....................... 1.145
EDUARDO SCIARRA ............. 2.530
MAX ROSENMANN ................ 1.510
DR. ROSINHA ....................... 1.313
REINHOLD STEPHANES .... 1 . 5 1 5
TAKAYAMA ......................... 1.414
Voto na legenda .................. 1 1
Voto na legenda .................. 1 2
SAMEK ................................. 1.345
Voto na legenda .................. 1 3
N E L T O N ............................ 1 . 2 1 2
ANDRE ZACHAROW ............. 1.236
Voto na legenda .................. 1 5
DR OTÁVIO ROCHA .......... 2 . 5 1 1
M A N D Á G U A ...................... 4 . 0 8 4
Voto na legenda .................. 1 4
Voto na legenda .................. 2 5
B A R A T T E R ......................... 1 . 2 5 8
ARNALDO RODRIGUES ...... 1 . 2 3 4
Voto na legenda .................. 2 3
MOACIR MICHELETTO .......... 1.512
JORGE LUIZ P. MARTINS ... 1 . 1 2 3
Voto na legenda .................. 4 5

Partido Votos
PPB
PFL
PMDB
PT
PMDB
PTB
PPB
PDT
PT
PT
PDT
PDT
PMDB
PFL
PSB
PTB
PFL
PDT
PDT
PPS
PMDB
PPB
PSDB

1.143
380
333
244
239
124
103
89
77
64
59
52
41
39
36
26
23
23
17
16
13
13
13

Votação dos Deputados Federais
Itaperuçu - Ano 2002
Somente os mais votados - Fonte: Terra Eleições
Nome do Candidato

nº

JOSÉ JANENE ....................... 1.145
IRIS SIMÕES ........................ 1.470
REINHOLD STEPHANES .... 1 . 5 1 5
TAKAYAMA ......................... 1.414
AFFONSO CAMARGO ............ 4.545
J U S T I N O ........................... 2 . 2 3 2
COLOMBO ............................ 1.310
ASSIS .................................. 1.314
CAIO SZADKOSKI ............. 2 . 3 3 3
MAX ROSENMANN ................ 1.510
Voto na legenda .................. 1 3
DR. ROSINHA ....................... 1.313
SAMEK ................................. 1.345
Voto na legenda .................. 1 4
Voto na legenda .................. 1 2
Voto na legenda .................. 1 1
NEY LEPREVOST ............... 4 . 5 6 3
Voto na legenda .................. 1 5
DRª CLAIR ........................... 1.399
JOÃO ALEXANDRE ............ 3 . 1 3 1
GUSTAVO FRUET .................. 1.567
N E L T O N ............................ 1 . 2 1 2
PASTOR OLIVEIRA .............. 2.212

Partido Votos
PPB
PTB
PMDB
PTB
PSDB
PL
PT
PT
PPS
PMDB
PT
PT
PT
PTB
PDT
PPB
PSDB
PMDB
PT
PHS
PMDB
PDT
PL

1.631
1.376
1.080
905
761
662
578
491
353
345
269
223
167
156
154
122
105
105
102
100
99
90
82

Votação dos Deputados Federais
Tunas do Paraná - Ano 2002
Somente os mais votados - Fonte: Terra Eleições
Nome do Candidato

nº

MAX ROSENMANN .............. 1.510
ANDRE ZACHAROW ........... 1.236
RUI HARA ........................ 4 . 5 6 0
IRIS SIMÕES ...................... 1.470
TAKAYAMA ....................... 1.414
Voto na legenda ................. 1 2
ALCENI GUERRA .............. 2 . 5 2 5
Voto na legenda ................. 1 5
Voto na legenda ................. 1 4
Voto na legenda ................. 4 5
Oliveira da Ambulância ...... 3 . 3 1 5
Voto na legenda ................. 1 3
ARNALDO RODRIGUES ..... 1 . 2 3 4
REINHOLD STEPHANES ... 1 . 5 1 5
MOACIR MICHELETTO ........ 1.512
VILMAR RIOS ................... 1 . 3 2 2
NEY LEPREVOST .............. 4 . 5 6 3
Paulo Mac Donald Ghisi ...... 1 . 2 1 0
NELSON MEURER ................ 1.111
Voto na legenda ................. 1 1
SAMEK ............................... 1.345
M I L A N I ............................ 1 . 3 1 2
SÉRGIO BUTKA ................ 2 . 3 6 9
PASTOR IRINEU ............... 1 . 2 3 0
BORBA ............................... 1.511

Partido Votos

PMDB
PDT
PSDB
PTB
PTB
PDT
PFL
PMDB
PTB
PSDB
PMN
PT
PDT
PMDB
PMDB
PT
PSDB
PDT
PPB
PPB
PT
PT
PPS
PDT
PMDB

905
274
183
103
94
90
66
41
26
24
22
22
21
17
14
14
11
11
11
9
9
8
8
8
7

Não Venda o Seu Voto
Comprar voto é crime com multa ou ineligibilidade, conforme o caso, crime este previsto na legislação eleitoral.

Votação do Governador - Ano 2002
Nome do Candidato .......................... Adrianópolis
Roberto Requião (15) - PMDB .......... 1.534 (54%)
Álvaro Dias (12) - PDT ......................... 1.285 (46%)
de votos válidos ................................. 2.819
Brancos ............................................... 74
Nulos ................................................... 417
Total de votos apurados ..................... 3.310

Fonte: Terra Eleições

Itaperuçu
7.354 (70%)
3.183 (30%)
10.537
277
1.031
11.845

Tunas do Pr.
624 (33%)
1.238 (66%)
1.862
32
212
2.106

Votação dos Senadores - Ano 2002 Fonte: Terra Eleições
Nome do Candidato - nº e Partido
Osmar Dias - 123-PDT ...............................
Flávio Arns - 133-PT ..................................
Pizzatto - 252-PFL .......................................
Paulo Pimentel - 151-PMDB ........................
Tony Garcia - 111-PPB ................................
Edésio Passos - 131-PT ..............................
Nitis Jacon - 452-PSDB ..............................
Nely Almeida - 200-PSC .............................
Affonso Antoniuk - 231-PPS ......................
Silva - 560-PRONA .....................................
Ralph - 401-PSB ..........................................
Abel Morangueira - 288-PRTB .....................
Julio de Jesus - 161-PSTU .........................
Eda Slomp - 430 -PV ...................................
Mossambani - 414 -PSD .............................
Procopiak - 270 -PSDC ...............................
Total De Votos Válidos ................................
Brancos ........................................................
Nulos ...........................................................
Total De Votos Apurados ............................

Política
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
vice-prefeito 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

Adrianópolis
1.160
1.102
1.170
541
558
464
261
3
3
0
9
0
5
1
1
0
5.278
488
1.308
7.074

Itaperuçu
4.310
2.930
3.544
2.506
2.602
2.816
433
49
30
1
42
0
1
8
1
5
19.278
2.431
2.555
24.264

Tunas do Pr.
1.453
1.351
168
368
87
125
44
6
1
0
3
1
0
2
0
2
3.611
255
634
4.500

Datas Relevantes da
Eleição 2004
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.
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Lacração, Conferência e Programas das Urnas para a Eleição 2004
5

1

2
Representantes de todas as coligações de Cerro Azul e
Dr. Ulysses estavam presentes no dia 22/09, juntamente com o
juiz eleitoral Dr. Guilherme Frederico Hernandes Denz, técnicos
e convocados da justiça eleitoral.

3

4

A parte de trás da urna eletrônica mostrando 5 dos 6 lacres
que cada urna recebeu no dia 22/9, na frente de todos os
presentes. Na ocasião foi apresentado os programas e os tipos
de mídia (meios de armazenamento de dados).

Os profissionais da justiça eleitoral já trabalharam com
estas urnas na eleição passada (2002) e portanto tem a
experiência necessária para que nada saia errado.
Cada urna foi ligada, testada e os programas e lacres instalados no dia 22/9.
Duas das urnas escolhidas ao acaso foram separadas para uma simulação de votação
(uma de Dr. Ulysses e outra de Cerro Azul).
Os presentes puderam testar a fidelidade do sistema votando em candidatos
aleatoriamente, confirmando que tudo estava realmente de acordo e segundo as
normas. Muitas perguntas foram feitas e constatou-se que é praticamente impossível
burlar a votação em qualquer uma das urnas eletrônicas.

Uma Receita para Burlar a Urna Eletrônica

Cada urna foi ligada e recebeu o
disquete, o cartão de memória, os
programas com os candidatos e fotos e
os lacres.
Tudo isto foi checado pelos
presentes, e assinada ata oficial, onde
todos saíram sossegados quanto à
segurança da eleição do dia 3 de outubro.

1. Separe muito dinheiro, pois você
somente poderá burlar uma urna
comprando muitas pessoas.
2. Compre funcionários da Procomp,
fabricante das urnas e dos
programas, porque sem isto, não
conseguirá fazer nada. Ele ou eles
devem enviar para ti uma máquina e
os programas de criptografia e
descriptografia (abrir e fechar os
códigos e senhas).
3. Crie cópias idênticas de lacres,
disquetes e cartões de memória
personalisados pela justiça eleitoral.
4. Compre o presidente da mesa,
mesários e fiscais da seção que
deseja modificar os votos.

5. Quando terminar a votação, dê um
jeito de atrasar o funcionário dos
correios, para que dê tempo de pegar
o disquete e cartão de memória,
levar até sua máquina, conhecer os
códigos e senhas, alterar a votação,
recolocar os disquetes e lacres.
6. Ainda assim existe a possibilidade
de você se dar mal. Se a coligação
contrária perceber que esta urna
está com votos errados e pedir uma
auditoria desta urna, um programa
de nome V Log da Justiça Eleitoral
entra em ação e pode se ver os
detalhes da votação que ficam
gravados internamente. O ligar a
máquina, desligar, modificar disquete,

Dezesseis (16) são as urnas reservas para casos de defeito em uma das
urnas de Cerro Azul e Dr. Ulysses.

Vista dos lacres numerados,
disquetes e cartões de memória
personalizados. Quem quer burlar a
votação precisa ter estes materiais, de
difícil falsificação.
votar, apagar, tudo fica registrado.
E se este LOG estiver alterado, é
indício de fraude. A urna é
ignorada. Adeus seus milhões!
- Tudo isto por uns 200 ou 300 votos?
- Como se vê é impossível alguém
burlar o sistema de urna eletrônica.
- Como a urna não tem modem,
cartão, placa de rede, antena, não
existe maneira de alguém se
comunicar com ela por satélite, rádio,
internet, infravermelho ou outra
maneira desconhecida por nós.

Portanto, a urna eletrônica
é extremamente segura!
Engenheiro Edson de Almeida e Franzen
Pós graduado em Informática
Professor de Informática desde 1986.
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Entrevista com Candidatos a Prefeito de Cerro Azul e Doutor Ulysses
financiamento de novas culturas
9. Programa Urbanização nas
ADAIR
SANTO
agrícolas, a falta de bom salário dos Vilas,
com
pavimentação,
funcionários públicos …
Como se vê falta muito, mas
principalmente falta uma boa
administração do dinheiro do povo.

2. Se pudesse resumir,
quais seriam os 10 programas
principais de seu governo?

1. Quais são os problemas
de seu Município?
Hoje o maior problema de Cerro
Azul é a falta de gerenciamento
adequado dos recursos públicos. Os
cerca de 400 a 500 mil reais mensais
do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), do Fundef e de
outros programas de governo que
chegam aqui, se fossem bem
aplicados, mudariam Cerro Azul.
Como se isso não bastasse, a falta
de Certidão Negativa no Tribunal de
Contas do Estado, com o INSS e
com o FGTS, traz mais prejuízos
ainda para Cerro Azul, pois muito
dinheiro deixa de vir para cá por falta
de uma boa prestação de contas de
quem está a frente da Prefeitura de
Cerro Azul.
Só do PRONAF investimento,
nesta safra de 2004, deixou de vir
para Cerro Azul, 400 mil reais. Do
PRONAF B, mais 40 mil reais, por
não haver técnico da Emater
credenciado no município. Só que a
falta de Certidão Negativa completa
em Cerro Azul vem ocorrendo desde
1997. São 7 anos que projetos e
verbas não chegam mais até aqui.
Existem outros problemas graves
como falta de estradas, falta da
conclusão do asfaltamento da PR
092, o grande número de crianças
grávidas, a falta de emprego, a
poluição de nossos rios, a falta de
um aterro sanitário, a falta de
condução escolar adequada, a falta
de creches, a falta de cursos
profissionalizantes, a falta de

1. Uma Excelente Administração, participativa, voltada para o
povo, com qualidade e com prestação de contas a cada 2 meses.
2. Programa Saúde para Todos,
com Unidades Móveis para médicos
e dentistas, posto de saúde 24
horas, abertura dos postos de saúde
no interior, mais médicos e
profissionais de saúde, mais
remédios e participação no consórcio
médico do Vale do Ribeira.
3. Programa Inclusão Social,
com
encaminhamento
aos
programas governamentais, através
do encaminhamento e apoio na
documentação básica para jovens,
idosos, carentes e portadores de
deficiências.
4. Programa Escola Cidadã,
melhorando e ampliando a estrutura
das escolas municipais rurais e
urbanas, Alfabetização Solidária,
Água Boa nas escolas, música,
banda, teatro, esporte, danças...
5. Programa 3a Idade, com mais
saúde, clube e casa de apoio aos
idosos.
6. Programa Iluminação Social,
com o programa Luz para Todos do
Governo Federal, baixando os
valores da iluminação pública, e
implantando o Iluminação Solidária
para as famílias carentes.
7. Programa Nossa Safra e
Agricultor Amigo, com a
capacitação dos agricultores, apoio
à implantação de cooperativas e
associações de produtores, melhoria
das moradias rurais, implantando o
programa Primeira Terra do Governo
Federal e regularização fundiária,
além de incentivo ao turismo rural e
ecológico.
8. Programa Bom Caminho,
com melhoramento e reabertura de
estradas e carreadores para
escoamento da safra.

calçamento,
urbanização
e
arborização de Cerro Azul e das
Vilas.
10. Programa Segurança
Preventiva, com o projeto Povo e
Patrulha Escolar do Governo
Estadual.
Este é um resumo dos 28
programas de governo que
pretendemos implantar nos 4 anos
em Cerro Azul da administração
Santo.

3. Mais algumas palavras
para seus eleitores.
A coligação Cerro Azul Tem
Solução, tem os melhores
candidatos a vereadores, tem meu
grande amigo Dr. Dalton, candidato
a vice-prefeito, e tem um candidato
a prefeito que só lançou seu nome
porque entende que Cerro Azul
merece uma mudança, pois Cerro
Azul Tem Solução. Nosso povo não
agüenta mais 1 ano de dificuldades
e penúria igual aos últimos anos. Ou
mudamos já, para este ano de 2005,
para esta safra, ou veremos os
moradores de Cerro Azul se mudar
para as favelas da cidade grande.

DONA JURA

Passamos as perguntas para a
assessoria da candidata Dona Jura,
mas não recebemos o retorno e
nenhum material, nem por email nem
as respostas foram deixadas no
Jornal Folha do Vale.
Todavia, para quem gostaria de
analisar as propostas da coligação
União por amor do povo a Cerro Azul,
pedimos que busquem na página 4
do Jornal A Voz do Ribeira n. 9. e a
entrevista no A Voz da Ribeira n. 6.

Adair Andrighetti assinando a Ata de
fundação da Ponkan Citrus do Brasil fábrica de sucos do Vale do Ribeira

1. Quais são os problemas de
seu Município?
O maiores problemas estão com
certeza no:
Ø abandono da agricultura, a falta
de apoio ao agricultor regional;
Ø desestruturação da família;
Êxodo rural;
Ø controle dos meios de
produção (Ponkan) e de
pequenas propriedades rurais
nas mãos de uns poucos (ditos
grandes);
Ø falta de regulamentação das
questões fundiárias principalmente nas pequenas propriedades rurais;
Ø política bairrista no trato com
os munícipes tanto da situação
como da oposição;
Ø cabresteamento eleitoral,
aliciamento do voto, etc.,
cabos eleitorais (os cabeças,
ditos grandes do lugar) que
controlam eleitores ao seu
derredor e que muitas vezes
vendem apoios de seus
vizinhos, parentes, amigos,
empregados, meeiros etc.
forçando assim muitos que se
vem acoados por situações
diversas
que
acabam
manifestando
apoio
a
candidatos a vereador e
prefeito que nada podem fazer
para a verdadeira mudança no
quadro social e político de
Cerro Azul.
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2. Se pudesse resumir, quais
seriam os 10 programas
principais de seu governo?
1. Orçamento Participativo: É o
eixo de uma política de participação
que envolve toda a sociedade. É o
compromisso da convocação de
todos os segmentos da Sociedade
Local para discutir políticas de
desenvolvimento
e
planos
estruturais a curto, médio e longo
prazo.
2. Descentralização Administrativa e Política: Criação de
Conselhos de representantes nos
bairros e sub-Prefeituras, de modo
a superar as desigualdades
existentes, democratizando o poder
político, o desenvolvimento
econômico local e dando maior
eficiência às Políticas Sociais de
atendimento as famílias carentes e
em situação de risco socioeconômico agravadas.
3. Modernização Administrativa:
Com a revisão de processos de
trabalho, a alteração dos espaços, a
valorização dos servidores e a
aplicação intensa de tecnologia de
informação, implanta-se um
processo
de
modernização
administrativa e um novo modelo de
gestão, onde a máquina pública
abandona a lógica internista e
burocrática, colocando cidadão e
cidadã como foco central do trabalho
da Prefeitura.
4. Gestão das Relações de
Trabalho: Serviços prestados e
incentivos ao desenvolvimento com
emprego e geração de renda por
meio da adoção de mecanismos
participativos que incorporem
organizações
empresariais,
sindicais e comunitárias, procurando
sempre apoio em assessorias
especializadas.
5. Incentivar a criação de um
Banco Social, ex: (SICRED), onde
caberá à Prefeitura apoiar o
desenvolvimento das micro e
pequenas empresas, a fim de que
possam criar formas de colaborar
com o fortalecimento de associações
de classes ou de bairros capacitando
a distribuição da renda de uma
maneira mais justa para aqueles que
trabalham o ano inteiro em nosso
Município.

6. Desenvolvimento de projetos
de economia solidária, com a
criação de Cooperativas de trabalho
dirigidas pelas associações de
moradores de cada bairro
7. Incentivar o estreitamento da
relação entre universidades,
faculdades particulares e a
comunidade, trocando know-how em
forma de assessoria e de consultoria
para as micro e pequenas empresas
aqui instaladas ou que venham a se
instalar, tanto as urbanas quanto as
que tenham atividades agropecuárias.
8. Renovação de pomares de
citrus e Instalação de fábrica para
industrialização da Ponkan,
incentivo a diversificação de outras
variedades frutíferas, buscando
alternativas
de
produção,
subsistência e fixação do homem ao
campo. Com produções de melhor
qualidade que possibilitem a
concorrência nos mercados
consumidores e destaquem o nosso
Município e Vale do Ribeira a nível
nacional nos mercados fruticultores.
9. Desenvolver um programa
inteiramente voltado à citricultura
e viticultura, possibilitando aos
nossos agricultores familiares
condições de disputa com as outras
cidades que dispunham de melhores
tecnologias de produção.
10. Regulamentação Participativa
dos Serviços Sociais: Além do
Orçamento Participativo, processo
que foca a administração dos
recursos e dos atos de gestão
financeira
do
governo.
A
administração do PL implantará um
processo
de
fiscalização,
regulamentação participativa e
controle social dos serviços e bens
públicos, com base no Direito
Constitucional de acesso aos
serviços de infra-estrutura como
requisitos para o exercício da
cidadania
3. Mais algumas palavras para
seus eleitores.
O povo é quem mais precisa de
um bom prefeito com a visão
necessária para administrar e
colocar Cerro Azul no rumo do
crescimento socioeconômico.
Quem constitui todas as

autoridades aqui na Terra é Deus, e
somente Ele. Não podemos forçar o
voto do povo, e muito menos
intitularmo-nos escolhidos por Ele
para tal tarefa.
Andar na presença do Senhor dos
Exércitos é o que nos faz irmãos em
Cristo.
E, eu como servo de Deus,
orgulhosamente abraço esta causa
por acreditar acima de tudo na
vontade e na capacidade dos bravos
munícipes que, sem dúvida,
participarão com sucesso na
realização deste trabalho.
E não esqueça, o voto é secreto
e somos 10.161 eleitores, e o
máximo que os comitês conseguem
por na praça para mostrar a força
política é 1.000 a 2.000 pessoas/dia.
Sobram portanto em média 8000 mil
pessoas em casa que não vêm na
praça, assistir “discursos”. Lembre
os “discursos” duram 30 dias, mas
uma administração é de 04 anos,
barulho e festa a base de cerveja,
shows com dançarinas etc., não vai
pôr feijão na panela do pai de família
e trabalhador depois do dia 03 de
outubro. Por isso 22 neles e para
vereador 22.222 neles. O Catarina
tem voto, pois foram mais de 4.000
mil visitas por todos os bairros e
comunidades deste município. Cada
um destes eleitores recebeu a
proposta do Catarina.

Dr. Ulysses
Pedro Júnior

Alto Ribeira, Setembro de 2004
1. Quais são os problemas de
seu Município?
Dr. Ulysses tem o 2o pior Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH)
do Estado do Pr. pelas medições até
o ano 2000. Todavia, de lá para cá,
nestes últimos 4 anos, muita coisa
se fez para alterar esta situação.
Basta lembrar que foram construídas
escolas, creche, praça, centro de
treinamento e muitas outras obras
somente nestes últimos 4 anos.
Um dos fatores que contribui para
o baixo IDH de Dr. Ulysses é o alto
índice de analfabetismo. Esta
situação não se muda rápido, mas
precisa de políticas públicas voltados
para alterar esta quadro e
precisamos do apoio de toda a
comunidade. Para o analfabetismo
estaremos empenhados em trazer
aqui o programa Alfabetização
Solidária do Governo Federal, que
deve alterar o quadro de analfabetos
de Dr. Ulysses já nos primeiros 2
anos de nosso mandato.
Em vez de citar problemas de
meu município convém citar o que
Dr. Ulysses traz de melhor aos seus
moradores:
- Suas águas não estão
contaminadas.
- A cidade fica mais bonita a cada
ano que passa.
- Praticamente não há violência,
roubos ou mortes aqui.
- Muitas indústrias e empresas
têm se instalado em Dr. Ulysses
nos últimos anos.
- Aqui há emprego para quem
deseja trabalhar.
O que falta para Dr. Ulysses é que
se continue o crescimento iniciado
há 8 anos atrás, através de uma
nova administração participativa,
consciente e orientada para o povo.
Queremos que Dr. Ulysses seja
um próspero e grande Município,
mas sem os problemas das grandes
cidades, como poluição, roubos,
violência, falta de escolas, falta de
creches, falta de médicos…
2. Se pudesse resumir, quais
seriam os 10 programas
principais de seu governo?
1. Pavimentação das ruas da
cidade e recuperação e cascalhamento das estradas rurais.
2. Projeto de Habitação Urbana e
Rural, principalmente nos lotea-
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continuação - Pedro Júnior
mentos novos.
3. Ambulâncias Equipadas nos
Postos de Saúde do interior.
4. Atendimento médico 24 horas na
cidade e atendimento médico e
dentário uma vez por semana
exclusivo para os idosos.
5. Transporte Escolar de Primeira
Qualidade.
6. Ampliação e informatização do
sistema Escolar.
7. Apoio aos estudantes para
cursar universidades e cursos
profissionalizantes.
8. Apoio total ao esporte e cultura.
9. Salário Digno aos Funcionários.
10. Apoio à Agricultura Familiar e à
Associação de Produtores.

BODE

As Coligações e Perguntas
SANTO é da coligação Cerro Azul tem
Solução (PMDB/PT/PPS/PSB) e tem como
vice o Dr. Dalton.
DONA JURA é da coligação União Por
Amor ao Povo de Cerro Azul (PTB/PP/
PSDB) e tem como vice Irineu.
ADAIR ANDRIGHETTI é da coligação
Frente dos Produtores CerroAzulenses
(PL/PDT/PFL) e tem como vice Eudes
Bassetti.

Em
Cerro
Azul

3. Mais algumas palavras para
seus eleitores.
Uma era de prosperidade está
vindo para Dr. Ulysses.
Estaremos empenhados em
fazer com que cada morador do
município faça parte deste
crescimento, deste momento
favorável e das coisas boas que Dr.
Ulysses deve receber nos próximos
4 anos.
Estamos muito otimistas pois
entendemos que a vitória no dia 3 de
outubro nos credenciará, junto com
todo o povo de Dr. Ulysses, a iniciar
e implantar esta era de prosperidade
em nosso querido município.
Venham conosco...
Também passamos as perguntas
para a assessoria do candidato
Carlos Eduardo Alves Cordeiro da
coligação Por Uma Cidade Feliz
(PMDB/PPS/PTB/PT), mas não
recebemos o retorno e nenhum
material, nem por email nem as
respostas foram deixadas no Jornal
Folha do Vale.
Todavia, para quem gostaria de
analisar o conteúdo de suas
entrevistas, pedimos que busquem
na página 11 do Jornal A Voz do
Ribeira n. 7.
PEDRO JÚNIOR é da coligação UFDL União da Frente Democrá-tica Liberal (PL/
PSL) e tem como vice Waldemar de Mattos
BODE - Carlos Eduardo Alves Cordeiro
é da coligação Por Uma Cidade Feliz
(PMDB/PPS/PTB/PT) e tem como vice Adjair
Desplanches.
Todos os candidatos receberam as
mesmas perguntas e tinham 2 dias para
responder, e no máximo 1 página A4 em
tamanho de letra 10 para nos enviar, por
email, fax ou pessoalmente no Jornal.

Alto Ribeira, Setembro de 2004

Central de Notícias da Folha do Vale
Comício da Dona Jura foi realizado no dia 30/09

O grande comício da coligação União
Por Amor ao Povo de Cerro Azul da
candidata Dona Jura e do vice Irineu, foi
realizado no dia 30 de setembro, no
último dia que a justiça eleitoral permite
a relização deste tipo de atividade.
Ao mesmo tempo foi servido churrasco
e pão para todos os presentes, numa
confraternização daqueles que apóiam
sua candidatura e a de seu ex-marido,
o atual prefeito Adhjayr Bestel, inclusive
o deputado estadual Kielse.

O Jornal Folha do Vale estava
aguardando o pronunciamento das
autoridades, uma vez que se afirmava
pelos presentes a participação do
deputado Kielse.
Todavia até às 15:30 horas não havia
ainda iniciado o comício e o
pronunciamento destas pessoas e da
candidata Dona Jura.
Foi nesta hora que tiramos estas fotos,
e era o tempo limite para o fechamento
desta edição do Folha do Vale.

Cartazes Rasgados em Cerro Azul

Mais uma manifestação antidemocrática e sinal de baixo nível de
educação cívica.
Este cartaz trazia a foto de um
candidato a deputado, e dizia "Esse é
mentiroso e não prova o que fala".

Cartazes Rasgados da Coligação Cerro
Azul Tem Solução em deliberado ato de
desrespeito à democracia, à ética e à
educação que vem da família.
Este cartaz acima está localizado na
entrada da Vila Bestel e o ao lado, ao lado
da frutaria do Téte.

Um caminhão com uma pessoa na
carroceria, provavelmente mandado por
alguém, passou e arrancou o cartaz e as
ripas que o prendiam.
Ficou somente os pedaços.
Quando será que veremos dignidade na
educação política de todo o povo de Cerro
Azul? Uns poucos estragam e
contaminam toda uma população que
somente quer escolher bem seus
Vereadores e Prefeito.

FOLHA DO VALE
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Ponkan Citrus do Brasil - Fábrica de Sucos do Vale do Ribeira

Três foram as reuniões gerais para a formação da Fábrica
Ponkan Citrus do Brasil. A primeira foi em 30/8/2004 no
Barracão da Copasa em Cerro Azul.

A última reunião antes da formação da Fábrica ocorreu em 22/09,
quando se apresentou o Engenheiro Agrônomo Eraldo Correia do
Nascimento, diretor vice-presidente do SICRED.

Gil Ribas, Airton Ferreira e o Eng.
Agrônomo Eraldo Nascimento, diretor
vice-presidente do SICRED - Sistema
de Crédito Cooperativo, que apresentou
as diretrizes do Sistema Cooperativo e
como o SICRED poderá ajudar a
Fábrica de Sucos e os produtores de
Cerro Azul.

Nesta primeira reunião do dia 30/8,
muitas autoridades e produtores
estavam presentes e puderam fazer
suas perguntas.

Na oportunidade o Sr. Airton Ferreira,
empresário idealizador do projeto,
explicou que esta fábrica está a mais
de 1 ano sendo trabalhada, sendo que
o IAP já forneceu a licença prévia.

Houve uma certa desconfiança por parte
de alguns líderes e produtores na
primeira reunião do dia 30/8. Muitos
acharam que a "esmola é demais, e por
isto o santo desconfia", uma vez que o Sr.
Airton Ferreira vai também financiar com
recursos próprios e de bancos do exterior,
sem a necessidade dos produtores de
Cerro Azul. Mas muitos acreditaram e
assinaram a ata de fundação.

O local da fábrica foi comprado pelo Sr. Airton Ferreira, na
região do Quarteirão de Baixo, e está na fase inicial.

Esta é a segunda reunião que
aconteceu no início de setembro no
Sindicato Rural de Cerro Azul. Foi
preparada somente para a liderança,
para redimir as dúvidas que poderiam
haver e preparar para a próxima
reunião, quando então seria criada a
Cooperativa que abrigaria a Fábrica de
Sucos Ponkan Citrus do Brasil. Ficou
acertado que a Cooperativa da Fábrica
seria diferente da Cooperativa de
Agricultores Familiares que se está
formando em Cerro Azul, já em fase
adiantada de formação.

A terraplanagem está pronta, e nos próximos dias será criada
e empresa e cooperativa e iniciada a obra.

Cerro Azul têm 2200 produtores de
laranja e tangerina, mas já teve 4000
produtores e 4 milhões de pés há 17
anos atrás. A fábrica nascerá
comprando toda a produção de Ponkan
de Cerro Azul e precisará de início
buscar 30 % de sua produção em
laranjais de São Paulo. Portanto é
necessário que Cerro Azul volte a
investir em plantação de novos laranjais
urgentemente. A Ponkan selecionada,
maior, mais graúda e de melhor
qualidade, continuará sendo vendida no
mercado para consumo in-natura.
Somente a Ponkan menor ou de
qualidade inferior será moída na fábrica.
Só isto, por si só, aumentará o preço
da caixa de Ponkan.

Leone, que tem ajudado na organização
da fábrica. A esposa e a filha de Airton
Ferreira. Para aqueles que desconfiam:
"se alguém quer dar um golpe, não traz
esposa e filha". Portanto acreditem!

FOLHA DO VALE
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Classificados - G R Á T I S - Classificados Em Cerro Azul
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.
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.
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.
Em Dr.Ulisses - 16 Km para lado do Caraguatá
- 181 alqueires por R$ 3.000 o alqueire. Sendo 90
alqueires de pasto, 5000 pinheiros Araucária de
reflorestamento, e 15 alqueires de mata virgem.
Com pequena casa. Tratar 662-1775.
Casa por 13.000 mil, na rua do Cruzeiro. Tratar
662-1775

Alto Ribeira, Setembro de 2004

GRÁTIS

- GRÁTIS

-

Se você quer VENDER, COMPRAR, TROCAR, DOAR ou MANDAR SEU RECADO DE UTILIDADE PÚBLICA, faça
aqui, pois tudo isto é GRÁTIS 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 diretamente para este jornal no email presidente@icepar.com.br
ou pelo FAX (41) 662-1775 ou ainda entregue diretamente no Jornal Folha do Vale, ao lado da Prefeitura de Cerro Azul.
NET Br@zil
Soluções
Globais de
Informática
m
m
m
m
m
m
m
m

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

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

14 alqueires, Três Barras – Quebrada Funda,
posse mansa e pacífica. 2.300,00 o alqueire,
próximo da cidade - Fone: (041) 662 1604

Seis alqueires rurais, Quebrada Funda, tem rio,
estrada à 2 Km do Centro. 20.000,00. 662-1604

Casa 13 peças. Alvenaria, 140 m². Vila Eliane.
30 mil. 662-1604 com Ruy

Para reflorestamento – 155 alqueires. Laranjal
S. Francisco – Rocha Mato Preto. 2.000,00 o
alqueire – com casa, rios... 662-1604 com Ruy

Lote 360 m². Aceita carro, moto. 4.500 saldo
transferido de contrato 142,00 mensais. Almirante
Tamandaré. 662-1604 com Ruy

Centro da Cidade: Lotão 4.356 m² - 66m x 66m,
oportunidade só por 50 mil. 662-1604 com Ruy

Casa mista – Lote 450 m². Pode entrar carro,
terreno. Almirante Tamandaré. 7.500 transferido
de contrato 195,00 mensal. 662-1604 com Ruy

Vende-se para a política, aparelho de som, dois
alto falantes + amplificador 80 W. Bateria. 500,00.
662-1604 com Ruy

Igreja Pra quê?

tada, nada sábia, não inteligente, a
maioria das generalizações tolas e
feitas por pessoas sem conhecimento real dos fatos é injusta.
Poderíamos aqui colocar outras
argumentações e refutá-las sem
dificuldade, porém queremos neste
texto abordar três razões básicas do
pra quê e por quê existe igreja.
Primeira Razão
A primeira é por uma questão
social. Deus fez do homem um ser
social e colocou nele a necessidade
de estar com os outros e relacionarse com eles. desde o princípio Deus
declarou: “não é bom que o homem
esteja só”, Gn 2:18. Uma pessoa que
procura viver isolada dos outros,
provavelmente está vivendo algum
sério conflito emocional, pois uma
necessidade básica do seu ser está
sendo sufocada. Um dos meios
sociais mais saudáveis, embora não
seja perfeito, é uma igreja regida
pelos princípios imutáveis da Bíblia
sagrada.
Segunda Razão
Uma Segunda razão é o fato de
que na união da fé das pessoas
existe um poder espiritual
imensurável. Uma alegação muito
comum de ser ouvida é: “Faço
minhas orações na minha casa,
portanto, não preciso ir a igreja”. Com

Net Br@zil - Soluções Globais de Informática
Curso de Digitação e Operação de Computadores
v Digitação rápida com os 10 dedos
v Documentos comerciais (Atas, cartas, ofícios, memorandos, circular,
recibos, minutas, certidões...)
v Fundamentos do Processamento de Dados
v Iniciação aos Jogos Digitais
v Operação no Windows, Word, Excel
v Visão Geral da Internet, Intranet e Redes Corporativas
MATRÍCULA
R$ 20,00

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

Material do Curso:
01
01
01
01

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

VAGAS LIMITADAS
INSCRIÇÕES ABERTAS
1 ALUNO POR COMPUTADOR

INSTRUTOR: Eng. Edson de Almeida e Franzen

Pastor Silas Zdrojewski
1a Igreja do Evangelho Quadrangular

Este tem sido um questionamento que muitos têm levantado, e
na defesa deste, muitos argumentos
são apresen-tados, sendo que alguns
parecem convincentes, mas na
realidade não têm sustentação.
Alguns exemplos:
- Igreja é uma instituição
humana. Não, ela é constituída por
homens, mas foi instituída por
Deus.
- Existe muita exploração em
algumas igrejas. Mas não em
todas.
- E quando surgem maus
exemplos: É tudo farinha do mesmo
saco. Está é uma afirmação precipi-

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

certeza não podemos deixar de ter
momentos de oração em nossa
casa, mas isso não substitui a
necessidade de estarmos na igreja.
A escritura diz que a oração feita por
um justo pode muito em seus
efeitos, Tg. 5:16, mas este texto não
diz que ela pode tudo. Porém, Jesus
disse que quando houverem dois ou
três no nome Dele e concordarem a
cerca de alguma coisa, isto será feito
no céu, Mt. 18:18-19. Ou seja, a
oração feita por um justo pode muito,
mais a oração segundo a vontade de
Deus, feita por pessoas reunidas em
nome de Jesus em torno de um
objetivo comum, pode tudo. O Salmo
133 ensina que onde há a união dos
irmãos, ali Deus ordena a bênção e
a vida para sempre. A prática de
coisas tão importantes e poderosas
como estas, só pode acontecer na
igreja.
Terceira Razão
Em terceiro lugar afirmamos que
a igreja é uma instituição divina. A
palavra igreja “gr. Ekklesia? reunião
de cidadãos chamados para fora de
seus lares para algum lugar público,
assembléia (dic. Bíblia on line)”
aparece pela primeira vez na Bíblia

sendo citada pelo próprio Jesus,
quando Ele disse: “edifiquei a minha
igreja”, Mt. 16:18, é citada por 73
vezes no Novo Testamento. Jesus é
o criador, edificador e sustentador da
igreja. Como já dissemos, a igreja é
formada por homens, porém é uma
instituição divina.
Aqui estão apenas algumas
razões do pra quê e do por quê que
igreja. Não fique fora dela, participe
de uma igreja saudável baseada nos
princípios bíblicos, e isto fará toda a
diferença na sua vida.

Curso de Teologia em
fevereiro de 2005
Estaremos iniciando no dia 21
de Fevereiro de 2004, o Curso de
Teologia adenominacional: Curso
de Formação de Liderança e
Ministério Cristão (FLMC) com
duração de 8 meses. O curso
terá mais de 36 livros, além de
cds, apostilas..., onde você
estudará usando as mais
modernas técnicas de pesquisa,
pois o curso será ministrado no
computador. Vagas limitadas.
Faça sua matrícula hoje!

FOLHA DO VALE
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Eis alguns problemas do Município de Cerro Azul, árduo trabalho para o próximo Prefeito

Esgoto a céu aberto na Vila Dupont,
uma vila criada mais recentemente que
deveria ser exemplo de urbanismo.

Lixo na frente da Prefeitura - foto esta
tirada no dia da Festa da Laranja deste
ano. Todas as festas na cidade têm tido
semelhante problema.

Ponte derrubada sobre o Rio Quebrada
Funda, próximo da praça.

Ponte derrubada na Bomba, que unia
bairros e que está para ser reformada
há muitos meses...

Desmatamento em Cerro Azul.
Muitas perobas remanescentes em Dr.
Ulysses, com algumas centenas de
anos, estão sendo dizimadas sem
nenhum remorso.

Lixão a céu aberto na Vila Eliane,
próximo à favela. O mau cheiro no local
em dias de sol é insuportável.

Ponte da Vila Eliane sobre o Ponta
Grossa, derrubada em cheia a muitos
anos atrás. Era muito utilizada porque
unia 2 bairros.

Violência e emergências policiais são
cada vez mais comuns em nossa
Cerro Azul.

O Lixão da Vila Eliane já está
chegando no rio, afluente do Ponta
Grossa, e daqui a algum tempo, o
primeiro rio morto de Cerro Azul.

Ponte da Vila Eliane sobre o Rio Ponta
Grossa. O Ponta Grossa, sem a mata
ciliar de proteção, enche e inunda as
casas que aparecem na foto.

A poluição no Rio Ponta Grossa está
chegando a níveis mais do que
alarmantes. Praticamente já não se
encontra mais peixes no rio.

Em
Cerro
Azul

Em
Cerro
Azul

Vote Certo! Izauri é amigo pessoal do governador

