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A Corrupção no Brasil Retratada no CERARTE

Retratando o bispo e deputado federal João
Batista Ramos da Silva (PFL-SP), pego com

10 milhões novinhos em mala de viagem

Retratando o dinheiro na cueca de José Adal-
berto Vieira da Silva, assessor do líder do PT do
Ceará, José N. Guimarães, irmão de J. Genoíno

Retratando o tesoureiro do PT, Delúbio Soares,
que com Sílvio Pereira, José Dirceu e Marcos
Valério comandavam o esquema do Mensalão

O presidente da Câmara Severino tentou
transformar em pizza as CPIs, mas foi

descoberto o seu "Mensalinho". Na pág. 2...

Mais de 3100 pessoas foram retiradas das 379
propriedades compradas pela CBA para a Usina

Hidrelétrica de Tijuco Alto nos 5 municípios
envolvidos, mas em especial em Cerro Azul, que

tem o maior percentual da área de inundação.

Veja aqui a Verdade da Anulação do ConcursoDívida Social da CBA com o Vale

Técnicos do CNEC e CBA em reunião na comunidade do Mato
Preto, em Cerro Azul, com produtores e proprietários de terra,

apresentando a proposta de ressarcimento em outras terras e
como será a compra. Veja mais nas págs 8 e 9...

Veja aqui a Verdade da Anulação do Concurso
Circula no município o boato que foi o

Prefeito Santo de Cerro Azul que anulou o
concurso de 1992 e pode colocar na rua
alguns funcionários. Este Jornal coloca

aqui a verdade da anulação.
Não foi a atual Gestão Municipal de Cerro Azul,

mas sim o Tribunal de Contas do Estado  (TCE) que
anulou o concurso 001 de 1992.

Todavia o TCE só anulou por falta de documentos
dos funcionários envolvidos no concurso. Devido o
pouco pessoal do Tribunal de Contas, as contas,
concursos, licitações e outros documentos estão
sendo analisados aos poucos e com muito atraso.
Isto fez com que só em 22 de fevereiro de 2005 o
TCE finalmente anulou o concurso de 1992, num
processo que tramita desde 05 de março de 2002
(há mais de 3 anos).

A administração anterior enviou parte da
documentação de alguns funcionários somente 10
anos depois, em 18 de fevereiro de 2002, conforme
este documento ao lado comprova. Como faltou
documentos da parte da Prefeitura, o TCE rejeitou o
concurso, e iniciou o processo 61.894/2002 em 5 de
março de 2002, que hoje pode ser consultado pela
Internet, no endereço www.tce.pr.gov.br e comprovar
tudo o que apresentamos aqui...

Este é o ofício 31, do mês de fevereiro de 2002 que leva
anexo alguns documentos de uns poucos funcionários

para o Tribunal de Contas do Estado.
É assinado pelo prefeito Adjahyr Bestel, prefeito da
gestão anterior, portanto de 2001 a 2004 e também

prefeito em 1992 (1989 a 1992), quando se realizou o
referido concurso 001/92.

Portanto o TCE somente aplicou as leis quando anulou o
concurso, pois muitos candidatos não tinham os

documentos necessários, e quando o TCE solicitou, ainda
assim não foi entregue todos os documentos exigidos.
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A Descoberta e o Combate à Corrupção no Brasil de HojeEditorial
O Jornal Folha do Vale não poderia deixar de

publicar e descrever parte da tragédia política
que se abate no nosso país. Não poderíamos
ficar alheios à corrupção e distantes do que está
acontecendo com alguns de nossos políticos.

Os organizadores do 1o Festival de Cultura e
Arte de Cerro Azul - CERARTE 2005, também
preocuparam-se com isto e fizeram no dia 13 de
agosto, uma bem organizada passeata por toda
a cidade de Cerro Azul.

Esta passeata tinha como tema a corrupção
dos últimos meses do País.

Diante de tão grande avalanche de provas,
telefonemas gravados, malas de dinheiro
apreendidas, dinheiro em cueca,  mensalão,
mensalinho, sapatênis, Land Rover, festas rave,
viagens, aviões de 50 milhões de dólares, cartão
de crédito corporativo..., diante de tão grande
número de evidências, o povo percebe que já
não mais existe partido ético, e que há muitos
poucos políticos que não se dobraram com a
fascinação dos mimos, sexo, dinheiro e poder.

Esta edição tratará muito disto, além, é claro,
de todas as notícias de sempre da bonita e
magnífica região do Vale do Ribeira.

Este texto chegou até nós pela Internet.
Divulgamos aqui na íntegra.

E Agora José
Prezado José Genoíno,
Prezado José Dirceu,
Nasci no interior do Espírito Santo há

58 anos atrás.
Com 10 anos fui morar em Vitória.
De família pobre, sempre estudei em

escola pública, até porque eram as
melhores.

Aos 15 anos era caixa de uma loja de
artigos infantis.

Trabalhava durante o dia e estudava a
noite.

No memorável ano de 1968 ingressei
na Universidade Federal do Espírito
Santo, classificada em 2º lugar no
vestibular, para cursar Ciências
Econômicas.

Fiz todo o meu curso de graduação
com o famigerado Dec. 477 pairando
sobre a minha cabeça.

Fiz passeata, queimei bandeira
americana, corri da polícia, participei de
diretório acadêmico, vi amigos voltarem
da cadeia com os corpos cobertos de
hematomas (os que voltaram).

Enfim, vivi intensamente aquela época
conturbada.

Em Janeiro de 1973 ingressei por
“concurso público” na Cia Vale do Rio
Doce, classificada em 1º lugar.

Em 1982 me transferi para o Rio de
Janeiro.

Em 1994 me aposentei por tempo de
serviço.

Acompanhei o surgimento das lutas
sindicais, e conseqüentemente do PT,
desde a década de 80.

Fui pra rua de camiseta amarela e
bandeira do PT em punho, brigar pelas

Diretas Já !
Chorei na Presidente Vargas com o

discurso do Ulisses Guimarães.
Chorei com a morte do Tancredo.
Chorei de emoção com o discurso do

Lula na Cinelândia, no encerramento da
campanha de 89, e chorei de novo na
derrota para o Collor.

Fui pra rua com os caras pintadas,
brigar pelo impeachment.

Não desisti.
Insisti.
Votei no Gabeira, Benedita da Silva

(que decepção !), Jorge Bittar, Chico
Alencar, Eliomar etc.

Vi meus sonhos se tornarem
realidade quando o PT chegou ao poder.

Meus ídolos Lula, Dirceu, Genoíno...
finalmente no poder. Mudando os rumos.

Acreditei então que a luta da minha
geração não tinha sido em vão.

Finalmente teríamos o País dos
nossos sonhos.

Por que digo tudo isto ?
Porque hoje ... EU DESISTO.
Cheguei ao limite da minha

indignação.
CANSEI !
Cansei de ver o PT bater cabeça, e

renegar seus filhos.
Cansei de procurar desculpa para

tanta incompetência.
No fundo do meu íntimo, começo a

acreditar no jargão que o PT só sabe ser
oposição.

Cansei de sofrer por ver o Lula se
arvorar de “salvador” dos fracos e
oprimidos - pelo lado esquerdo. E “salvar”,
salvar mesmo, os opressores - pelo lado
direito.

De vê-lo ceder aos encantos da
vaidade.

De ouvir as suas bobagens de
improviso.

Cansei de ver os programas sociais
do governo irem por água abaixo, sem
nada de proveitoso. Cansei de ver as
fraudes do bolsa isso, bolsa
aquilo proliferarem pelo país, sem que
nenhuma providência eficaz tenha sido
tomada, e sem que os objetivos tenham
sido alcançados.

A população continua esfomeada e vai
continuar assim, pois a fome que está
matando nosso povo não é de comida e
sim de valores morais, ética e cidadania.

Cansei de ver o governo dar peixe às
populações, sem nunca ter lhes ensinado
a pescar, somente incentivando o atual
estado de roubalheira e corrupção.

Desconheço o partido - que julgava
meu - quando propõe censura à imprensa,
cotas para negros nas universidades,
cartilha de expressões politicamente
incorretas.

Programa de fertil ização para

populações carentes bancados pelo
Ministério da Saúde???

O que é isso companheiro?
E o programa de controle de

natalidade dessas populações? Existe?
E o MST? Quem subvenciona aquela

gente toda?
Demarcação de enormes reservas -

 incompetência ou subserviência a
interesses alienígenas?

A violência está generalizada pelo país
afora. E não me venham dizer que é falta
de emprego.

O Rio de Janeiro está entregue às
moscas, ou melhor, aos traficantes e
camelôs de pirataria.

Providência? Nenhuma !
A Câmara Federal está entregue a um

senhor que me causa embrulhos no
estômago só de ver a sua imagem.

Por que ele conseguiu chegar lá?
Por falta de humildade e competência

dos quadros do PT. O candidato do PT
para a pres. da Câmara está envolvido
até o pescoço no caso Celso Daniel.

As entrevistas gravadas no submundo
parlamentar mostrando subornos,
achaques e outras atividades ilícitas, dão-
me nojo.

A “cara de pau” daquela parlamentar
de Rondônia deixou-me estupefata.

Será que não podemos mudar o
mundo?

Será que ela tem razão?
Será que somos um País de corruptos

e eu não sabia?
E o governo do PT... ENTORPECIDO!

Entregue aos delírios de Severino & Cia.
Buscando alianças inimagináveis,

indigeríveis.
Francamente... O que é isso

companheiro ?
Aplausos para a Ministra Marina da

Silva, que ainda trava uma luta insana
pelos seus ideais, embora boicotada por
todos os lados.

EU DESISTO !
Não jogo fora o meu título de eleitor

porque, infelizmente, o voto é obrigatório.
Mas não voto mais em ninguém.
Comunico que o PT acaba de perder

uma eleitora convicta.
Comunico que a partir de agora sou

alienada.
Em vez de jornal (censurado) vou fazer

palavras cruzadas.
Em vez de noticiário de TV

(censurado) vou ver desenho animado.
Acho que fiz a minha parte.
Agora Chega !
NÃO AGÜENTO MAIS !
Fiquem com os seus Severinos e

continuem prepotentes.
O Brasil corrupto agradece.

Marly Demoner.

11 Motivos para o LULA ficar !!!

Também precisamos colocar aqui o
que a grande maioria da imprensa não
fala - Lula têm méritos, eis aqui eles:

1 - Criou, em 2 anos e meio de
GOVERNO, mais de 3 milhões e 135 mil
novos empregos de carteira profissional
assinada no país. no período anterior, de 
1994 a 2002, foram criados apenas 737
mil empregos.

2 - Mês após mês, são batidos todos
os recordes nas exportações. Jamais se
exportou tanto nesse país. Estamos
conquistando novos mercados, com
produtos de maior qualidade.

3 - Pagou ANTECIPADAMENTE uma
parcela da dívida, ou seja, o Governo
finalmente tem um caixa equilibrado.

4 - Disse NÃO para a possibilidade
de novos empréstimos ao FMI. O Brasil
faz empréstimos lá fora desde que foi
“descoberto”. ISSO DESAGRADOU
MUITO O FMI.

5 - Quebrou o monopólio das indústrias
farmacêuticas quanto aos preços
abusivos de remédios para tratamento da
AIDS o que barateou os produtos em
quase 50%.

6 - Está fazendo um projeto de
irrigação no Nordeste com poços
artesianos como NUNCA se fez nesse
país, auxiliando na Reforma Agrária de
áreas que ninguém tem interesse.

7 - Está fazendo três universidades
federais novas, uma na região de
Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma
no ABC Paulista, uma no Recôncavo
Baiano, além de estar levando uma
extensão da Universidade Federal de
Minas Gerais lá para o Vale do
Jequitinhonha, uma das regiões mais
pobres e abandonadas do país.

8 - Foi à África pedir perdão aos irmãos
de lá pelos séculos de exploração dos
negros neste país.

9 - Realizou um encontro histórico
entre o mundo árabe e o mundo sul-
americano, abrindo novos horizontes de
comércio, não restrito apenas aos EUA
e União Européia.

10 - NUNCA a Polícia Federal teve
tanta liberdade para atuar e efetuar prisões
de figuras do alto escalão da política, da
burguesia e do crime.

11 - O Brasil vai atingir a auto-
suficiência em petróleo até o final de 2005,
ou seja, não precisaremos ficar a mercê
do petróleo de fora, com preços
oscilantes e perigosos, vide a loucura dos
EUA para “pegar” o petróleo do Iraque,
por exemplo.

Tudo sem privatizar!  Com o dólar e a
inflação sob controle. Isso tá incomo-
dando muita gente e muitos interesses...

Portanto o governo Lula têm seus
méritos, o principal deles é que, após toda
esta lama apresentada, cremos
realmente que teremos política e políticos
mais limpos, ou pelo menos receosos...
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CERARTE 2005 - 1o Festival de Cultura e Arte de Cerro Azul, realizado em 13 de agosto

As organizadoras do CERARTE 2005, Secretária
Simone da Educação e Prof. Vania da Cultura

A Profa Arlete Chandelier desfila
com a camisa do CERARTE

A passeata da semana CERARTE começou na casa da
Cultura e andou com a escolta da polícia pela cidade

Cada Escola e Grupo Educacional foi representado e
apresentou algo sobre o tema Corrupção na Política
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CERARTE 2005 -  1 o Festival  de Cultura e Arte de Cerro Azul:  Fotos da Passeata

A Secretária de Educação, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, Simone Porfírio Santos e a Profa Vania M. Machado, do Departamento de Cultura,
agradecem a todos os professores, alunos, pais, comerciantes e empresários e a todos aqueles que colaboraram para que o CERARTE 2005, o

1o Festival de Cultura e Arte de Cerro Azul alcançasse o sucesso magnífico que produziu. Muito obrigado e até o CERARTE 2006...
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CERARTE 2005 -  1 o Festival  de Cultura e Arte de Cerro Azul:  Fotos da Passeata

CASA PARANÁ
(41) 3662-1356

Rua Barão do Cerro Azul, 200

Dia 12 de setembro estaremos recebendo
as embalagens vazias de Agrotóxicos

Grupo de Teatro Expressão
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CERARTE 2005 -  1 o Festival  de Cultura e Arte de Cerro Azul:  Fotos da Passeata



CERARTE 2005 -  1 o Festival  de Cultura e Arte de Cerro Azul:  Fotos da Passeata
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Usina Hidrelétrica de Tijuco Alto Esbarra em Passivo Social

Veja as propriedades na região da UHE

Um dos 379 imóveis adquiridos pela
empresa: Ministério Público Federal

aponta uso de truculência na
negociação

Por Bruno Weis do ISA - Instituto Socio-
Ambiental em www.isoambiental.org

Ao retomar o licenciamento ambiental
da Usina Hidrelétrica de Tijuco Alto,
empresa se depara com o passivo social
do empreendimento, composto pelo
abandono de famílias de pequenos
agricultores, desarticulação dos bairros
rurais e ausência de investimento público
nas localidades.

A Companhia Brasileira de Alumínio
(CBA), dona do projeto da Usina Hidrelétrica
(UHE) de Tijuco Alto, realizou no final de
julho uma série de encontros com as
comunidades ribeirinhas da região do Alto
Vale do Ribeira para apresentar uma
proposta de reassentamento às famílias
que poderão ser atingidas diretamente pela
barragem (leia mais aqui ), se o
licenciamento ambiental for aprovado. De
olho no futuro, entretanto, a empresa se
deparou com o passado. Um dos principais
assuntos levados pelos atuais moradores
aos representantes da empresa e da Cnec
Engenharia - que está produzindo o novo
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da UHE
- foram os problemas criados para a região
e seus moradores pela compra de terras
executada pela empresa entre 1988 e 1997.
É o chamado passivo social de Tijuco Alto.

Naquele período, a CBA adquiriu 379
imóveis rurais - que hoje representam 60%
da área do reservatório projetado em 59
quilômetros quadrados. A compra dos
imóveis – interrompida em 1997, quando a

Justiça Federal anulou o processo de
licenciamento da usina - teria provocado a
queda na renda e o aumento do
desemprego de ex-proprietários e ex-
moradores, alterado o perfil sócio-
econômico de toda a região do Alto Vale do
Ribeira e prejudicado a vida dos atuais
habitantes.

Aproximadamente 228 famílias de
meeiros, arrendatários, parceiros ou
posseiros teriam sido largadas à própria
sorte. “O destino dos moradores
prejudicados pelas compras realizadas
pela CBA está na cabeça de todos”, admite

a socióloga Ana Corbisier, da Cnec,
responsável pela condução das reuniões.
“Os atuais habitantes dizem que muitos ex-
moradores encontram-se em precárias
condições de vida, com filhos se
prostituindo e se drogando. E falam que
isso se deve a compra de terras pela CBA”.
A socióloga afirma que um dos objetivos
do atual projeto de reassentamento é fixar
as pessoas na região, “pois a CBA foi
responsável pelo êxodo de muitas famílias
e não quer repetir o erro”.

Um dos erros da companhia, ao
comprar os imóveis, teria sido o de não
exigir dos então proprietários garantia de
que repassariam parte do pagamento aos
moradores responsáveis pelos cultivos e
benfeitorias existentes (leia abaixo
entrevista com Aldo Brighetti, funcionário da
CBA que conduziu a aquisição das terras).
“A CBA entrou na região adquirindo as terras
sem um plano de comunicação
conformado”, afirma Ronaldo Crusco,
engenheiro da Cnec e atual responsável
pela produção do EIA, que deve ser
entregue ao Ibama ainda neste mês de
agosto.

“Quando a terra onde eu trabalhava foi
vendida, recebi uma casinha na beira do
rio, sem terreno nenhum para plantar. Fiquei
dois anos comendo de favor”, diz Ilso
Rodrigues, que era arrendatário de uma
propriedade na Ilha Rasa e hoje trabalha
como motorista da própria CBA. Outros não
obtiveram socorro equivalente. O presidente

do Sindicato dos trabalhadores rurais da
cidade de Doutor Ulisses, no Paraná, Luís
Manoel da Silva, estima que 120 famílias
foram embora da área rural do município
após a compra das terras. “Quem não era
proprietário ficou em situação complicada,
pois não conseguiu arrendar outra, e foi
embora sem dinheiro algum”.

O impacto assusta ainda hoje a
população local. Um dos 19 funcionários
da CBA, que atua na área do projeto da
barragem, teme pelo próprio futuro caso o
reservatório seja formado. “Não sei o que
acontecerá comigo quando as águas

chegarem, não tenho nenhuma garantia de
continuar empregado”. O funcionário, cujo
nome será preservado, conta que os
moradores vizinhos da barragem estão
preocupados com a possibilidade de
serem transferidos para outros locais. “O
pessoal sabe que muita gente que já
vendeu as terras se arrependeu pois não
encontrou os mesmos benefícios nos
novos lugares, não conseguiu abrir uma
roça nem criar galinhas e porcos”.

A reportagem do Instituto
Socioambiental acompanhou duas das
nove reuniões promovidas pela CBA no
mês passado.

Em uma delas, no bairro de Ilha Rasa,
no município de Ribeira, o fantasma da
compra das terras estava presente. “Antes
da CBA chegar aqui havia 80 famílias, era

um lugar movimentado. Hoje vivem aqui 45
famílias e parece que o bairro acabou”,
reclama o agricultor Anderson Sales
Ricardo, 34 anos. Ele conta que seu pai
tinha um armazém no lugarejo e teve que
fechá-lo por falta de movimento. “A empresa
comprou os grande imóveis e acabou
minando os pequenos produtores. E o pior
é que as terras que a CBA comprou são
produtivas, mas ficam fechadas para
regime de comodato”, afirma Anderson.
Êxodo rural e favelização

O passivo social de Tijuco Alto será
inclusive objeto de capítulo específico no
novo EIA do empreendimento. O trabalho
deve apontar que os antigos proprietários
também foram prejudicados pela maneira
como a CBA conduziu o processo de
aquisição de terras. Isso porque uma
pesquisa da Cnec recuperou o paradeiro
de 186 dos 286 donos que venderam suas
terras para a CBA. Os técnicos da empresa
entrevistaram 46 ex-proprietários. Um dos
pontos do questionário tratou da
negociação para a compra dos imóveis. O
levantamento identificou uma série de
problemas na compra das propriedades,
como a falta de informação sobre o projeto
de Tijuco Alto e a ausência de entidades
sociais na intermediação entre os
agricultores e a empresa. “A população não
tinha informação nenhuma e era contatada
por funcionários da CBA que faziam a
medição dos imóveis, sem preparo algum
para falar de negócio”, conta Maria
Aparecida de Carvalho, coordenadora da
pesquisa. “Só depois vinha um funcionário
da CBA para negociar, em um processo
realmente muito desarticulado”.

O Ministério Público Federal também
constatou problemas na aquisição dos
imóveis. Em laudo pericial produzido em
2001, a partir de consultas à população do
Alto Vale do Ribeira – e no qual o órgão se
baseou para solicitar ao Ibama o
cancelamento do licenciamento da obra -,
técnicos do MPF reproduzem relatos de
parte da população atingida que fazem
referência ao atendimento desigual
conferido aos ocupantes das áreas, como
empregados, posseiros e parceiros de
produção dos proprietários. O laudo aponta
que a falta de atendimento a estas
categorias de moradores resultou em
“processos de expulsão, êxodo rural e
favelização”.

Os relatos colhidos pelos técnicos do
Ministério Público dão conta ainda da falta
de critérios claros por parte da CBA para
indenizar cultivos e benfeitorias presentes
nos imóveis. Durante as reuniões sobre
reassentamento, este problema foi
confirmado por moradores. “As plantações
de banana não foram indenizadas por
serem consideradas nativas. Quem me
garante que agora serão?”, indaga o
agricultor Miguel Grati Voner, que cultiva a
fruta há 14 anos na Ilha Rasa.

O laudo pericial do MPF de 2001
também registra relatos que dão conta do
“uso de truculência e coação nos processos
de negociação, práticas especulativas
expressas em sucessivas avaliações
tendentes a depreciar o valor da terra para
fins de aquisição e ação de oportunistas
como intermediadores nas negociações de
compra da terra”. E afirma ainda que a
compra de terra por atacado provocou o
aumento do custo da terra na região,
impedindo que as famílias
permanecessem próximas a suas antigas
propriedades.
Desarticulação e isolamento

De acordo com o MPF, a aquisição dos
imóveis sem a realização da obra provocou
a desarticulação social entre as famílias e
comunidades rurais do Alto Vale do Ribeira,
muitas das quais permaneceram na região
isoladas de antigos vizinhos. “As relações
comunitárias entre parentes e vizinhos
sempre foi a base da coletividade destes
bairros rurais, com muita relação de ajuda
e troca entre as pessoas. Mas essa
solidariedade se perdeu com a compra
das terras”, confirma Maria Aparecida de
Carvalho, da Cnec. “Qualquer
empreendimento que é interrompido na
metade deixa a população num vácuo”.

Débora Stucchi, antropóloga do
Ministério Público Federal, afirma que a
resolução deste passivo social deveria
condicionar a continuidade do
licenciamento da UHE. “Mesmo que estes
ex-moradores fossem localizados, os
laços quebrados nestes anos todos não
poderiam ser refeitos”, diz. A antropóloga
chama de “face oculta” do licenciamento
o destino dos ex-moradores. “Como a
aquisição das terras foi totalmente
irregular, não dá para falar em novo
licenciamento sem que este passivo seja
resolvido”. Para ela, a população que foi
obrigada a sair da região deve receber o
mesmo tratamento daquela que será
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A entrada para Tijuco Alto e, ao
fundo, Ribeira: agricultores

perderam qualidade de vida nas
cidades

Usina Hidrelétrica de Tijuco Alto Esbarra em Passivo Social

Dona Dolinda não quer sair de onde
nasceu, mas desconfia que vai ser

obrigada a fazer isto.

abordada pela empresa daqui em diante.
Ronaldo Crusco, da Cnec, concorda.
“Aqueles que trabalhavam numa terra
alheia que foi vendida e que saíram sem
nada, esses temos que buscar para
envolver no reassentamento. É a única
solução”.
“Abandonaram a gente”

O levantamento feito pela Cnec ainda
aponta o agravante de que toda a região
incluída no projeto do reservatório de Tijuco
Alto deixou de receber investimentos
privado ou público. “Hoje ninguém pensa
em investir na propriedade, em sua terra,
imagine então um gestor público na hora
de construir uma escola, criar uma linha
ônibus. Ele vai pensar em fazer isso numa
região que não corra o risco de ser
inundada”, afirma a consultora Maria
Aparecida de Carvalho. A permanente
perspectiva da região ser inundada teria
afetado inclusive o investimento das
prefeituras locais em serviços básicos em
saúde, educação, transporte e iluminação
pública.

Os bairros rurais localizados dentro do
projeto do reservatório teriam sido
abandonados pelo poder público. “Antes
pelo menos tinha ônibus que levava todo
mundo para a cidade. Agora nem os
doentes conseguem transporte”, reclama
Dona Dolinda Mello, 56 anos, moradora da
Mina da Rocha, bairro rural da cidade
paranaense de Cerro Azul. A agricultora, que
mantém plantações de feijão, milho,
palmito e legumes para subsistência,
acredita na existência um acordo entre as
prefeituras locais para dificultar a vida dos
moradores que vivem nas áreas que serão
alagadas caso o projeto de Tijuco Alto seja
executado.

 “Abandonaram a gente, fecharam até
o posto médico, para que a gente não
resista na hora de sair”, acusa. “Eu nasci
aqui e por mim ficava aqui até o final, mas
parece que não tem jeito”.
Piora no padrão de vida

Maria Aparecida de Carvalho justifica
parte dos problemas posteriores à venda
dos imóveis ao momento turbulento pelo
qual o País passava no final da década de
oitenta e início da de noventa. Segundo ela,
os sucessivos planos econômicos da
época, incluindo o confisco da poupança
do Plano Collor, provocaram a perda de boa
parte do dinheiro adquirido na venda das
terras.

“Além disso, a região sofria com o fim
dos ciclos de exploração mineral e, com a

chegada da cultura do Pinus, o aumentou
o preço da terra. Nesse contexto, “a compra
em massa de terras pela CBA foi mais um
fator que provocou o infortúnio da
população”.

De acordo com as entrevistas feitas
pela Cnec, ex-proprietários que se
mudaram para as cidades da região
pioraram de padrão de vida porque
deixaram de usufruir dos ganhos ligados à
vida no campo, como alimentos mais
baratos ou mesmo gratuitos. Os técnicos
do MPF também registram que muitos
agricultores que venderam suas terras para
a CBA não conseguiram comprar, com o
valor pago pelos seus imóveis, novas
propriedades com condições equivalentes
para a realização de suas atividades
econômicas ou de subsistência.

Por tudo isso, a consultora Maria
Aparecida de Carvalho, da Cnec, é objetiva:
“o impacto de Tijuco Alto já aconteceu”.
“Os proprietários ficaram com todo o
dinheiro”

Entrevista com o Funcionário Aldo da CBA
em Cerro Azul

Aldo Brighetti, 63 anos, é funcionário
da Companhia Brasileira de Alumínio há
33 anos. Chegou há 15 anos na região do
Alto Vale do Ribeira, junto com o projeto da
UHE de Tijuco Alto. Hoje é o principal
funcionário da empresa na região, onde é
conhecido e respeitado por gozar da
confiança do dono da companhia, o
empresário Antônio Ermírio de Morais. “Ele
diz que me deve Tijuco Alto”, diz Brighetti,
um pouco em tom de brincadeira. Nascido
em Bolonha, na Itália, o funcionário da CBA
foi o responsável pela compra de todas as
propri-edades na região para a formação
do reservatório da barragem. Ele deu a
seguinte entrevista ao ISA sobre este
processo de aquisição de terras:
ISA - Como o senhor avalia a aquisição
de terras pela CBA entre 1988 e 1997?

Aldo Brighetti - Eu fico às vezes um
pouco chateado com o que pessoal fala.
Que nem nessa região de Ilha Rasa, nós
não adquirimos quase nada lá, umas duas
ou três propriedades, quase não mexemos
nesse núcleo, mas o que aconteceu:
quando eu fiz a aquisição das
propriedades, paguei até por lucro-
cessante, os donos receberam tudo o que
tinham direito. E os proprietários tinham
meeiros, e o que eles fizeram? Até tinham
me dito que precisavam disso e daquilo
para indenizar os meeiros. Tudo bem, está

no processo de compra, tudo registrado.
Só que eles não repassaram. Ficaram com
todo dinheiro. E agora o pessoal joga isso
pra nós, que a CBA tirou o pessoal e não
indenizou.
Para o senhor a responsabilidade é
exclusiva dos proprietários?

Havia nas propriedades um regime de
meeiros, que plantavam maracujá. Então,
quando negociamos, eles exigiram o que
tinham direito, as benfeitorias, a produção
que seria feita nos próximos anos. E
disseram que passariam isso para os
meeiros.
Mas isso foi feito em compromisso
escrito ou apenas verbalmente?

Foi de palavra falada.
Não seria o caso de ter o compromisso
por escrito, como garantia?

Eu vejo que tenho que fazer isso. Mas
não fui eu, Aldo, a CBA, que tirou as famílias
das terras. Temos que voltar atrás e ver que
a região produzia muito maracujá e chuchu
e quando o preço de mercado caiu então o
povo começou a sair e jogaram na CBA,
que tem as costas largas. Eu estou aqui 20
anos e sei de tudo isso.
Então o senhor não vê uma relação direta
entre a compra de terras e saída das
famílias?

Não vejo, queria que me demonstras-
sem isso. Regiões como a Ilha Rasa estão
intactas. Quantas famílias você acha que
tinha numa fazenda de gado, como
algumas das que compramos lá? Uma ou
duas famílias, não mais do que isso. Então
quando falam de 40, 60 famílias que
nós...olha, eu gostaria de ter isso...
Ainda assim o senhor faria diferente hoje,
teria um documento por escrito do
proprietário garantindo um repasse?

Tanto é que estamos com esse
trabalho agora, estudando essa nova
maneira de reassentamento para segurar
o pessoal no campo e, se formos comprar
hoje, vamos no sindicato, porque senão o
sujeito gasta mal o dinheiro e vai pra debaixo
da ponte e quem é o culpado? A CBA.
É possível a CBA recuperar o paradeiro
dos ex-moradores, como meeiros e
arrendatários, para o futuro reassenta-

mento?
Tudo isso está sendo feito neste

estudo, neste novo recadastramento.
Estamos conversando com as pessoas
para sentir isso também.
O senhor tem idéia de quantas pessoas
saíram das terras adquiridas pela CBA?

Não tenho idéia, transferi tudo para a
Cnec.
Como foi o processo de compra?

O proprietário que vinha a nós, quando
queria vender, e era uma negociação
amigável. Era um processo amigável.
Porque a CBA não envolveu alguma
entidade social, como sindicatos, para
participar como garantia?

Não sei, nem posso te falar, se passou
despercebido, a gente estava tão bem com
o povo.
Olhando para trás o senhor faria tudo de
novo?

Hoje só compramos com a
participação do sindicato, para que ele veja
que querem vender para nós. Queremos
segurar o pessoal no campo. E estamos
abertos para vários negócios.
Como o doutor Antônio Ermírio coloca a
construção de Tijuco Alto entre as
prioridades da CBA?

Olha, todo o material mecânico, as
turbinas, está tudo adquirido. Só falta a obra
civil. Sempre que ele me encontra me diz
“pô Aldo, estou devendo Tijuco para você”.
Eu estou quase aposentando mas tenho
tanto amor nisso tudo que gostaria de ver o
projeto certo. Ele sempre me dá esse
apoio. Eu gostaria de fazer isso antes de
parar.
O Ministério Público Federal produziu um
relatório em 2001 sobre a compra de
terras pela CBA que apresenta relatos de
negociações pouco justas.

Quem fez todas as compras fui eu e
lhe digo que estou pronto para dar qualquer
resposta, caso por caso. Se fosse isso,
seria eu que teria feito isso. E nós não
forçamos as compras, era o pessoal que
nos procurava. Hoje a gente sente que o
correto é a gente deixar a pessoa na região.
E ocorreram coisas absurdas, mas deixa
para lá, não vamos entrar em detalhes...

Mapa da
Inundação nos
5 municípios
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CERARTE 2005 -  1 o Festival  de Cultura e Arte de Cerro Azul:  Fotos da Passeata

Para não esquecermos, são 18 os
deputados citados para cassação:
PT-MG ......... João Magno
PT-SP .......... João Paulo Cunha
PT-SP .......... José Dirceu
PT-SP .......... José Mentor
PT-BA .......... Josias Gomes
PT-PA .......... Paulo Rocha
PT-SP .......... Professor Luizinho
PP-PR .......... José Janene
PP-PE .......... Pedro Corrêa
PP-MT ......... Pedro Henry

PP-SP .......... Vadão Gomes
PL-RJ ........... Carlos Rodrigues
PL-GO ......... Sandro Mabel
PL-SP .......... Wanderval Santos
PTB-RJ ......... Roberto Jefferson
PTB-MG ....... Romeu Queiroz
PMDB-PR ..... José Borba
PFL-MG ........ Roberto Brant

Portanto são 6 de SP, 3 de MG, 2 de
RJ, 2 do PR, 1 de GO, 1 de PE, 1 do MT, 1
da BA, 1 do PA

Fiquemos de olho...
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Homenagem ao Dr. Ruy V. Guiguer - Benemérito de Cerro Azul

A Associação de Rádio
Comunitária Novo Cerro Azul
através de seu Presidente Ricardo
Luiz e seus Diretores Adjahyr
Boeno, Luiz Fernando, Rafael
Jaquetti, Liliane Lopes, Rodrigo
Navarette e os demais diretores,
agradece a todos os colaboradores
por esta campanha que foi um

Durante este ano de 2005 o Sindicato
Rural Patronal de Cerro Azul realizou
os seguintes feitos:

Março, no dia 10 o sindicato rural
fez o convênio o sistema SENAR-PR
(Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural). O qual a partir desta data estaá
sempre trazendo cursos para
capacitar o produtor rural.

Abril foi ministrado vários cursos
do SENAR, através do mobilizador
Edson Franzen, entre eles: rabalhador
em turismo rural, artesanato em
bambu; trabalhador na piscicultura;
trabalhador na fruticultura básica. No
dia 29, o sindicato contratou um
funcionário para trabalhar com serviço
de mobilização do sistema Senar e
trabalhar junto com o produto rural.

Maio foi feito em Curitiba o curso
de mobilização no qual o senhor
presidente Ricardo Luiz de Oliveira
mais o funcionário Paulo A. Galvão
fizeram o curdo. No dia 11 foi
ministrado na comunidade da bomba
o curso de trabalhador na
administração de regime familiar.

Junho foi realizado na FAEP o
curso do INCRA, ADA, ROTINAS
PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHIS-
TAS. O Sindicato Rural, em convênio
com a prefeitura, realizou a melhor

festa da laranja de todos os tempos,
na qual Cerro Azul recebeu mais
de 20.000 pessoas.

Julho foi dado início a
construção e reforma no barracão
do Sindicato Rural de Cerro Azul,
conforme contrato firmado com a
empresa Tamas Construção Civis
de Aramizio Gomes da Silva; onde
será instalada a sala do produtor
da FAEP e a sala para o ensino de
informática à família do produtor
rural além do salão de auditório
para palestras à comunidade rural.

Agosto está seguindo as obras
no barracão, e na segunda semana
do mês haverá cursos do SENAR.

Setembro deve ser iniciado os
cursos de Informática.

grande sucesso. Agradecemos também a
Prefeitura Municipal de Cerro Azul e Mariana
Barbato, na foto sendo entrevistada e
recebendo a doação da Associação.

Foi arrecadada uma grande quantidade
de roupas para crianças e adultos que foram
repassados à Ação Social do Município e à
Ação Social da Igreja Nossa Senhora da
Guia para ser entregues às pessoas carentes
de nosso Município.

É com a sua contribuição e o nosso
esforço que ajudaremos muita gente. O
nosso sucesso vem através do principal
objetivo da Associação de Rádio Comunitária
Novo Cerro Azul, que é lutar por um Cerro
Azul cada vez melhor.

Sindicato e Rádio Prestam Contas à Comunidade

Campanha de Inverno
Solidário foi um sucesso
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Servidor Público

com desconto em Folha
e sem consulta ao SCPC, SERASA...

Fone: (41) 3662-1616

COOPERATIVA CENTRAL BASE DE
SERVIÇOS COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA

VALE DO RIBEIRA / PR
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA

GERAL DE CONSTITUIÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Convoca-

ção para a Assembléia Geral de
Constituição da Cooperativa Central Base
de Serviços com Interação Solidária Vale
do Ribeira/PR - CRE$OL BASE VALE DO
RIBEIRA/PR, com as cooperativas filiadas
ao Sistema CRE$OL de cooperativas de
crédito rural com Interação Solidária, sendo
elas: CRE$OL ITAPERUÇU de Itaperuçu/
PR,  CRE$OL CERRO AZUL de Cerro Azul/
PR,  CRE$OL CASTRO de Castro/PR,
CRE$OL ADRIÁNOPOLIS de Adrianópolis/
PR, representadas pelos seus delegados,
na condição de Coordenadores do grupo
indicado para promover a Constituição da
CRE$OL BASE VALE DO RIBEIRA/PR, Base
Regional de Serviços de Cooperativas de
Crédito Rural constituída de Agricultores
Familiares.  A CRE$OL BASE VALE DO
RIBEIRA/PR convoca os respectivos
delegados para a ASSEMBLÉIA GERAL DE
CONSTITUIÇÃO a ser realizada na CRE$OL
Itaperuçu, sito à Av. São Pedro nº 25 CEP
83.560-000, Centro, Itaperuçu/PR, no dia 21
de setembro de 2005, às 10:00 horas em
única convocação para tratar a seguinte
Ordem do Dia:

1 - Discutir a proposta do Estatuto Social;
2 - Acolher os pedidos para associar-se com
subscrição das quotas partes e integralização
de 50% das quotas subscritas;
3 - Constituição da Cooperativa Central Base de
Serviços com Interação Solidária Vale do Ribeira/
PR - CRE$OL BASE VALE DO RIBEIRA/PR;
4 - Eleição do Conselho de Administração para
o triênio 2005/2007;
5 - Eleição do Conselho Fiscal para o exercício
2005;
6 - Assuntos Gerais de interesse da nova
sociedade.

O quorum mínimo para a Assembléia é
de 3 (três) cooperativas que venham a
subscrever e integralizar quotas partes.

Itaperuçu/PR, 2 de setembro de 2005.
Comissão Pró-constituição da

CRE$OL BASE METROPOLITANA E VALE
DO RIBEIRA DO PARANA: Adyr Antonio
Fioreze - Presidente/CRE$OL Itaperuçu;
João Carlos Hilmann - Presidente/CRE$OL
Cerro Azul - Cerro Azul/PR; Celso Ricardo
Prado Mara - Presidente/CRE$OL Castro -
Castro/PR e Mara da Luz Prestes -
Presidente/CRE$OL Adrianópolis/PR -
Adrianópolis/PR.

Dr Ruy está em Cerro Azul há mais de
30 anos. O Dr. Ruy tem ajudado muitas
pessoas, pois qualquer um que venha para
ele, em dificuldade, ele não deixa retornar
sem ajudar de alguma maneira.

Sendo advogado, o Dr. Ruy tem atendido
muitas causas gratuitamente.

Muitos medem o sucesso de uma
pessoa, pelas coisas que tem, pela casa,
pelo carro e riquezas que acumulou.
Quando se é advogado, o método
adequado de se medir a eficiência, a
benevolência e a honestidade é medida de
forma inversa, pois quanto mais o
advogado acumulou riquezas durante sua
vida profissional, mais dinheiro "tirou" de
seus clientes. Neste aspecto o Dr. Ruy é o
advogado nota 10. Não é a toa que é o
advogado contratado deste digno e
respeitável governo municipal de Cerro Azul.

Eis ao lado seu honorável currículo:

Formação Educacional
Grupo escolar Sinhasinha Camarinlha

em Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo
Ginasial: Colégio Estadual do Paraná em
1959, curso técnico de Contabilidade –
Escola Técnica de Comércio - CRC nº
5.784, em 1962. Curso de Licenciatura
Plena em Filosofia, História e Psicologia,
pela Universidade Federal do Paraná em
1967, MEC nº F-285. Curso de Direito Usual
Legislação Aplicada, a nível técnico, em
1969, MEC nº 10.069. Habilitação em
Técnicas Comerciais em 1.963, MEC nº D-
50.352. Curso de Direito, pela Faculdade
de Direito de Curitiba, em 1969, OAB PR, nº
4347. Extensão Teológica curso de 2 anos
pela CEIBEL em 1994/95. Quando menor,
Curso de Eletricista pela escola de
aprendizagem industrial do Senai,
passando a funcionário da escola Senai e
do departamento regional do Senai a nível
Paraná, de 1950 a 1963. Corretor de imóvel
desde 1965, CRECI nº 214. Ex-combatente
da Polícia Militar do Estado do Pr, com os
graus de sargento no quadro Escola de
Aspirante a oficiais em 1965/70.
Na Vida Profissional

Foi professor de várias disciplinas de
suas habilitações nos colégios, em São
José dos Pinhais: Colégio Costa Viana, em
Curitiba: Colégio Estadual Leôncio Correia
do Bacacheri, Externato São José,
Associação Curitibana de Ensino, Colégio
Americano, escola Técnica de Comércio e
Secretariado Dr. Flores.

Afastando-se do ensino e vida militar
em favor da ADVOCACIA, desde 1970, com

escritório jurídico no município de Cerro
Azul, Pr., onde vem dedicando a maior parte
de seu tempo e de sua vida.
Vida Cívica e Comunitária

Voltada ao interesse do povo
cerroazulense e suas causas, tem prestado
relevantes serviços na área de Assistência
à população carente e aos trabalhadores
rurais pela Defensoria Pública Municipal
desde 1994/96.
Na Sociedade

Iniciou e foi presidente de CCSCA -
Conselho Comunitário de Segurança de
Cerro Azul, criando e reorganizando os
inspetores de quarteirões. Presidente da
ACIACA - Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Cerro Azul. Trouxe o curso
de casais da escola de pais do Brasil.
Realizou convênio “PRO-CIDADANIA” à
população carente do município com verba
a pagamentos de: taxa GR-2, Carteira
Profissional, Habilitação ao casamento...
Religião

Membro da 1ª Igreja Presbiteriana de
Curitiba e dos Gideões Internacionais
(Homens de Negócios e Profissionais), que
são responsáveis pela distribuição de
Novos Testamentos.
Atualmente

Filiado ao Partido PSB, partido que
apoiou e fazia parte da coligação do Prefeito
Santo na eleição de Cerro Azul.

Candidatou-se 2 vezes a Vereador por
este município de Cerro Azul, na primeira
visitou praticamente todos os moradores
do município, de cavalo.

Por Edson de Almeida e Franzen

Aposentados
Pensionistas

Computadores
a partir de
R$ 67,00
 mensais

Net Br@zil e SB Informática
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Página da Auto-ajuda, do Aconselhamento e da Mudança de Atitude
O Mais Importante na Vida

O que é mais importante na
vida? Receber elogios por nossos
dons e capacidades? Ou, na
humildade, colocar nossos dons e
capacidades a serviço de nosso
próximo? Certamente cada um de
nós gosta de receber elogios.

Certo dia, três mulheres foram
até um poço buscar água. Ali junto
ao poço um velhinho escutava o
que as mulheres conversavam.
Uma delas disse: “Meu filho é o
mais ágil e rápido de todos os
alunos na escola. Com toda a
certeza, ele será um grande atleta
e desportista. Vai ganhar muitas
medalhas e dinheiro”.

Aí outra disse: “Meu filho tem a
voz mais melodiosa de todos os
alunos da escola. Na certa será
um grande cantor. Vai gravar
muitos discos. Ele também vai
ganhar muito dinheiro”.

E, por último, disse bem
baixinho, a terceira mulher: “Meu
filho, ele não faz nada de especial”.

Depois desta conversa, as três
mulheres pegaram cada uma, os
seus pesados baldes para
voltarem para casa. Neste instante,
vieram correndo ao seu encontro
os três filhos. O primeiro fazia
piruetas. O segundo cantava
como um sabiá. O terceiro, porém,
pegou o pesado balde de sua
mãe e o levou para casa. Foi aí
que a primeira mulher viu o
velhinho e lhe perguntou
esperando um elogio: “O que o
senhor achou dos nossos filhos”.
O velhinho, admirado, respondeu:
“Seus filhos? Eu só tive olhos para
um menino! Foi aquele que pegou
o pesado balde de sua mãe e o
levou para casa”.

Esta ilustração nos ensina que
os nossos talentos e dons
precisam estar a serviço do
próximo. Eu posso saber muitas
coisas, mas se os meus dons, por
melhores que sejam, não
estiverem a serviço do outro,
serão somente para o meu próprio
engrandecimento e orgulho.

As coisas que fazemos com
amor e dedicação tornam-se
valiosas aos olhos de Deus e das
pessoas. Jesus espera de nós,
hoje que não apenas saibamos o
que fazer, mas que ajudemos a
quem precisa. Muito mais que
piruetas de fé ou saber cantar
maravilhosamente bem, Deus
quer que tenhamos gestos de
amor e ajuda ao próximo.

Jesus espera que ajudemos a
carregar o balde um do outro!

Campanha de
Soerguimento Moral

O defeito não está na
 máquina do Estado mas na

 pessoa humana.
Risque de sua vida os valores

negativos:
Toda(o):
- Vaidade
- Ódio
- Inveja
- Ciúmes
- Cobiça
- Ira
- Mentira
- Difamação
- Agressividade
- Vingança
- Crime/Suicídio
- Bebedice
- Glutonaria
- Vanglória
- Inadimplência
- Corrupção de todos os

gêneros
- E outros.....

Porque esses predicados
desvirtuam a pessoa humana e
a inferiorizam.

Agregando valores à sua vida
trate tudo com:

- Bondade
- Serenidade
- Prosperidade
- Praticando caridade
- Temperança
- Crie Projeto/Realizações
- Tenha Compromisso
- Perseverança
- Domínio Próprio
- Espírito de Mansidão
- Pratique Boas Obras
- Use de Paz com Deus,

Consigo e com os outros
- Com as pessoas,

mantenha sempre
conversa de qualidade

- Não faça da vida um
produto de consumo,
mas uma construção
ética e moral

- Amor e reverência às
vidas existentes no
planeta: no ar, nas águas
e na terra.

Lembre-se, você é parte do
universo, tanto quanto as
arvores e estrelas. Sua
presença nesse mundo é de
grande significado. Você é
possuidor de direitos. Lute para
ser feliz.

As empresas têm motivos
para se associar na ACIACA:

- Cheques sem fundos,
bloqueados, roubados

- Notas promissórias
vencidas

- Contratos não cumpridos
- Seguranças para

abertura de créditos a
clientes - ficha

- Uso do serviço de
proteção ao crédito
imediato - SCPC

- Como usar o serviço de
proteção ao crédito -
SCPC

- Ficha de inclusão de
inadimplência no SCPC

- Ficha de exclusão de
inadimplência no SCPC

- Certidão de sua empresa
na praça e de pessoa
física para novas compras
de estoque a crédito

- Soluções a problemas
jurídicos da empresa

- Ações na justiça -
cobrança de micro-
empresas via juizado
especial cível de seus
inadimplentes

- Consultas outras e
informações: fone (41)
3662-1604

Motivos existem para sua
empresa se associar nas
categorias classistas da
Associação Comercial,
Industrial e Agrícola - ACIACA:
servindo há 10 anos os
empresários Cerroazulenses.

10 Mandamentos
para a Paz na Família

1. Tenha fé e viva a palavra
de Deus, amando o
próximo como a si
mesmo.

2. Ame-se, confie em si
mesmo, em sua família e
ajude a criar um ambiente
de amor e paz ao seu
redor.

3. Reserve momentos para
brincar e se divertir com
sua família, pois a criança
aprende brincando e a
diversão aproxima as
pessoas.

4. Eduque seu filho através
da conversa, do carinho e
do apoio e tome cuidado:
quem bate para ensinar
está ensinando a bater.

5. Participe com sua família
da vida da comunidade,
evitando as más
companhias e diversões
que incentivam a violência.

6. Procure resolver os
problemas com calma e
aprenda com as situações
difíceis, buscando em tudo
o seu lado positivo.

7. Partilhe seus sentimentos
com sinceridade, dizendo
o que você pensa e
ouvindo o que os outros
têm para dizer.

8. Respeite as pessoas que
pensam diferente de você
pois as diferenças são
uma verdadeira riqueza
para cada um e para o
grupo.

9. Dê bons exemplos, pois
a melhor palavra é o nosso
jeito de ser.

10.Peça desculpas quando
ofender alguém e perdoe
de coração quando se
sentir ofendido, pois o
perdão é o maior gesto de
amor que podemos
demonstrar.

ACIACA

Por Dr. Ruy V. Guiguer
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Plano Diretor em
Cerro Azul

O município de Cerro Azul não ficará
de fora, sem Plano Diretor.

Pois a equipe responsável para
elaborar o Plano, sabe da grande
importância do mesmo, para o
desenvolvimento da nossa cidade na área
rural e urbana.

Para isso o Srº José Nunes do
Nascimento, Secretário Louri do Carmo
Blum e Diretora Adriane A. Scremin vêm
freqüentando as oficinas oferecidas pela
“AD” da mesma região, Caixa
Econômica, Paraná Cidade, Governo do
Paraná e Ministério das Cidades, para a
partir daí buscar subsídios junto aos
técnicos locais, secretários de Governo
Municipal, Câmara de Vereadores e
população em geral.

Interessados pelo progresso
poderão também fazer parte conosco da
elaboração do Plano Diretor de Cerro
Azul, que deverá ficar pronto até meados
de 2006.

Construção de
Pontes no Interior

O Interior ganha novas
pontes. Duas pontes vêm
sendo construídas na zona
rural: uma no rio Lageado
Grande mais precisamente
próximo ao Srº Rivair Moura e
Costa, e outra próximo ao Srº
Divonei Mariano. O governo
municipal tem trabalhado pelo
povo da cidade e também pelo
povo do interior.

Aumento de Patrimônio
Depois que o Srº Valdemir Santos

Porfírio, assumiu a prefeitura Municipal
de Cerro Azul, mesmo sem dinheiro, com
arrecadação diminuída, e muitas contas
do governo anterior pagas neste mandato,
vem trabalhando incansavelmente junto
ao Governo do Estado e aos deputados
estaduais e federais para buscar aquilo
que o município precisa.

Já conquistou para o patrimônio,
uma Saveiro, um Fusca, uma Kombi, um
Toyota Bandeirante através do deputado
Alexandre Curi e um ônibus através do
deputado Elton Walter.

Notícias -   NOTÍCIAS  - Notícias -  NOTÍCIAS  - Notícias -  Notícias - Notícias

Prefeito Santo ao lado do deputado estadual
Welter na ocasião da entrega do ônibus

CBA e o Social

Nos últimos dias estiveram em Cerro
Azul, mais precisamente no Gabinete do
Prefeito SANTO, a Socióloga Ana de
Serqueira Cezar representante da CNEC
e a Secretária representante da CBA em
nossa região Srª Maria Aparecida
Brighetti, para discutir sobre o
reassentamento das famílias do Município
que residem às margens do Rio Ribeira.

Na oportunidade o Senhor Prefeito
foi categórico em dizer que objetivo do
mesmo é que as famílias atingidas sejam
assistidas da melhor forma possível,
tendo em vista que o Município não possui
recursos suficientes para atender todas
elas. Todavia o Governo Municipal vai
procurar fazer sua parte intermediando as
negociações, sempre em prol do melhor
atendimento entre as duas partes ou
seja: famílias e empresa.

Segundo a socióloga e a secretária,
tanto a CBA como CNEC, vão trabalhar
em parceria e da melhor forma para
assistir tanto os ex-proprietários como
aqueles que moram nas propriedades já
adquiridas pela CBA.

Ponte sobre o Rio Lageado Grande

Junta de Serviço Militar
entrega CDI

No último dia 16 de Agosto de
2005, no ginásio de esportes o
Laranjinha, reuniram cerca de cento
e quarenta jovens, para receber a CDI
- Certificado de Dispensa de
Incorporação, com a presença do
senhor José Nunes do Nascimento
representando o senhor prefeito
municipal.

Fórum do Vale do Ribeira
Aconteceu no último dia 25/08/2005,

em Dr Ulysses mais uma reunião do
Fórum do Vale do Ribeira, presidida pela
prefeita de Tunas Dra. Nali e também
presidente do fórum, secretariada por
técnico da Emater de Adrianópolis, e
também secretário do fórum, onde contou
com a presença do vice-presidente, o
prefeito Santo de Cerro Azul e do Prefeito
Pedro Jr além de vereadores e vários
técnicos da Emater e entidades.

Na oportunidade levantou-se uma
grande preocupação quanto aos trabalhos
do IAP em nossas regiões. Segundo os
participantes a entidade tem deixado a
desejar no que tange a liberações. Por
haver grande interesse da população em
mudanças, a entidade será convidada
para participar da próxima reunião que
acontecerá em Cerro Azul no próximo dia
06/10/2005.

Alarmes

Cerro Azul, 339

3662-1096

Monitorados
Rua Barão do

Falece aos 85 anos
Luverno Bichels

Dia 31 de Agosto de 2005, faleceu
em Cerro Azul, com a idade de 85 anos,
o Sr. Luverno Bichels, parente da Profa

Glorinha e de D. Mercedes, moradores
da entrada de Cerro Azul, na
propriedade que foi de Otto e Carolina
Bichels, fundadores da Igreja Luterana
e Presbiteriana em Cerro Azul, a 2a igreja
Cristã a ser criada neste município.

Luverno Bichels sempre abrigou em
sua casa, os missionários e pastores
de várias denominações Cristãs, tanto
que a Igreja Quadrangular começou em
sua casa há mais ou menos 32 anos
atrás. Fica a saudade deste ilustre e
grande homem santo.

Juizado de Cerro Azul
A doutora Alessandra Pimentel

Munhoz do Amaral, Juíza da Comarca
de Cerro Azul, voltou do recesso e já
está atendendo na cidade.

Informamos que 1 vez por mês,
a Justiça de Trabalho faz sessões em
Cerro Azul. Marque sua audiência.

Eis alguns dos carros recebidos já em C. Azul
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Compromisso com o
Povo de Cerro Azul

Para poder efetuar o pagamento
dos salários atrasados, salários que
foram deixados de ser pagos pela
administração anterior, o prefeito
atual Valdemir Santos Porfírio dividiu
os salários de Dezembro em três
etapas:

- para salários até R$ 361,00 reais
pagos em Junho

- para salários até R$ 584.00 reais
pagos em Julho

- e em Agosto, os demais salários.
O único problema é que os

cofres públicos deste município não
contavam com este dinheiro, pois
além de tudo não estava previsto no
orçamento municipal, orçamento
este também criado pela
administração anterior. Contando os
salários atrasados, pagamentos de
fornecedores atrasados, parcela-
mentos de INSS, FGTS, precatórios
e tudo o mais, os valores que ficaram
pendentes chegam a aproximada-
mente R$ 2.400.000,00 reais.

Este verdadeiro assalto e
desfalque nos cofres públicos,
impossibilitou o prefeito Santo de
cumprir as promessas de campanha
até o presente momento, pois se este
dinheiro estivesse à disposição desta
administração, poderia executar
aproximadamente:

- 50 pontes de R$ 10 mil cada,
mais

- 50 bueiros de R$ 2.500 cada,
mais

- 100 casas populares de R$ 17 mil
cada

- Ou comprar pelo menos 8
grandes máquinas e patrolas.
Todavia este governo estará

empenhando em tratar o servidor
público com responsabilidade e
pagar todos eles sempre até o quinto
dia útil de cada mês.

Esta cena da administração anterior, de fila
para receber o salário atrasado, e os

funcionários voltarem para casa de mão
abanando,  o Prefeito de Cerro Azul promete
que não acontecerá enquanto ele estiver na

administração municipal

Desta vez os técnicos do Provopar
Guilherme e Mariana, em reunião com a
Secretária Municipal da Saúde: Sandra
Cavalheiro de Meira Cordeiro, Secretária
Municipal de Educação, Cultura, Esportes,
Lazer e Turismo: Simone de Fátima Porfírio
Santos, na presença do senhor Prefeito
Municipal Senhor Valdemir Santos Porfírio,
proposeram o Projeto “Paraná Criança
Sorriso”, que será coordenado pela Provopar.

Na oportunidade o Senhor Prefeito
pediu para que as duas Secretárias venham
a se empenhar ao máximo para que a saúde
bucal de nossas crianças esteja em primeiro
plano, pois entende o Prefeito que a Saúde
começa pela boca.

Com o projeto poderão ser atendidas
inúmeras crianças em um tempo bem curto
no sistema de mutirão.

Novo Projeto: Paraná Criança Sorriso

Na última sexta feira 26 de Agosto
na Câmara Municipal de Cerro Azul,
através da Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, comandada
pelo Secretário Louri Blum, aconteceu
uma reunião com representantes dos
moradores e famílias cadastradas no
Programa “LUZ PARA TODOS”.

Em todo o território Cerroazulense
chega hoje a aproximadamente 1.500 o
número de cadastros ou seja, quase 50%
das famílias deste Município não
possuem energia elétrica em suas
residências.

Com estes dados em mãos o Prefeito
Municipal entende que é necessário
trabalhar junto ao órgão responsável para
que, com a máxima urgência, sejam
tomadas as devidas providências, para
melhorar a qualidade de vida do nosso
povo através da instalação de rede de
energia elétrica em suas propriedades,
pois chegou ao nosso conhecimento que
famílias já compraram seus eletrodo-
mésticos há mais de 04 anos e ainda não
puderam desfrutar do conforto por eles
proporcionados, pela total falta de energia
para acioná-los.

Segundo os coordenadores do
Projeto, já estão sendo instalados alguns
pontos em localidades diferentes.

Luz Para Todos

Depois de muitos anos de atraso, o
Município de Cerro Azul, com a eficiente
política do Prefeito Santo, e em contatos
com demais companheiros gestores
Municipais, tem-se trabalhado
constantemente para que os
cerroazulenses sejam respeitados entre
os demais municípios da Região
Metropolitana.

Desta vez o prefeito participou de
uma reunião em Tunas do Paraná no dia
26/08 onde os Prefeitos: SANTO,
AMAURI JOHNSSON, OSMAR MAIA,
Drª. LINDIARA, e Drª NALINEZ ZANON
anfitriã da reunião, que também contou
com a presença de RUI HARA Secretário
da ASSOMEC, CITY HONDA, SOLANO
E LUIZ HAYAKAWA, para tratar dos
últimos detalhes para a implantação da
inclusão digital, BRASIL-JAPÃO via
ASSOMEC.

Esta parceria promete muito, pela
grandeza da inclusão de nosso povo na
tecnologia, e além disso há a
possibilidade de outros caminhos serem
abertos para convênios de grandeza
semelhante entre a Prefeitura de Cerro
Azul e o Governo Japonês.

Os computadores já estão no
município e devem ser utilizados para
cursos para adultos nos próximos dias.

Inclusão Digital e Social

Liderada pelo diretor de
Comunicação Social e
Imprensa, o Srº José Nunes do
Nascimento acompanhado de
Adriane A. Scremin, Patrick
Magari, Drº Newton, João
Carlos de Oliveira, Arlei Costa
Rosa, Adalmi de M. Costa,
Laura Jesus de M. Costa, Prof.
Valdemir Santos e Eder de J.
Scheleider.

Cerro Azul teve sua
representatividade onde os
mesmos estiveram no último
sábado, no Colégio Estadual
do Paraná, em Curitiba,
juntamente com outros
Municípios da região, para
discutir e viabilizar temas
importantes e de interesse da
região metropolitana para o
evento mencionado.

Inúmeras palestras foram
ministradas durante todo o dia
de sábado 20 de Agosto.

O evento também contou
com a presença de Prefeitos,
Vereadores, Secretários de
Estado e do Governador
Requião que na oportunidade
se mostrou muito preocupado
com os Municípios e com o
desenvolvimento dos mesmos.

Quanto à conferência em si
foi realizada no mais alto nível
com debates populares e
grande empenho do conferen-
cista.

O evento se estendeu até
às 19 horas de sábado.

Foram eleitos 2 (dois)
delegados para representar
Cerro Azul: O Srº José Nunes
do Nascimento e João Carlos
de Oliveira, ambos delegados
titulares.

Conferência das
Cidades em Curitiba
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Expediente

DROGARIA POPULAR

3662-1318
Valdemir Santos Porfírio

POSTO JRNE
Em Cerro Azul, Dr. Ulysses

(41) 3662-1466

O melhor preço a prazo das
3 cidades do Vale do Ribeira

e Itapirapuã Paulista (SP)

Potencial

POSTO JRNE

Prefeitura Investe no Cemitério

Este é o túmulo da Florentina de Araújo. A
PM de Cerro Azul pretende reformar e

colocar a foto da professora

A frente do túmulo azul dos Charquettis,
está o túmulo de um famoso

cerroazulense, o capitão Hermógenes de
Araújo, o mandante da morte do Alemão

Henning. O túmulo está sem identificação,
que deve também sofrer reforma para

visitação dos turistas históricos.

PREFEITURA

  CONVOCA

Este é o primeiro túmulo do cemitério de
Cerro Azul:  Augusto Von Meien, sepultado

em 9 de fevereiro de 1875

Cadastre seu Lote
no Cemitério

Central de Imóveis

áreas para reflorestamento,
chácaras, casas, barracão,

sítio, lote, plantações...

CRECI 214
Vende, Aluga, Administra

ACIACA - Benjamim Constant
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Foi realizado em Cerro Azul, no dia 23 e 30 de agosto de 2005, 2 cursos: o primeiro Qualidade
no Atendimento ao Cliente foi destinado aos atendentes do comércio da cidade. O segundo, Dia

do Projeto, foi realizado para aqueles que querem montar ou ampliar sua empresa e negócio.

Cursos do Sebrae e Fórum de Cerro Azul

O QUE FAZER COM A PINTA PRETA

Reunião do dia 16 de agosto, quando técnicos,
produtores e a Prefeitura discutiam qual o futuro

da Citricultura no município e Vale do Ribeira

Na reunião, o Dr. Rui Pereira Leite, engenheiro agrônomo do IAPAR, apresentou qual a maneira
para diminuir o ataque do fungo Pinta Preta, uma vez que, depois de instalado, é impossível
exterminar com a doença. É preciso passar, 5 vezes no ano, Calda Bordalesa nos pés de
citros, na propoção de 4 a 5 litros por planta. A calda deve ser feita, para 20 litros de água,
adicionando 600 g de Sulfato de Cobre, 600 g de cal virgem, mais 200 ml de Óleo Mineral.

1       2      3     4    5

Dia 15 de agosto deste ano, Cerro Azul teve sua pacta e calma vida agitada por um assassinato,
o do Sr. Manoel Ruffino. O assassino é seu primo, Benoni, que com uma faca nunca usada,

matou o Manoel dentro do ônibus que ia para o Lageado. A vingança foi porque Manoel, para se
defender, havia matado o pai de Benoni no passado. Portanto ambos tinham mortes nas costas.

Toda 2a Segunda-feira, neste mês foi dia 08 de
agosto, o CMDR - Conselho Municipal de

Desenvolvimento Rural reúne-se. Nesta estava
presente o FDCA e o Sebrae. Participe...

aplicações =>



Prof. João Ari Leva mais de 100 Alunos e Simpatizantes da Aventura para Gruta em Cerro Azul
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Barão Comercial
10 anos

A partir de R$ 50,00 em compras, você
ganha um cupom para concorrer:

O C
Barão Comercial ⌧ 4 televisores color

⌧ 3 bicicletas
⌧ 1 fogão
⌧ 5 ferros elétricos
⌧ 1 ventilador
⌧ 1 jogo de chá
⌧ e 15 outros prêmios

Esta é a casa da Família, construída na década
de 20 pelos Jaquettis de Cerro Azul

Estes são os proprietários João e J. Jaquetti do
local onde fica a Gruta do Bom Sucesso

Estes são alguns do mais de 100 participantes
que entraram na gruta no dia 28 de agosto

Esta é a visão da propriedade da Boca da Gruta
do Bom Sucesso, gruta rica em espeleotemas

Os participantes tiveram ainda noções ecológicas e de
preservação das riquezas da região do Vale do Ribeira

Encontros, caminhada de 16 km, Banho de Rio e almoço patrocinado
pela Prefeitura de Cerro Azul foram algumas das atividades do dia

Além do Jornal Folha do Vale e do Prof. João Ari, foram
ainda o Dr. Lery Domit e Andréia Barbato pela Prefeitura

Fórum FDCA e Sebrae Montam Estratégia
para o Turismo no Vale do Ribeira

O Fórum de Desenvolvimento de Cerro Azul (FDCA)
reuniu-se com Alessandro e Jaime do Sebrae, mais Daniel
Spinelli do Praia Secreta Expedições (www.praiasecre-
ta.com.br), e Douglas (responsável pelo Turismo da
Prefeitura de Cerro Azul), para cooperar na montagem da
estratégia para o desenvolvimento do Turismo em Cerro
Azul. Na oportunidade Daniel falou do atual circuito turístico
que o Praia Secreta Expedições já faz em Cerro Azul,
com descida de barco pelo Ribeira e expôs outros projetos.

Descida de Barco por Toda a
Extensão (75 km) que Poderá

Ser Alagada no Rio Ribeira

Participantes da Descida
Já confirmaram presença:
>> No Barco Principal:
- 1 instrutor de Expedições
- Vereador Valdir de Cerro Azul
- Vereador Joaquim de C. Azul
- Bruno do Instituto Sócio Amb.
- 2 ou 3 lugares livres ainda
>> No Barco de Apoio:
- 1 instrutor de Expedições
- Euclides do Band Pé no Rio
- Laura M. e Costa do CEDEA
- 3 ou 4 lugares livres ainda
>> Equipe de Terra:
- Edson Franzen do Jornal

Folha do Vale, com 1 carro
- Faltando definir mais 1 carro

No final de setembro ou no mês de
outubro deste ano, logo após o
lançamento do RIMA pela CNEC e CBA,
haverá uma expedição de reconhe-
cimento e documentário, da região que
seria alagada caso realmente a Usina
de Tijuco Alto fosse construída.

Esta expedição ainda está procu-
rando patrocínio, mas conta com o apoio
do Jornal Folha do Vale, da Net Brazil,
do Conselho de Meio Ambiente de Cerro
Azul, do Instituto Sócio Ambiental de São
Paulo, do CEDEA, do Band Pé no Rio,
do FDCA - Fórum de Desenvolvimento
de Cerro Azul, do GEO - Grupo de Expedi-
ções Organizadas e do Praia Secreta
Expedições (www.praiasecreta.com.br).

A expedição pretende percorrer os
75 km da Barra da Bomba até
Adrianópolis, em 5 dias, acampando na
1a noite, na Volta Grande, na 2a noite na
Balsa Velha, na 3a noite no Mato Preto e
na 4a noite na Barra do Rio Rocha,
fotografando, filmando e entrevistando
as pessoas que já foram ou poderão
ser desalojadas de suas casas,
propriedades e comunidades. fo
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Servidor Público

sem consulta ao SCPC, SERASA...

Aposentados
Pensionistas

Computadores a partir de
R$ 67,00 mensais

Net Br@zil e SB Informática
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