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Quem tem dinheiro
e tempo para ter
um barco, uma

lancha ou jetsky,
além de poder ter
um atracadouro e
casa próxima do
lago da barragem

de Tijuco Alto

patrocinador

Loucos pulam da Ponte do Rio Ribeira

Dia 4 de fevereiro encontramos os 3
loucos. Olha eles aí, em pleno ação, num

pulo que para alguns é para a morte.

Ouvíamos falar de que alguns "loucos"
pulavam a ponte do Rio Ribeira, de
pouco mais de 10 metros de altura

Mudou de

De que Lado Você Está?

Endereço

Desde a edição 12 deste Jornal que não somos
"mais interessantes" para a Prefeitura. Não

somos mais patrocinados por nenhuma delas.
Agradecemos até aqui a todos os nossos leitores
e a todos os nossos anunciantes por estes 2 anos

do Jornal Folha do Vale com financiamento
público, e também de alguns poucos mas

abnegados comerciantes que confiaram em nós.
Diante de tanta incompetência na

administração do município e atitudes de
principiantes para com a coisa pública,

quebrando apoios, palavras e promessas, o
Jornal Folha do Vale só tem a concluir que,

programas de governo prometidos em
campanha política, ficarão somente nisto: em

promessa. O Jornal Folha do Vale sempre
tentou fazer com que a verdade, notícias dos

fatos e boas reportagens derrubassem os boatos
e as fofocas, que sempre iam contra pessoas e
instituições, casamentos e igrejas, empresas e
comerciantes. Mas fomos justamente vítima
destas mesmas fofocas e boatos que tantas

vezes lutamos contra, e que deteriorou a relação
deste Jornal com a Prefeitura. Queremos ainda

desejar e aconselhar que as administrações
municipais do Vale do Ribeira não sejam

arrogantes e prepotentes. Isto não faz nenhum
bem para o povo. Nenhum bem nem para eles

mesmos. Há milênios alguém disse que A
ARROGÂNCIA E A PREPOTÊNCIA É O

INÍCIO DA DECADÊNCIA. Foi assim com o
império grego, foi assim com o império romano,
foi assim com o império japonês, foi assim com

Collor, foi assim com Sadam Russeim e com
certeza será muitas vezes ainda, inclusive aqui
no Vale do Ribeira. Mais no Editorial da pág. 3.

Quem é a favor da barragem Quem é contra a barragem
Quem mora e

ganha sua vida
ao lado do Rio
Ribeira e Rio

Rocha, nas áreas
que serão

inundadas, e que
terá que se mudar
para o local que a

CBA quiser

Quem tem terras
devolutas (que não

as usa), ou que
comprou para fazer

especulação
imobiliária e quer

vender para a CBA
tendo bons e

grandes lucros

Quem ganha seu
dinheiro com o

suor do seu
trabalho,

cultivando a terra
e vivendo dela,

herança de seus
pais e avós

Quem não está
nem aí com os
atingidos pela

barragem, está a
quilômetros de
distância e acha

até que o vale tem
que virar em água

mesmo para
ensinar uma lição

para alguns...

Quem vive há
décadas no local

onde vai ser
inundado, tem

amigos ali, cresceu
e brincou ali, tendo

enterrado seus
parentes ali,

ganhando sua
subsistência
naquele local

Quem é a favor, não tem amor pelo Vale
do Ribeira, nem pelas suas belezas ou

seus animais e muito menos pelo povo!

Quem é contra, ama esta terra e defende
suas maravilhas, suas montanhas, sua
paisagem, seus animais e seu povo...
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Isto só possível porque havia chovido na
cabeceira do Ribeira, e o rio estava mais
cheio que o normal. Mesmo assim requer

muita coragem e coordenação.

Barão ComercialBarão Comercial
Vereador Valdir e Câmara entregam título

de Cidadão Honorário para Baiano

Baiano - Edson Moreira do
Nascimento, orgulhoso e

emocionado, com seu prêmio
recebido na Câmara de

Vereadores de Cerro Azul.
A Lei do título de cidadão

honorário foi uma iniciativa do
vereador Valdir Braine.

Loja 1: Av. Getúlio Vargas, 13 - (41) 3662-1511
Loja 2: Rua Barão do Rio Branco, 87 - (41) 3662-1464

para sua Saúde

FARMÁCIA
CERRO AZUL

10 anosC
Venha para o Barão
que a casa é sua !

Movimento contra a Barragem de Tijuco
Alto faz encontro em Cerro Azul. Na pg. 7

Alunos da 4a série e D. Olívia recebem
prêmio ecológico. Veja na pg. 4

Novas
Promoções
para o Dia
das Mães:

1o Prêmio: Linda Cesta de Cosméticos
2o Lugar: Um dia no Salão de Beleza

O sorteio será realizado dia 12/05/06, às 16 hs

Fazendo o Melhor

sem
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O Barão deseja
aos seus
clientes e

amigos, uma
Feliz e

abençoada
Páscoa...

Ovos de Páscoa,
bacalhau,
bombons e

chocolate é no
Barão Comercial

CIDADÃO HONORÁRIOCIDADÃO HONORÁRIO

Neste dia 10 de abril de 2006, foi entregue para
Edson Moreira do Nascimento, o conhecido Baiano,
o título de Cidadão Honorário de Cerro Azul, por 25

anos de trabalho valoroso para a família
cerroazulense. Com 6 empresas e mais de 100

funcionários diretos, Baiano, juntamente com seus
6 filhos, são hoje os principais empregadores de
Cerro Azul. Chegou aqui praticamente sem nada,
iniciando sua vida como fotógrafo, fotografando
crianças em cima de animais, depois vendedor,

prestador de serviço..., até ser o grande
empresário de hoje. Parabéns família Nascimento!
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CRESOL Cerro Azul faz Balanço Positivo na Assembléia Anual

2002 2003 2004 2005 Total
Pronaf Custeio C 345.000 811.000 930.000 927.583 3.013.583
Pronaf Investimento 230.000 360.000 344.129 934.129
Recursos Próprios 250.000 703.318 953.318
Número de Casas 14 29 43
Valor Casas-PSH 103.600 282.300 385.900
Esportes e Cultura 2.000 2,000

Compra Direta 76.000 386.000 462.000
Famílias Comp. Direta 47 250 297
Pessoas Envolvidas 30.000 30.000
Despolpadeira 256.000 256.000
Assistência Saúde 24.000 24.000
Agente Desenv. Local 24.000 24.000
Veículo Gol 22.000 22.000
TOTAL 345.000 1.041.000 1.719.600 2.969.330 6.076.930

A qualidade do produto, o tratamento para com os clientes e a honestidade são
fatores que contribuem no bom andamento de uma empresa. Com base nestes e outros
itens, o ILAPP – Instituto Latino Americano de Pesquisa e Publicidade realizou na cidade
de Cerro Azul-PR, uma enquete popular com o propósito de conhecer e revelar empresas
e profissionais, que durante o ano oferecem alta qualidade em seus produtos e serviços.

Lista das Atividades Empresas Vencedoras
Açougue ........................................Barão Comercial
Agência Funerária .........................Bom Anjo
Cabeleireira e Manicure .................Salão Sonia
Chaveiro .........................................Altair Schenell e Schenell
Churrascaria ..................................Restaurante e Churrascaria Beira Rio (Roque)
Distribuidora de Água ....................Grilos Água
Distribuidora de Doce ....................M.R Doces
Distribuidora de Gás .....................Grilos Gás
Empresário ....................................Baiano
Equipe de Som Mecânica .............Odair José dos Santos (Tico Som)
Escritório Contábil ......................... Infotech Contabilidade (Luiz)
Estofaria ........................................Estofaria Medeiros
Funcionário Público .......................Patrik Magari
Hot Dog .........................................Didio’s Lanches
Jornal com circulação local .....Jornal Folha do Vale
Lanchonete ....................................Bar e Lanchonete O Casarão
Lava Car ........................................Lava Car Clandestino
Liderança Política Jovem...............Marcelo Roberto Raab
Locutor FM ....................................Adjahyr Boeno
Loja de Brinquedos .......................Big Real
Loja de Calçados ..........................Big Real
Loja de Mat. p/ Construção ...........Casa da Construção Cerro Azul
Loja de Prod. Agropecuários .........Casa Paraná Agropecuária
Loja de Prod. de Informática .........El Goy informática e Papelaria
Madeireira ......................................Casa da Construção Cerro Azul
Mecânico .......................................Walter Santana (Auto Serro Azul)
Nutricionista ..................................Roberta  Beira
Oficina Mecânica ..........................Auto Serro Azul Mecânica
Panificadora ..................................Panificadora do Povo (Guto)
Papelaria .......................................Papelaria da Preta
Pastelaria ......................................Pastelão (Golineli)
Pizzaria .........................................Casa de Massas Dom José
Político Destaque ..........................Hamilton de Jesus dos Santos (Milton Buava)
Posto de Combustível ...................Auto Posto Beira
Pré Escola Maternal .....................Centro de Educação Infantil Tia Juracy
Presidente da Câmara ..................Josenei Raab
Professor de informática ...............Alex dos Santos Lima
Rádio FM .......................................Rádio Nova Cerro Azul FM
Restaurante ...................................Restaurante e Churrascaria Ciriaco’s
Revelação Política .........................Joaquim Vale do Nascimento
Secretaria Municipal .....................Educação - Simone Porfírio
Serralheria .....................................Casa da Construção Cerro Azul
Supermercado ...............................Rede Master (Semar)
Vereadora ......................................Edilaine de Oliveira Pereira
Vidraçaria ......................................Altair Schenell e Schenell

O ILAPP agradece a todos que participaram da Pesquisa. Ano que vem voltaremos...

Melhores e Destaques de 2006

Do Vale
Café Colonial
Pastelaria, Bolos
Sorvetes, Tortas
Aceita-se encomendas para as Festas

3662-1498
3662-1289

R. Mar. Floriano Peixoto

Café todos os dias das 7:00 as 9:00hs (café, leite,
pão caseiro, queijo, geléias, presunto,
mussarela, manteiga, bolachas, bolo e pastel) –
R$ 3,50 (por pessoa)
Almoço caseiro (reserve até às 11:00hs)
(suco natural, bisteca ou bife e ovo frito) – R$ 4,50
Quarto com café – R$ 10,00
Quarto sem café – R$ 7,00
Marmitex (reserve até às 11:00hs) – R$ 4,00
Cerveja caseira (2Litros) (opcional) – R$ 2,50

Disk
Vale

Dia 10 de fevereiro de 2006, na localidade
de Ribeirão Bonito do Chapéu em Cerro Azul, a
Cresol Cerro Azul realizou a sua Assembléia
Anual juntamente com a prestação de contas

do exercício e dos 4 anos que atua na região.
Com a presença de muitas lideranças,
autoridades e produtores, foi apresentado a
seguinte tabela de gastos e investimentos:

Desde seu nascimento no 2o semestre do ano 2002, a Cresol Vale do Ribeira investiu mais de 6 milhões de reais
nos municípios de Cerro Azul e Doutor Ulysses. E pretende fazer muito mais.

Pouco mais de 300 pessoas participaram do evento.

Uma faixa de DEIXEM-ME CUMPRIR MINHA MISSÃO.
BARRAGEM NÂO!! GRITO DO RIBEIRA, pôde ser vista

na entrada da Assembléia da Cresol.

O Secretário de Governo e candidato a deputado
estadual P. Roque e o deputado Assis, ambos do PT,

estiveram presentes no evento, dando ênfase no amor
que muitos sentem por esta região, como a Cresol e
também o palestrante Edson Franzen, deste Jornal.

Vista geral do culto de Ação de Graças na casa de
Lourival do Santos, recebida da Cresol.

Esta é a mesa da Assembléia, composta por represen-
tantes de todos os níveis das Cresóis, do poder

público municipal de Cerro Azul e Dr. Ulysses e pelo
secretário estadual P. Roque com deputado Assis.

O vereador Marcelo Raab estava presente no evento e
entrega o cheque de R$ 1000,00, última parcela da

Cresol para uma das 43 casas financiadas (inclusive
com grande parte dos recursos a fundo perdido).

As casas foram construídas com pedreiros e
empreiteiros da região, gerando mais renda para os

trabalhadores das cidades envolvidas.

Este é o vereador Josenei Raab, presidente da Câmara
de Cerro  Azul, entregando mais um cheque de R$
1000,00 para morador das novas casas da Cresol.

Esta é a família de AparecidaTrizoti, moradora de Dr.
Ulysses, agora na sua nova casa, com recursos

oriundos da Cresol

O vereador Joaquim Vales do Nascimento, entrega
também um cheque de R$ 1000,00 para morador de

uma das 43 novas casas da Cresol.

Casa de Jelson Aparecido dos Santos da comunidade
da Barra do Lageado. O Programa de Subsídio à

Habitação de Interesse Social - PSH, do Ministério das
Cidades do governo Federal, traz recursos a fundo

perdido para casas de Agricultores Familiares.

Esta é a casa de João do Bonfim, da comunidade do
Ribeirão do Veado, também conhstruída pelo sistema

PSH da Cresol Cerro Azul/Dr. Ulysses

CRESOL Cerro Azul e Doutor Ulysses investe mais de R$ 6
milhões na Agricultura da região do Vale do Ribeira

Aqui o vereador Valdir Braine, entrega o cheque da
última parcela da casa deste feliz morador, uma

parcela de R$ 1.000,00, recursos da Cresol.

Pesquisa revela quais são os
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O Jornal Folha do Vale está
atualmente sem patrocinadores.

Estamos nos esforçando para
não parar. Isto porque vim para Cerro
Azul com um projeto que inclusive
entreguei, em Junho de 2004, na
mão dos dois candidatos a prefeito
mais cotados. Todo o projeto já
existia no ano de 2000, e estava
também na Internet desde o
longínquo ano de 2002, no endereço
www.nbz.com.br/icepar:

1) A criação de uma Rádio
Comunitária e um Jornal para
acabar com o disque-me-disque da
praça, e colocar os fatos além de
assuntos para crescimento pessoal
de todos, e tentar ajudar a resolver
os  típicos problemas de cidade
pequena como  analfabetismo, falta
de cursos, problemas da agricul-
tura, o alto índice de alcoolismo,
prostituição e a fofoca, os três
últimos já retratados em documentos
históricos, pertencen-tes à igreja
católica, do começo do século
passado, como sendo os graves
problemas de Cerro Azul.

2) A criação de uma associação
ou Instituto para ação social e
também dar os cursos necessários
para reduzir os problemas, entre
estes cursos: informática, cursos
profissionalizantes e de Teologia.

Queria ajudar a criar e treinar
professores, pastores, missionários
e multiplicadores.

Estava disposto em contribuir
com o que tenho, ajudando inclusive
este governo municipal de Cerro Azul.
Estava disposto a ajudar. Mas como
posso ajudar quem não quer ser
ajudado? Que acha que já sabe
tudo? Que acha que tudo deve
partir de si - dos seus umbigos?

Em vez de cursos e ajudar a
corrigir os problemas e os grandes
erros desta terra, ganhei inimigos.

Não me incomodava com isto,
pois sei e sempre ensinei a meus
alunos que, “quem quer agradar a
Deus, desagrada os homens”
(Gálatas 1:10 e Tiago 4:4).

Para meus projetos, trouxe para
cá: 4500 músicas para a Rádio,
dezenas de apostilas prontas, 32
livros escritos por mim dos 46 livros
necessários para o Curso Teológico,
7 computadores, uma biblioteca de
mais de 1000 livros e 500 revistas,
30 carteiras de sala de aula, mapas,
enciclopédias digitais, experiência
anterior de mais 25 anos como
professor registrado em carteira
(desde 1978), e muita disposição.

Por ser Agrônomo, já havia
morado em muitas outras cidades
pequenas, e sabia que nestas
cidades, ficar fora de campanhas
políticas significa estar do lado da
situação. Por isto, engajei-me na
campanha política porque tinha
alguns amigos nos candidatos de
oposição e ajudamos a eleger
prefeitos e vereadores.

Este foi meu primeiro erro:
misturar um projeto correto, limpo e
abençoado, que demorei 6 anos
para criar, lapidar e aprimorar, com a
sujeirada da política!

Não estou sempre certo como
bem estou mostrando aqui. Pelo
contrário. A diferença é que sei que
preciso estar constantemente me
aprimorando, conhecendo novas
realidades e novas técnicas. Não é
a toa que em 2004 e 2005 acrescen-
tei mais 16 cursos a meu currículo:
11 do SENAR, 1 da Emater, 3 do
Sebrae, 1 da USP e participei de
outra dúzia de encontros e dias de
discussão com a finalidade de
melhorar a realidade do povo e
também para minha própria
reciclagem profissional.

Não esqueçam todavia que só
erra quem tenta. Quem não tenta, fica
em casa, não faz nada, também não
erra. Difícil todavia são as pessoas
reconhecerem que precisam sem-
pre tentar e aprender com seus erros.

Reconheço hoje que meu
segundo erro foi acreditar em
promessa de político, quando
disseram que me ajudariam com
uma edição do Jornal por mês e seria
o Jornal oficial do município. Ledo
engano: Já nos primeiros meses de
governo em 2005 criaram seu
próprio jornal.

Meu terceiro erro foi querer dar
qualidade ao Jornal Folha do Vale,
utilizando mais de meu tempo para
as reportagens, e não busquei uma
segunda ou terceira fonte de renda,
uma segurança em caso do não
cumprimento do prometido...

E meu quarto, mas não último
erro na vida, é com certeza deixar de
me envolver com politicagem e
poliqueiros, não ser a voz contra.
Deixarei de mostrar o outro lado do
que está acontecendo, não serei a
oposição escrita.

Não me julguem por não ser a
voz da oposição. Não pertenço nem
nunca pertenci a partido nenhum e
assim gostaria de ficar. Chega de
envolvimento político. O pequeno
envolvimento anterior quase leva o
pequeno patrimônio de minha
família.

Gostaria que o Jornal Folha do
Vale fosse sempre o Jornal das Boas
Notícias do Vale do Ribeira, como
está no título da página 1 desde a
primeira edição, e não o Jornal das
más notícias do Vale. Até aqui
apresentei as coisas boas, sem

Na boca de
quem não presta,

quem é bom
não vale nada...

Um Anônimo

mostrar a incompetência e os
problemas. Mas eles existem sim e
precisam ser mostrados. Mas não
serei eu que farei isto. Deixarei com a
oposição, que virá um dia, com certeza.

Isto porque ser oposição toma
tempo, e hoje preciso buscar o sustento
de minha família, pois ela está
padecendo aqui por estes erros que
descrevi e pelas fofocas de alguns.

Um Ano Para Adequação e ago-
ra ainda sem Certidão Negativa

Esperamos a passagem do ano de
2005 para 2006, pois havia
necessidade de um novo orçamento,
feito por esta mesma administração
municipal, para que pudéssemos
avaliar corretamente as ações do
governo de Cerro Azul.

Esperamos ainda a certidão
negativa (CND) e não veio. Antes de
agosto não virá, e é grande a
possibilidade que não venha mesmo
este ano. No ano de 2005, R$ 457 mil
não vieram para Cerro Azul por falta
de Certidão Negativa de Débitos (CND):
- Dep. Assis (Barracão) - R$ 100 mil
- Dep. Selma e Ilário - R$ 150 mil
- Dep. Assis (Patrulha) - R$ 87 mil
- Caminhão Leite - R$ 120 mil

Sem contar os recursos do Dep.
Takayama que não puderam vir
também por falta de CND.

Este ano, de novo sem CND,
significa que um número muito maior
de recursos que não virá, por ser um
ano de eleição de governador e
presidente.

A expectativa então que seja um ano
igual ao de 2005: sem grande ou
nenhuma novidade.

Muitos prefeitos, todavia, desconhe-
cem (ou querem parecer que descon-
hecem) que eles poderiam utilizar as
associações existentes no município
para criar e mandar projetos para os
órgãos de governo, para trazer
recursos, reformar prédios, comprar
veículos, máquinas, equipamentos e
todo tipo de serviços para ajudar estas
mesmas associações e o município.
Pois os veículos, máquinas e
equipamentos (despesas de capital)
precisam ficar (serem doadas) para as
instituições governamentais, entre as
quais a Prefeitura.

Além disto, no Ministério do
Desenvolvimento Agrário e no
Ministério de Meio Ambiente, ambos do
governo federal, a região do Vale do
Ribeira é prioritária para o recebimento
de recursos de projetos.

Onde está a Oposição?
Por tudo que está acontecendo,

Cerro Azul precisa hoje de um
Claudivino Hillmann mais do que
precisava no passado.

Mas onde estão os que amam esta
terra e seu povo? Onde estão os
políticos e vereadores de oposição?
Todos estão calados! Todos estão
estranha e convenientemente calados
e censurados...

No passado pelo menos o ex-
governante municipal tinha as portas
abertas para o povo e às suas
reivindicações. Pelo menos os ouvia, e
muitas vezes atendia. Tinha alguns
defeitos, mas dizer não sempre, não
era um destes defeitos.

As Vitórias
Não me sinto um derrotado aqui,

apesar dos erros. Apesar de tudo ainda
fiz muito.

Consegui aqui amigos. Mas percebi
que muitos dos que se diziam amigos
e ficavam a rodear, eram na verdade
aproveitadores, pessoas que estavam
levantando informações, analisando,
buscando se achegar ao poder ou
tentando saber mais sobre o poder,
achando muitos deles que eu estava
junto a eles e a este poder. Grande
engano.

Alguns, quando descobriram que eu
não fazia parte do poder, largaram-me
imediatamente. Outros ainda usavam
de subterfúgios para arrancar minhas
críticas da administração atual. E como
sou sincero e sempre digo o que acho
e vejo, iam correndo avisá-los, quase
sempre deturpando o que ouviam.

Mas somente quando estamos lá
embaixo, como o cancro de uma
cidade, como o lixo do mundo e a
miséria do universo (I Co 4:13), é que
reconhecemos os verdadeiros amigos.
E percebi que todos estes amigos
verdadeiros têm uma coisa em comum:
não são os ricaços, pelo contrário.
Ficaram somente estes: muitos dos
ditos sem recursos. Mas houve uma
única  exceção, uma família de pessoas
abastadas, mas de grande generosi-
dade cristã. E a todos agradeço muito.

Que sirva de lição para todos
vocês, caros leitores. Quando vocês
estiverem por baixo, só ficarão do seu
lado, os com pouco dinheiro, poucos
recursos. Assim como Jesus era, um
duro! Ele também fica do teu lado.

E por incrível que possa parecer, são
estes que me ajudaram com a força de
seus conselhos e também financeira-
mente, mesmo sem ter muito, reparti-
ram o pouco que tinham. A estes, meus
mais sinceros agradecimentos. Não
vou enumerá-los aqui, porque eles,
diferentemente dos ricaços e dos que
estão no poder, não querem
publicidade.

Eng. Edson A. Franzen
Editor Presidente do
Jornal Folha do Vale

15 Dicas para os Vencedores

01 - Sabem Administrar o seu
tempo: jamais dizem que o tempo passa,
pois sabem que quem passa somos nós.
Também nunca dizem que o tempo voa,
nós sim, que somos acomodados, lentos
ou agitados. Planejam o seu tempo,
levando em conta o que é essencial, o
que é importante, e jamais deixam
acontecer o acidental.

02 - Sabem que devem competir
consigo mesmos:  nunca ficam
competindo com os outros ou com o mundo.
Procuram dar o melhor de si, em tudo que
fazem. Não ficam procurando os melhores
recordes atingidos, tão pouco as modelos
ou os galãs que aparecem nas revistas e
novelas. São VENCEDORES porque
superam a si mesmos.

03 – Sabem respeitar a sua própria
personalidade: identificam-se por serem
diferentes e por conseguinte tornam-se
competitivos. Descobriram que poderiam
fazer melhor uma determinada coisa e se
aperfeiçoaram: Zico (craque de futebol)
tornou-se um grande profissional, porque,
quando todos não viam a hora de acabar
o treino, ele ficava treinando fundamentos
e batendo faltas até a noite chegar;
Harrison Ford (ator americano), deixou de
atuar em pontas de alguns filmes de
terceira categoria, e foi trabalhar como
carpinteiro nos estúdios de George Lucas,
na primeira oportunidade que teve,
participou dos testes e tornou-se um dos
principais atores da série “Guerra nas
Estrelas” e tantos outros filmes campeões
de bilheteria. Cada um deles respeitava o
seu estilo e procuraram fortalecer o que
já era forte dentro deles, jamais imitaram,
foram persistentes e fizeram melhor que
os outros.

04 – Fazem o que gostam e amam
o que fazem: são felizes porque
profissionalizaram o que mais gostam de
fazer, tornando-se um hobby agradável e
passaram a se divertirem. Quando se faz
o que ama, Você nunca trabalha, não vê
as horas passarem. Você passa a ouvir a
sua voz interior que transforma o seu
potencial em performance e seu empenho
em desempenho.

05 – Nunca perdem o foco: focar
com inteligência é definir primeiro as
“primeiras coisas”, é escrever um plano
de ação para alcançá-lo. É se Ter uma só
idéia na cabeça e ir até o fim com ela. Walt
Disney foi despedido pelo editor de um
jornal por falta de idéias. Também faliu
várias vezes, antes de conseguir
construir a Disneylândia, (focou com
inteligência, estratégia e ação).

06 – Perseguem e cumprem uma
data: exercitam continuamente a grande
diferença entre “um sonho e um objetivo”,
orientam-se através de informações e
pesquisas, determinam os seus objetivos
e marcam os limites dos términos; hora/
dia/mês e jamais deixam de cumpri-los.

07 – São versáteis e inteligentes:
pesquisas demonstram que os inteligentes
versáteis chegam mais rápido e atingem
seus objetivos, enquanto os considerados
somente inteligentes raramente atingem.
Antigamente dizia-se que uma determinada
pessoa era muito inteligente e que seria
um vitorioso. Hoje ser vencedor é 70% de
versatilidade e 30% de inteligência.

08 – São persistentes emocio-
nais: a persistência sem estilo, talento e
emoção levam à frustração e a
desistência., mas emoção, estilo e talento

sem persistência levam ao fracasso e a
vala comum dos falidos. Tostão, tri-
campeão mundial de futebol, teve sua
carreira interrompida, depois de um grave
acidente com descolamento de retina. O
Dr. Eduardo (Tostão) formou-se em
medicina e exerceu suas funções durante
anos. Ressurgiu na área esportiva como
Jornalista esportivo e é um dos mais
respeitados e requisitados. Utilizou-se da
somatória da emoção, estilo e talento
resultando em persistência para a ação
de resultados. Acredite vencer é 20% de
competência técnica e 80% de
competência emocional.

09 – Sabem cuidar da imagem:
levando em conta que imagem é tudo.
Aristóteles escreveu o seguinte:
“Pensamento vira palavra, que vira ação,
que vira hábito, que vira caráter, que vira
destino”. Traduzindo, a maneira como
pensamos transforma-se, através das
ações, em nosso destino, pois o mundo
passa a nos interpretar a partir de nossas
ações repetitivas. Desta forma, nossa
relação com o mundo passa a ser medida
por essa interpretação. Pouco interessa
Você Ter a melhor das intenções, o que
interessa é a imagem que a sociedade
tem de Você.

10 – Sabem discernir os
relacionamentos: os “conhecidos” são
pessoas que cruzam o caminho deixando
algumas lembranças. Os “amigos” são
aqueles que ouvimos com atenção e até
nos dizem os nossos defeitos e nos
obrigam a corrigi-los. Os “súditos” vivem
elogiando, dando tapinhas no ombro e
procuram extrair o máximo da relação.
Os “íntimos” são aqueles em que trocamos
as nossas confidências e estão conosco
para o que vier.

11 – Sabem trabalhar em equipe:
vivem focando os resultados e objetivos
traçados. Pensam Nós e nunca Eu.
Aceitam e não resistem às alternativas
de mudanças e procuram constantemente
à atualização, interagindo com a equipe
em todas as oportunidades. Eliminaram
as vaidades pessoais e corporativas e
realmente buscam o sucesso através dos
benefícios para o maior número de
pessoas.

12 – Sabem administrar o
inesperado das mudanças: houve um
tempo que bastava Você Ter tido um bom
sucesso no passado, isto bastava para
garantir o seu futuro. Hoje o sucesso e
as vitórias estão no futuro, mesmo até
que tenhamos que reinventa-lo. Pessoas
vencedoras concentram-se nas
oportunidades, não nos problemas, elas
estão preparadas para administrarem o
inesperado.

13 – São disciplinados e determi-
nados:  Rogério Romero (craque da
natação brasileira, 33 anos), continua
colecionando medalhas a mais de 20 anos
e o seu segredo é simples; treina 06 horas
por dia - todos os dias -, alimenta-se
dentro de um cardápio balanceado, dorme
06 horas e participara de sua quinta
Olimpíada. Ele sabe que o único lugar onde
o “sucesso” vem antes do “trabalho” é no
dicionário (Albert Einstein).

14 – São entusiasmados:
entusiasmo vem do grego e significa Ter
um deus dentro de si e segundo os gregos,
só pessoas entusiasmadas são capazes
de enfrentarem, transformarem e fazerem
com que as coisas aconteçam. Portanto,
os vencedores não ficam esperando as
coisas acontecerem, eles agem
entusiasticamente e fazem com que o
impossível se torne possível. Todas as
semanas atuo na implantação de
programas organizacionais e de
qualidade. Às 8:00 horas pontualmente,
inicia-se o expediente, e lá está o Diretor
Operacional, que faz questão de
cumprimentar seus colaboradores um por
um. Normalmente pergunto : “Como vão
indo as coisas”, e ele me responde com
entusiasmo, “tem espaço para melhorar”.

15 – Sabem que o conhecimento
é a alma do negócio: são motivados
para o conhecimento - não só para
saberem, mas, para transformá-los em
ações -, entenderam a mensagem do
escritor e pensador americano Alvin
Toffler, “Os analfabetos deste século não
são aqueles que não sabem ler ou
escrever, mas aqueles que se recusam a
aprender, reaprender e voltar a
aprender”.

Adaptado por:
Equipe Financeiro24Horas.com
Fonte: RH Central
Autor: Gemir Cassan
http://www.rhcentral.com.br/artigos/

abre_artigo.asp?cod_tema=1251

Tenho uma outra vitória pela qual
possa ainda me orgulhar, vitória esta
que reparto com Deus e o povo
evangélico desta cidade que orou por
mim: numa guerra pessoal,
conseguimos mandar para longe
um dito "pastor" que agora é no
máximo um pastorzinho auxiliar de
sua esposa em outra cidade
distante daqui, manietado que foi
por líderes da igreja devido suas
más administrações.  Mas ganhei
um processo por isto. Não importa,
faz parte da profissão.

Fizemos ainda um pouco mais
nestes 2 anos:

- formamos mais de 50 alunos em
5 cursos particulares diferentes,
onde cada um dos valorosos e
dos que perseveraram até o fim
receberam certificados;

- fizemos 11 cursos do SENAR, para
mais de 120 pessoas, nas depen-
dências do Jornal, como mobili-
zador do SENAR em Cerro Azul;

- nas dependências do Jornal, ou
com nossa direta intervenção,
foram ministrados outros 7 cursos
da Emater e do Sebrae, para mais
100 pessoas;

- fizemos e estamos fazendo
projetos para o MAE que devem
ser aprovados breve, que
beneficiará todos os citricultores
de Cerro Azul e Dr. Ulysses;

- contribuímos para que Cerro Azul
e Dr. Ulysses iniciassem suas
indústrias do turismo;

- desmascaramos a CBA e mos-
tramos a devastação que ela fará
aqui e o que realmente quer;

- muitos outros projetos foram pelo
menos iniciados: Gincana Cultural
e Ecológica,  Fábrica de farinha de
mandioca, Álbum de figurinhas
turísticas,  Projeto Bambu e Xaxim
no Vale, Ecoescolas, Livro:
Casarões de Cerro Azul: Histórias
e Lendas, Livreto: Turismo em
Cerro Azul, Filme: A Laranja Alemã.

Poderia ter feito ainda mais se
houvessem mais parcerias, princi-
palmente por parte da Prefeitura.
Todavia, sempre que precisávamos
da Prefeitura, ela vinha para desmo-
bilizar, desagregrar, destruir e
espalhar. Os conselhos e fóruns que
dependem dela, estão sepultados
(meio ambiente, segurança,
educação, saúde...).

Escolhendo Certo o Prefeito e o
Político para nos Representar

Quero trazer uma informação que
aprendi com os anos, e principal-
mente nos últimos 2 anos. Quando
você coloca um empresário ou uma
pessoa comum no poder, que nunca
tenha participado antes de um
conselho, associação, cooperativa,
fórum ou de uma reunião que seja
com outras pessoas para decidirem
em conjunto por rumos a serem
tomados, não espere que este novo
político, depois de eleito, vá se sentar
com você para o ouvir, ou abrir as
portas de seu gabinete para o
atender. Na sua vida inteira este
político acostumou a mandar seus
funcionários fazer, e portanto não será
agora, quando ele está em seu lindo
cargo, que irá ouvir outros.

Portanto, que sirva de lição para
todos nós. Nas próximas eleições
coloquemos pessoas realmente
engajados na luta associativa,
comunitária, compromissados com
o povo, e não aqueles que escreve-
ram um Programa Bonito de Gover-
no, prometeram atitudes e ações
mas nunca ouviram o povo e a comu-
nidade para saber se eram estas as
ações necessárias e prioritárias.

Isto é chamado de vida pública,
não o atender clientes na frente de
um comércio, agropecuária, padaria,
mercado ou farmácia.

Precisamos de políticos que
ouçam a comunidade e façam o que
a comunidade precisa. Precisamos
de deputados e senadores que pelo
menos já fizeram alguma coisa aqui
na região em sua vida pública, e pelo
menos trouxeram um único benefício
que seja para a região do Vale do
Ribeira. É nestes que precisamos
depositar nossas esperanças e
nossos votos.

Feira e FDCA - Prestação de Contas
Quanto ao meu trabalho no FDCA,

eu ficaria em silêncio, como sempre
fiz antes. Pois todo meu tempo e
dinheiro gasto, gastei porque
acreditava no funcionamento do
Fórum. Ninguém me induziu a gastar
ou a fazer o que fiz.

Todavia, devido a fofocas comple-
tamente equivocadas, preciso agora
deixar bem claro o que aconteceu na
minha estada no Fórum de
Desenvolvimento de Cerro Azul. Além
de ceder as instalações para as
atividades do FDCA, boa parte da
organização passava por mim, por ter
computador, impressora e iniciativa.

Durante os 11 meses que estive
no fórum, foram estes meus gastos,
em valores aproximados (os valores
aqui são subestimados):
MEUS GASTOS NO FDCA (em Reais)

Transparências, Folhas, Impressão (1a

Apresentação) ......................... 110
Folhas (3 resmas) ......................... 45
Impressões (12 cartuchos) ........... 360
Álcool carro - outras saídas ......... 80
Treinamento realizado no dia 30/12

................................................. 120
A - Total Pago Por Mim ................... 715
----------------------------------------------------------------
Pagamento 1a Apresentação (3 pessoas

pagaram) .................................. 30
6 Cartuchos Pagos ........................ 180
Treinamento realizado no dia 30/12

................................................. 50

B - Total Reembolsado ................... 260
----------------------------------------------------------------
Total pago por mim (A - B) ....... 455
----------------------------------------------------------------

VALORES PAGOS - FEIRA
Altair ............................ 555
Parafusos 1a fez ......... 190
Edinho Parafusos ........ 28
Total 1o pgto ............. 773
------------------------------------------------
VALORES A PAGAR - FEIRA
Altair ............................ 555
Parafusos 2a fez ......... 200
Edinho Madeira ............ 61
Faixa Dinho ................. 40
Joaquim Som ............... 50
Total 2o pgto ............. 906
------------------------------------------------

A - Total Saída ........... 1679
------------------------------------------------
Barraqueiros Pago
Mara ............................ 145
Leoni ........................... 50
Ademir ......................... 200
Ciriaco ......................... 180
Angelino ...................... 70
Luiz Paulus .................. 90
Leonardo ..................... 180
Aramis ......................... 80
Valdir ........................... 85
Wilson ......................... 200
B - Total Entrada ....... 1280
------------------------------------------------ 
Falta Pagar (A - B) .... 399

Portanto, somando o valor que
preciso ainda pagar de R$ 399,00 + o

valor já pago de R$ 455,00, são R$
854,00 que investi no FDCA, sem
contar o tempo para a idealização da
barraca atual da feira.

E ainda dizem que fiquei com
dinheiro de barracas?

Esta é a recompensa para quem
dá o sangue para alguma coisa aqui.

Não fiquei com nenhum centavo,
coloquei pelo menos R$ 845,00, e
ainda assim não presto.

As coisas funcionam até ser
necessário sair do blá-blá-blá e ir
para a ação.

Enquanto está na teoria, na
ideologia, no falar, dá gosto participar
de um conselho, fórum, associação.

Mas chega um momento que é
necessário ir além, e quando se
precisa fazer, dar além de seu tempo,
agora trabalho e dinheiro, aí sim que
aparecem os lobos, os que estavam
somente ali com a fantasia de ovelha.

A Bênção das Administrações
Eu abençôo e peço a Deus que

também abençoe as administra-
ções municipais do Vale do Ribeira.
Todos estão em minhas orações.

E que as oposições não tenham
nada do que falar delas.

Mas ainda não é o caso...

S
aídas e E

ntradas da Feira
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TABELA DA COPA 2006
GRUPO A
09 / 06 13:00h Alemanha x Costa Rica Munique
09 / 06 16:00h Polônia x Equador Gelsenkirchen
14 / 06 16:00h Alemanha x Polonia Dortmund
15 / 06 10:00h Equador x Costa Rica Hamburgo
20 / 06 11:00h Equador x Alemanha Berlim
20 / 06 11:00h Costa Rica x Polônia Hanover
GRUPO B
10 / 06 10:00 Inglaterra x Paraguai Frankfurt
10 / 06 13:00 Trin. Tobago x Suécia Dortmund
15 / 06 13:00 Inglaterra x Trin. Tobago Nuremberg
15 / 06 16:00 Suécia x Paraguai Berlim
20 / 06 16:00 Suécia x Inglaterra Colonia
20 / 06 16:00 Paraguai x Trin. Tobago Kaiserslautern
GRUPO C
10 / 06 16:00 Argentina x Costa do Marfim Hamburgo
11 / 06 10:00 Sérvia e Mont. x Holanda Leipzig
16 / 06 10:00 Argentina x Sérvia e Mont. Gelsenkirchen
16 / 06 13:00 Holanda x Costa do Marfim Stuttgart
21 / 06 16:00 Holanda x Argentina Frankfurt
21 / 06 16:00 Costa do Marfim x Sérvia e Mont. Munique
GRUPO D
11 / 06 13:00 México x Irã Nuremberg
11 / 06 16:00 Angola x Portugal Colonia
16 / 06 16:00 México x Angola Hanover
17 / 06 10:00 Portugal x Irã Frankfurt
21 / 06 11:00 Portugal x México Gelsenkirchen
21 / 06 11:00 Irã x Angola Leipzig
GRUPO E
12 / 06 16:00 Itália x Gana Hanover
12 / 06 13:00 Estados Unidos x Rep. Tcheca Gelsenkirchen
17 / 06 16:00 Itália x Estados Unidos Kaiserslautern
17 / 06 13:00 Rep. Tcheca x Gana Colonia
22 / 06 11:00 Rep. Tcheca x Itália Hamburgo
22 / 06 11:00 Gana x Estados Unidos Nuremberg
GRUPO F
12 / 06 10:00 Austrália x Japão Kaiserslautern
13 / 06 16:00 Brasil x Croácia Berlim
18 / 06 13:00 Brasil x Austrália Munique
18 / 06 10:00 Japão x Croácia Nuremberg
22 / 06 16:00 Japão x Brasil Dortmund
22 / 06 16:00 Croácia x Austrália Stuttgart
GRUPO G
13 / 06 13:00 França x Suíça Stuttgart
13 / 06 10:00 Coréia do Sul x Togo Frankfurt
18 / 06 16:00 França x Coréia do Sul Leipzig
19 / 06 10:00 Togo x Suíça Dortmund
23 / 06 16:00 Togo x França Colonia
23 / 06 16:00 Suíça x Coréia do Sul Hanover
GRUPO H
14 / 06 10:00 Espanha x Ucrânia Leipzig
14 / 06 13:00 Tunísia x Arábia Saudita Munique
19 / 06 16:00 Espanha x Tunísia Stuttgart
19 / 06 13:00 Arábia Saudita x Ucrânia Hamburgo
23 / 06 11:00 Arábia Saudita x Espanha Kaiserslautern
23 / 06 11:00 Ucrânia x Tunísia Berlim

Classificação do Grupo B :
PT J V E D GP GC SG

Inglaterra
Paraguai
Trin. Tobago
Suécia

3=vitória, 1=Empate

PT=Total de Pontos (3=para a vitória, 1=para o empate), J=Jogos, V=Vitórias,
E=Empates, D=Derrotas, GP=Gols Pró, GC=Gols Contra, SG=Saldo de Gols (GP - GC)

Classificação do Grupo C :
PT J V E D GP GC SG

Argentina
Costa Marfim
Sérvia e Mont.
Holanda

3=vitória, 1=Empate

Classificação do Grupo A :
PT J V E D GP GC SG

Alemanha
Costa Rica
Polônia
Equador

3=vitória, 1=Empate

Classificação do Grupo G :
PT J V E D GP GC SG

França
Suíça
Coréia do Sul
Togo

3=vitória, 1=Empate

Classificação do Grupo F :
PT J V E D GP GC SG

Brasil
Croácia
Austrália
Japão

3=vitória, 1=Empate

Classificação do Grupo E :
PT J V E D GP GC SG

Itália
Gana
Estados Unid.
Rep. Tcheca

3=vitória, 1=Empate

Classificação do Grupo D :
PT J V E D GP GC SG

México
Irã
Angola
Portugal

3=vitória, 1=Empate

Classificação do Grupo H :
PT J V E D GP GC SG

Espanha
Ucrânia
Tunísia
Aráb. Saudita

3=vitória, 1=Empate

Oitavas de Final                                              Tempo normal
24 / 06 12:00 1º do Grupo A x 2º do Grupo B Munique 1
24 / 06 16:00 1º do Grupo C x 2º do Grupo D Leipzig 3
25 / 06 12:00 1º do Grupo B x 2º do Grupo A Stuttgart 5
25 / 06 16:00 1º do Grupo D x 2º do Grupo C Nuremberg 7
26 / 06 12:00 1º do Grupo E x 2º do Grupo F Kaiserslautern 2
26 / 06 16:00 1º do Grupo G x 2º do Grupo H Colonia 4
27 / 06 12:00 1º do Grupo F x 2º do Grupo E Dortmund 6
27 / 06 16:00 1º do Grupo H x 2º do Grupo G Hanover 8

Quartas de Final
30 / 06 12:00 Vencedor do 1 x Vencedor do 3 Berlim A
30 / 06 16:00 Vencedor do 5 x Vencedor do 7 Hamburgo C
01 / 07 12:00 Vencedor do 2 x Vencedor do 4 Gelsenkirchen B
01 / 07 16:00 Vencedor do 6 x Vencedor do 8 Frankfurt D

Semi-Final
04 / 07 16:00 Vencedor do A x Vencedor do C Dortmund AC
05 / 07 16:00 Vencedor do B x Vencedor do D Munique BD

Decisão do 3º Lugar
08 / 07 16:00 Perdedor do AC x Perdedor do BD Stuttgart

FINAL
09 / 07 15:00 Vencedor do AC x Vencedor do BD Berlim

Terceiro Lugar Quarto Lugar

Primeiro Lugar Segundo Lugar

Primeira Fase - Classificatória

Segunda Fase - Eliminatória

Sandro Porfírio é convidado pelo MAE a entregar Condecoração de
Ação Ecológica de 1o Lugar para Dona Olívia Crissi, pelos relevantes

serviços ecológicos e sociais prestados por esta guerreira, em prol da
limpeza urbana de Cerro Azul, e em prol dos menos favorecidos. Pois
todo o dinheiro que arrecada com a coleta de lixo reciclável, D. Olívia

compra produtos para as crianças e para as pessoas pobres de Cerro
Azul. Veja mais sobre esta maravilhosa mulher ainda nesta página.

Sandro Porfírio entrega Condecoração de Ação Ecológica de
2o Lugar para o vereador e professor Valdir Braine,

representando os alunos da 4a série (ano passado), a
professora Josielma de Fátima Lins e os funcionários do

Colégio Germano Bestel, que coletaram uma grande
quantidade de lixo das vilas em Cerro Azul. Por este trabalho
benemérito, o MAE - Movimento de Ação Ecológica, todo final

de ano, escolhe personalidades que se dedicaram ao

Um exemplo de mulher, ontem, hoje e exemplo para
todos nossos filhos e netos. Nesta foto com um

exemplar do Jornal Folha do Vale.

Deus deve olhar para baixo, e ao ver
tanta injustiça e opressão, passa por sua
divina cabeça destruir este mundo, como
fez com Sodoma e Gomorra.

Mas daí Ele vê D. Olívia, e Sua ira
desaparece. Pois como Ló e Abraão, D.
Olívia honra o termo ser humano.

Desde a década de 40 que D. Olívia,
primeiro no Hospital, depois no Instituto
S. Francisco Xavier, depois em escolas,
e agora, a andar pelas ruas procurando
pessoas para ajudar, que D. Olívia,
incansável, com seus 95 anos, não pára
com a tarefa de fazer deste mundo, um
lugar melhor.

D. Olívia já recebeu inúmeras
homenagens. Mais recentemente
recebeu o título de Cidadã Benemérita
de Cerro Azul e agora recebe a Conde-
coração de Ação Ecológica do MAE.

Preencha os quadrados com os resultados dos jogos e depois totalize os
Pontos Ganhos, os Gols, as Vitórias e quem irá passar para a próxima fase

Histórias

O MAE  ENTREGA
CONDECORAÇÃO

Aqui quase todos os alunos da 4a série, da
Escola Municipal Germano Bestel que receberam

a Condecoração de Ação Ecológica do MAE.

D. Olívia Crissi

Olívia Crissi nasceu em Cerro
Azul, em 14 de junho de 1910, e
portanto tem hoje 95 anos.

Em 1926, com 16 anos, foi pa-
ra Guarapuava e depois para
Prudentópolis, voltando para Cerro
Azul no final da 2a Guerra Mundial.

Como profissão consta que foi
lavadeira, costureira e cozinheira.
Mas foi muito mais.

O Capitão Guilherme Straub
construiu o hospital, que hoje é a
Prefeitura de Cerro Azul. Mas
depois de terminado, D. Olívia
iniciou as atividades do hospital,
atendendo os primeiros pacientes,
indo inclusive morar lá. Athanagildo
de Souza Laio era o prefeito. Isto
portanto aconteceu entre os anos
de 1948 e 1952.

As freiras vieram de Curitiba e
construíram a parte de madeira do
hospital, a construção em formato
de L, que hoje foi desmanchada.
Ali elas cozinhavam para os
pacientes e ajudantes do hospital.

Dona Olívia atuava como
enfermeira, parteira, médica,
farmacêutica, ajudante, cozinheira,
faxineira, fazendo de tudo dentro
do hospital.

Foi na década de 50 que D.
Olívia conheceu o Padre Luciano.

Segundo D. Olívia, Padre
Luciano Maria Ussai veio fugido da
Itália, por ser perseguido pelo
Partido Fascista de Mussolini.

Padre Luciano chegou em
Cerro Azul no ano de 1954, para
assumir a paróquia de Nossa
Senhora da Guia. D. Olívia afirmou-
nos que Luciano Ussai não era
padre, mas aqui atuou como Padre
até sua morte, com câncer na
garganta, no Norte do Paraná.

Dona Olívia ajudou o Padre
Luciano a formar o Instituto São
Francisco Xavier, para abrigar e
ensinar meninos órfãos.

Com pesar, D. Olívia nos conta
que Padre Luciano teve que sair
daqui porque políticos invejosos
pela grande repercussão de sua
obra com os meninos aqui em Cerro
Azul, o denunciaram para os bispos
de Curitiba, mentindo que ele
estava aqui se intrometendo em
política e fazendo barbaridades.

D. Olívia já está aposentada a
décadas. E usa o dinheiro, mais
ainda o que ela arrecada com a
coleta de lixo reciclável, para
comprar cestas básicas e víveres
entregando aos mais carentes e
necessitados.

Dona Olívia é cidadã benemérita
de Cerro Azul, e com certeza, já é
cidadã benemérita no céu, tendo
sua cadeira ao lado dos apóstolos
e mártires do Cristianismo.

da Região

trabalho ecológico e social, e condecora estas personalidades, tornando
público seus trabalhos e ações. Veja ao lado, e acima, mais sobre os

trabalhos de D. Olívia Crissi e dos alunos da 4a série do ano passado da
Escola Municipal Germano Bestel.
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O BEM DA MATA
Respeitar as nascentes e os cursos dos

rios é a forma mais segura de sempre ter
água em boas quantidades

• Conserve a vegetação natural que
margeia as nascentes

• Replante a que foi destruída nas
beiras dos cursos d´água

• Prefira árvores e arbustos da própria
região no replantio

• Essa vegetação impede a deposição
de terra erodida nos rios

ESTES NÃO COMBINAM
Pares de nutrientes antagônicos: o

excesso de um elemento causa a
deficiência do outro elemento:

Excesso Deficiência

Nitrogênio nítrico Molibdênio
Nitrogênio amoniacal Cobre, Cálcio, Potássio
Zinco (pomares) Ferro - Manganês
Cobre Molibdênio
Molibdênio Cobre
Cálcio (calagem) Manganês, Ferro, Potássio

QUEBRA VENTOS
Depois de um banho de mar ou de rio, o vento seca a água

do corpo, não? Pois bem, o vento também seca a fina camada
de água que recobre as folhas e os ramos das plantas. Os
vegetais são obrigados, então, a retirar mais água da terra,
com o gasto de uma energia que poderia ser aplicada no
crescimento da planta.

ROÇADAS EM VEZ DE CAPINAS
É um erro deixar completamente limpo, sem um matinho

sequer, o chão de pomares, cafezais e outras culturas. É claro
que o mato deve ser bem controlado, mas alguma relva é
necessária. Tanto para o sol não aquecer o terreno em demasia
como para defender a terra da erosão e manter os
microorganismos e inimigos naturais das pragas.

COMO ECONOMIZAR ÁGUA

MENOR ESPAÇAMENTO
Menor espaçamento resulta em maior número de plantas

por área, e portanto, menos solo para cada uma. O maior
número deixa o terreno sombreado e fresco e faz com que a
terra perca menos água por evaporação. Essa sombra diminui
a variação da temperatura do solo, o que dá mais uniformidade
ao desenvolvimento das plantações.

CULTURAS INTERCALARES
É comum plantar feijão entre as fileiras do milho. O

sombreamento do feijão - a cultura intercalar do milho neste
caso - pode, em determinadas condições, fazer o solo perder
menos água por evaporação. Em geral, leguminosas e
gramíneas de porte alto dão boas parcerias. É o caso, por
exemplo, da soja e da cana-de-açúcar.

COBERTURA MORTA
Feita com vegetais cortados, folhas secas ou plásticos, em

geral pretos, do tipo que cobre canteiros de morango. Dá muito
bom resultado ao redor de caules de frutíferas, em especial as
que têm raízes superficiais, como as figueiras, muito sensíveis
à seca. A cobertura morta, sobretudo palha de arroz, é muito
comum em canteiros de hortaliças.

Nome Comum ..... Família ............ Época de .............................. Sementes ......... Espaçamentos
plantio necessárias

Aveia-preta .............Gramíneas ....... Outono/Inverno (abr/ago) ...... 80 a 100 kg/ha ..... 20 cm entre linhas;
 profund.: 3,5 cm

Tolerante ao alumínio e à seca. Diminui a população de nematóides. Várias espécies. Anual e herbáceo.

Azevém.................. Gramíneas ........ Outono/Inverno (abr/ago) ...... 25 a 30 kg/ha ....... 20 cm entre linhas
Usado p/ cobertura do solo e como forragem. Em rotação com soja tem diminuído a infestação de mato e a
aplicação de herbicidas. Anual e herbáceo.

Calopogônio............ Leguminosas .... Primavera/Verão (set/mar) .... 4 kg/ha ................. de arroz
Como forrageira, consorcia-se com a braquiária. Fixa cerca de 300 Kg/ha de nitrogênio por ano. Trepadeira e
de ciclo anual.

Centeio ................... Gramíneas ........ Outono/Inverno (abr/ago) ...... 80 a 100 kg/ha ..... 18 cm entre linhas
Ciclo de 140 dias. Produz cerca de 30 ton/ha/ano de massa verde. Anual e herbáceo .

Colza ...................... Crucíferas ........ Outono/Inverno (abr/ago) ...... 6 a 8 kg/ha ........... 18 cm entre linhas
Frutos com 5 a 8 sementes. Ciclo de 100 a 120 dias. Anual e herbáceo

Chicharo ................. Leguminosas .... Outono/Inverno (abr/ago) ...... 120 kg/ha ............. 20- 30 cm entre linhas
Trepadeira ou prostrada. Anual.

Crotalária juncea .... Leguminosas .... Primavera/Verão (set/mar) .... 55 kg/ha ............... 50 x 2 cm
Caule utilizado na industria de papel. Plantio continuado, na mesma área, provoca a “murcha do
florescimento”. 100/120 dias. Anual e Herbáceo ereto (até 2 m de altura).

Ervihaca ................. Leguminosas .... Outono/Inverno (abr/ago) ...... 40 kg/ha ............... 20 cm entre linhas
Trepadeira, não gosta de muita umidade massa verde: 20ton/ha. Anual.

Feijão-de-porco ...... Leguminosas .... Primavera/Verão (set/mar) .... 70 kg/ha ............... 50 cm entre linhas
20 cm entre plantas Utilizado como adubo verde em cafezais. Para colher sementes, plantar cedo (set/out).
Florescimento: 80 a 90 dias. Anual curto e arbustivo.

Girassol .................. Compostas ....... Outono/Inverno (abr/ago) ...... 14 kg/ha ............... 80 x 40 cm prof: 4 cm
Fecundação cruzada. Ciclo: 100 a 120 dias. Anual e Herbáceo.

Guandu fava larga . Leguminosas .... Outono (mar) por 5 anos ....... 20 kg/ha ............... 50 x 20 cm
O cultivo não deve passar de 2 anos, se não os troncos engrossam e ficam difíceis de incorporar (exceto em
faixas intercaladas que não se incorporam). Semipene e Herbáceo ereto.

Mucuna-anã ........... Leguminosas .... Primavera/Verão (out/mar) .... 55 kg/ha ............... 50 x 20 cm
Adubo verde para cafezal e plantas perenes. Produção de sementes: 900 a 1.000 kg por ha. Florescimento:
80 a 90 dias. Anual e Herbáceo.

Macuna-preta ......... Leguminosas .... Primavera/Verão (out/mar) .... 60 kg/ha ............... 50 x 20 cm
As sementes também são boas como alimento para o gado. Florescimento: 140 a 150 dias. Trepadeira e
anual longo.

Nabo forrageiro ...... Crucíferas ........ Outono/Inverno (abr/ago) ...... 12 a 20 kg/ha ....... 20 cm entre linhas
Frutos com 2 a 10 sementes de cor marrom. Anual e Herbáceo.

Serradela ............... Leguminosas .... Outono/Inverno (abr/ago) ...... 30 kg/ha ............... 20 cm entre linha;
 profund.: 2 a 3 cm

Consorciação: 20 kg/ha de serradela + 40 kg/ha de aveia preta ou 15 kg/ha de azevém ou 50 kg/ha de
centeio. Produção de matéria seca: 20 ton a 60 ton/ha/ano. Anual e Herbáceo prostado.

Tremoço ................. Leguminosas .... Outono/Inverno (abr/ago) ...... 70 kg/ha ............... 30 a 35 cm entre linhas
Massa verde: 30 a 40 ton/ha. Anual e Herbáceo ereto.

Confira as características e
o potencial das plantas mais
indicadas para fertilizar o
solo:

ADUBOS
VERDES

Matéria transcrita da
Revista Globo Rural

Cinco medidas simples, ao alcance de
todos os agricultores, para evitar a perda

de água na forma de vapor

Procura por um
Agrônomo?

8415-5927

- CFO Pinus e Citros
- Medições Topográficas

- SISLEG e RPPN
- Assistência Técnica
- ProAgro e Projetos

- Novas Culturas
- Sistemas de Computa-

dor para Controle de
Rebanho e Culturas
- Produto Orgânico e

Ecológico

Alguns Centavos Por
Caixa Salvam a Citri-
cultura de São Paulo
Fica em Araraquara, na região central de

São Paulo, a sede do principal aliado do
produtor que batalha contra as doenças e
pragas dos laranjais.

O Fundecitrus - Fundo de Defesa de
Citricultura, nasceu em 1997 como uma fonte
de recursos para indenizar proprietários de
pomares erradicados em razão do cancro
cítrico, doença considerada como o mal maior
do setor à época. Logo, porém, o órgão voltou-
se à orientação dos produtores sobre a doença,
tornando-se mais tarde encarregado do
monitoramento dos pomares e da prevenção
do cancro. O Fundecitrus passou naturalmente
a se responsabilizar pela geração e repasse
de informações sobre as principais questões
sanitárias relacionadas à citricultura realizando
e financiando pesquisas cientificas, inclusive
em parcerias internacionais.

A instituição mantém 14 centros de apoio
fitossanitário e 33 escritórios regionais em
território paulista. É sustentada, basicamente,
pela contribuição voluntária de produtores e
indústrias, que destinam, cada um, nove
centavos de real por caixa de laranja
comercializada. A inspeção e as erradicações
ligadas ao cancro cítrico consomem dois terços
do orçamento de 45 milhões de reais do fundo.
O dinheiro ainda financia pesquisas como as
que vêm sendo realizadas para desvendar as
lacunas sobre o greening.

Em que pé estão
A citricultura brasileira tem sido vitima de

sucessivos ciclos de enfermidades.Confira
como esta à presença delas nos pomares
nacionais:

CANCRO CITRICO – estima-se que apenas
0,14% dos talhões comerciais estejam
contaminados, mas o grande problema está
em pomares de chácaras e fundos de quintal.

MORTE SÚBITA – pouco se sabe sobre ela,
mas como é parecido com a tristeza,
provocando declínio rápido da planta, acredita-
se que seja de origem virótica e tenha como
vetor um pulgão. Estima-se que afete 1,5
milhões de plantas, em 30 municípios de São
Paulo e Minas Gerais.

CVC – Sigla de Clorose Variegada dos
Citros, chamada também de amarelinho. Há
43,84% de plantas com sintomas da doença
em toda a zona citrícola. A incidência maior é no
norte paulista e sul do triangulo Mineiro.

GREENING – provoca amarelecimento das
folhas, desfolha intensa, produção de laranjas
de formadas e queda dos frutos. Foi detectado
pela primeira vez no ano passado, mas já tem
presença confirmada em 46 municípios.

PINTA PRETA – doença fúngica, foi
contatada pela primeira vez no Rio de Janeiro e
tem algumas ocorrências em São Paulo. Afeta
a aparência da fruta, mas não o sabor, ou seja,
permite que seja utilizada na produção de suco,
mas impede a comercialização in natura entre
municípios e estados.

STUBBORN E MALSECO – a primeira está
na Califórnia, e é similar ao greening. A outra
seca a planta, ocorrendo na região do
Mediterrâneo. Ainda não deram as caras por
aqui, mas o Fundecitrus está atento.

A Única Saída para a Citricultura
do Vale do Ribeira

Como não há interesse do poder público
colocar mais agrônomos na região, para que o
Certificado Fitossanitário de Origem possa ser
realizado para todos os citricultores, resta agora
para Cerro Azul e Dr. Ulysses utilizar a mesma
idéia para salvar os Citricultores do Vale.

Este valor seria digamos de R$ 0,10 por
caixa, e pagaria Assistência Técnica, Pesquisa,
Monitoramento de Doenças e Pragas, Viveiros
Telados de Mudas e o combustível e carros para
a Assistência Técnica e Monitoramento.

Temos certeza que a Citricultura se manteria
aqui como a principal cultura e fonte de renda.

Falta o Elemento Sintomas Gerais na Planta Devido à Falta do Elemento

Nitrogênio ...................Planta fraca, folhas uniformemente amareladas, as mais velhas
murchas

Fósforo ........................Planta raquítica, maturação tardia dos frutos, grãos chochos, folhas
escuras, às vezes arroxeadas

Potássio.......................Manchas brancas, amarelas ou pardas nas folhas e secamento
das margens; caules finos e fracos

Cálcio ..........................Folhas novas deformadas, a ponta não cresce, manchas amarelas
nas margens e entre as nervuras, raízes fracas

Magnésio ....................Cor de gema de ovo ou arroxeada entre as nervuras das folhas
velhas, que se curvam e são facilmente destacadas

Enxofre ........................Folhas novas pálidas, às vezes com manchas secas e tons
arroxeados no período

Boro .............................Folhas do ápice deformadas; morte da gema apical da planta, onde
podem aparecer brotos em leque; enegrecimento da cabeça ou no
interior das hortaliças

Cobre ...........................Folhas do ápice murchas, sem manchas ou descoloração;
dificuldade do caule se manter ereto

Zinco ............................Folhas pequenas, às vezes retorcidas, com manchas amareladas;
encurtamento dos entrenós da planta; tufo de folhas nas pontas
dos ramos

MENOS NUTRIENTES, MAIS DOENÇAS

Deficiência Cultura Doença ou Praga
Girassol ................... Míldio (Erysiphe cichoracerum)
Beterraba ................. Míldio (Phoma Betae)
Couve-Flor ............... Míldio (Botrytis sp.)
Linho ....................... Míldio e infecções bacterianas

Boro Cevada .................... Míldio (Erysiphe graminis)
Roseira .................... Míldio (Brospora sparsa)
Goiabeira ................. Broca-do-caule
Milho Híbrido ............ Lagarta-do-Cartucho (Spodoptera frugiperda)
Trigo ........................ Ferrugem (Pucciona triticina)

Cobre Trigo ........................ Ferrugem

Manganês Aveia ........................ Infecção bacteriana
Ervilha ...................... Míldio

Molibdênio Alfafa........................ Menor resistência a infecções
Seringueira .............. Oidium heveae/Phyphtora sp.

Zinco Milho ........................ Broca-do-colmo (Elasmopalpus)
Fumo ....................... Virose de Mosaico muito mais intensa

Manganês Tomateiro ................. Murcha fusariana (só quando faltar manganês e
existir excesso induzido de ferro)

SINAIS DE QUE ALGO VAI MAL

A planta que está deficiente em água e nutrientes, que é mal adubada, é mais susceptível
às pragas e às doençcas, inclusive à Pinta Preta para a Ponkan e Laranja. Veja abaixo o
que a deficiência de um determinado nutriente proporciona em doença ou praga:

UMIDADE CERTA

Sistema de Incorporação                   PERDA DE:
Terra (ton/ha) Água (% de chuva)

Palha queimada ...................................20,2 .................................... 8,0
Palha enterrada ....................................12,6 .................................... 5,0
Palha na superfície ................................6,5 ..................................... 2,5

A coberta morta é a forma na qual a palha é mais eficiente no combate à erosão e a
perda d´água:

Fonte: Bertoni e outros, 1972

Ecologista? Produtor de Orgânicos? Participe...
O MAE tem sua área de atuação no Vale do Ribeira.

Estamos procurando ativistas ecológicos,
produtores de culturas orgânicas e ecológicas,

além de todos aqueles interessados no equilíbrio e
preservação do Meio Ambiente. Faça parte...

Cerro Azul: 8415-5927
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Resposta deste Jornal ao Documento da CBA/CNEC do Engenheiro  Ronaldo Crusco

Resposta do Folha do Vale
Eng. Agrônomo Edson A. Franzen

Quando recebemos a ligação telefônica da
D. Cida Brighetti da CBA, logo após o
conhecimento por parte dela da reportagem
contra Tijuco Alto do Jornal Folha do Vale n.
12, deixamos claro que o Jornal estaria dando
igual espaço para a resposta da CBA/CNEC.

Todavia parece que ela não nos acreditou, e
a resposta do Sr. Ronaldo Luís Crusco de 7 de
fevereiro de 2006 foi copiada, reproduzida e
distribuída no comércio da cidade. Como já
houve a resposta da CNEC e a população já
tomou conhecimento pelas cópias reprográficas,
concentraremo-nos aqui em contra-argumentar
esta resposta:

1. A CBA diz que entrevistou ex-
proprietários e também meeiros,
arrendatários, empregados, posseiros,
moradores de favor, trabalhadores avulsos
(MAEPMFTA) - os não proprietários

Afirma que fez isto na elaboração do EIA/
RIMA em nov/dez de 2005, e anteriormente em
1995, encontrando 229 famílias de não
proprietários.

Mas as compras de terras ocorreram
principalmente de 1988 a 1993.

Portanto em 1995, a maior parte dos não
proprietários que estavam em cima das terras
compradas já não estavam nas terras que
trabalhavam anteriormente.

Como a CBA achou as 229 famílias de não
proprietários? Só se foi nas terras ainda não
compradas...

Mas não foi visitando as vilas em Curitiba.
Ou visitando as vilas de Cerro Azul.

Nem tampouco as cidades de Itaperuçu ou
Rio Branco do Sul.

Portanto a CBA perdeu a referência destes
ex-trabalhadores e moradores nas terras
compradas por ela porque somente indenizou
proprietários, e não MAEPMFTA - os não
proprietários, mas moradores ou trabalhadores,
que tiveram que sair quando os proprietários
venderam suas terras.

O Jornal Folha do Vale continua afirmando
que a CBA não procurou os MAEPMFTA na
época apropriada que era: anteriormente à
compra de terras.

Tanto é verdade que citamos, entre muitos,
a família do vereador Valdir Braine, morador
da Ilha Rasa, e que nunca seu pai foi procurado.

2. Quanto aos 1700 que saíram da área
comprada

Como órgão de imprensa, participei da
reunião do dia 21 de outubro de 2004 no local
da barragem em Adrianópolis. Neste dia, anotei
números: existiam 670 propriedades rurais, com
1700 domicílios e 3500 pessoas (informações
do EIA de 1992). Como 377 imóveis foram
adquiridos, a CNEC utiliza uma média de 1,25
famílias por imóvel e 3,59 pessoas por família,
dando um total de aproximadamente 1700
pessoas já desalojadas. Todavia esta é uma
média atual, na época de hoje, de “vacas
magras”, não de 1988 e 1989. No final da
década de 80, quando se iniciou as compras
das terras, eu era Agrônomo da Emater na
região e atuava justamente na margem do
Ribeira com os Olericultores de 2 municípios,
e existia uma grande quantidade de
arrendatários, parceiros, meeiros, trabalhadores
diaristas e moradores não proprietários, numa
quantidade infinitamente maior que 1,25 imóveis
por propriedade e 4,4 pessoas por propriedade.
Em determinadas propriedades, se não
houvesse 15 a 20 pessoas, não tocariam as
plantações de tomate, pimentão e pepino
irrigado, juntamente com outras culturas na
propriedade como laranja, ponkan, melancia,
abobrinha e vagem. Quando se aplica uma
média de regiões longínquas de Adrianópolis e
Itapirapuã de 1,25 famílias por propriedade para
uma região produtora como Cerro Azul, comete-
se grandes equívocos. A estimativa é que nas
propriedades compradas somente em Cerro
Azul e Dr. Ulysses teríamos uma quantidade
de até 2300 pessoas que saíram (eu era o
responsável pelos números no escritório da
Emater na época que abrangia Cerro Azul e Dr.
Ulysses). Portanto cerca de 3100 pessoas
saíram da área comprada pela CBA nos anos
de 1988 a 1993 (dados oficiais deste Jornal e
do MAE - Movimento de Ação Ecológica), uma
vez que a CBA não pode rebater, pois não tem
(ou não quer mostrar) o levantamento dos não

proprietários de 1988 e 1989, quando começou
a compra de terras.

Na página 92 do RIMA está descrito que 303
imóveis, onde vivem 576 famílias (mais de 2000
pessoas) falta ainda desapropriar. Usaremos
então o número da CBA, de "só" 1700 pessoas
que foram desapropriadas, e que migraram da
área, portanto aproximadamente 10% da
população atual de Cerro Azul de pouco mais
de 17.000 habitantes. Levando em conta que
34% do Fundo de Participação do Município
(FPM) de quase R$ 500 mil por mês de Cerro
Azul, é devido aos fatores: Número de Habi-
tantes e Produção Agrícola. Se retirarmos
10% da população e ainda diminuímos a
produção em 10% (na verdade a região da beira
do Ribeira tinha altas produtividades devido à
irrigação e a impossibilidade de geadas, além
das boas terras), teríamos, em 20 anos, um
valor corrigido de cerca de R$ 3.840.000,00 que
deixaram de vir e circular na economia somente
de Cerro Azul. Não estamos contabilizando aqui
a produção dos ex-proprietários que
deixaram de circular no comércio local,
gerando mais empregos, e não estamos usando
nosso número de 2300 emigrantes, uma vez
que algunss não foram morar fora de Cerro Azul.

Portanto se sair as outras 2000 pessoas,
espera-se que este valor mensal perdido deve
pelo menos dobrar. E falam de uma
compensação de R$ 23 mil por mês? E isto
só daqui uns 5 anos, depois da conclusão da
barragem e início do funcionamento da usina...

3. Quanto ao contato da CBA com a
comunidade, que começou em outubro de
2004

O contato com a comunidade, segundo a
própria CBA, levou 18 anos para iniciar,
mostrando nitidamente que não querem a
opinião desta comunidade.

E agora quando uma voz meio solitária
como a nossa se levanta pedindo explicações,
em vez de baixarem a bola, buscarem uma
conversação, trazer explicações plausíveis, ao
invés disto, atacam-nos com “os dois pés no
peito”, colocando palavras não faladas em
nossa boca, usando subterfúgios, estatísticas
maquiadas e números que só eles têm.

Na edição 04 do Jornal Folha do Vale de
março de 2005, levantamos alguns graves
problemas do serviço prestado pela Sanepar
em Cerro Azul. Ao invés de nos atacarem,
colocando técnicos, números do IAP, Sudersha,
exames laboratoriais etc., chamaram-nos para
uma mesa de conversação junto com
Secretários na Prefeitura, e apresentaram todas
as melhorias que aconteceriam nos meses
seguintes. Algumas de nossas reclamações e
pedidos foram prontamente atendidos, sendo
que até fiscal de obras fomos chamados a ser.

Ao invés de grosseria, prepotência,
arrogância e números maquiados, fomos
brindados com entendimento e camaradagem,
onde a Sanepar colocou-se até como parceira
em projetos do Conselho Municipal de Meio
Ambiente.

Isto é maturidade profissional, coisa que a
CBA e CNEC parece não ter, apesar das idades
avançadas destas empresas.

4. Quanto ao número atual de 32 empregos
na região e um número parecido se a usina
for construída

Falam destes empregos fixos como se nós
meros mortais tivéssemos que dar graças a
Deus pela CBA trazer empregos para cá.

O Baiano, com suas 6 empresas dá mais
de 100 empregos diretos e permanentes
somente em Cerro Azul. Afora os empregos
indiretos.

Nós precisamos muito mais de Baianos aqui,
e não precisamos de CBAs, que para dar 30 a
40 empregos, precisa destruir e inundar mais
de 5000 ha de área na região.

Quando aos 1500 a 1700 empregos
temporários: o próprio RIMA fala que é ruim esta
temporariedade e fala dos transtornos
econômicos e sociais que aconteceriam como
prostituição e falta de infra-estrutura durante a
incidência dos empregos e o transtorno social
que traria a demissão em massa destes 1700
trabalhadores quando não fossem mais
necessários depois de somente 2 a 3 anos de
trabalho.

5. Quanto ao suposto ataque pessoal do Sr.
Aldo e D. Cida Brighetti

Quando falamos em festas do casal
Brighetti, tínhamos em mente a última festa de
janeiro que D. Cida deu em sua casa para um
grupo seleto de pessoas da alta sociedade, e
outras festas semelhantes de socialites
realizadas em datas anteriores.

Jamais pensamos, como a resposta da
CBA/CNEC quis erroneamente e maldosamente
insinuar, que se tratava dos eventos da Via Sacra
na páscoa, Natal e das festas juninas. Até
porque participei e filmei a Via Sacra, visitei o
presépio de Natal com meus filhos e coloquei
as fotos e comentários positivos da festa Junina
no Jornal Folha do Vale. Tenho certeza que
estes eventos cristãos de D. Cida devem
continuar, pois atraem e movimentam muitos
jovens da cidade, que já não tem muitas opções
de lazer e atividade.

Não fizemos nenhum ataque pessoal ao Sr.
Aldo e D. Cida conquanto pessoas da
comunidade, repito, como de novo a resposta
de Ronaldo Crusco da CNEC quer
maldosamente insinuar. Dissemos sim, que o
casal não poderia ficar, na condição de
compradores de terra, interlocutores da CBA e
mais ainda intermediários entre a comunidade
e a CBA quanto ao social e a reduzir o passivo
social de 20 anos existente. Não pode ser a
mesma pessoa que compra terras e também
trata do social, por haver um contra-senso
financeiro grave aí.

Todavia se a CBA/CNEC acha que o casal
está fazendo um bom trabalho, é uma questão
de opinião. A minha é que Cerro Azul e a região
precisam de outra(s) pessoa(s) para atender a
questão social e a questão da perda de recursos
pelos municípios nos últimos 20 anos.

6. Quanto ao que a CBA já fez por Cerro
Azul

Da lista apresentada pela CBA:
6) A CBA doou mais de 1000 sacos de

cimento à Prefeitura de Cerro Azul para serem
utilizados nas mais diversas benfeitorias:
bloquetes, manilhas etc.;

7) Doação de cimento para a escola
Municipal Padre Luciano (para a construção da
quadra e da piscina - comentário nosso).

Nenhuma destas doações foram destinadas
para o município. Ou seja, não existe uma
manilha, uma piscina, uma quadra, uma ponte
ou um bueiro em área pública municipal, e
portanto sendo utilizada pela população. Se tiver,
por favor tragam uma foto ou digam aonde, que
estaremos fotografando, e publicando aqui na
próxima edição.

Só isto já bastaria. Não precisaríamos perder
tempo e ver item a item. Mas vou além:

No item 5): Todas as benfeitorias (casas,
postes, telhas, madeiras, tijolos, material
sanitário) existentes nas propriedades
adquiridas tanto na zona rural como na urbana
foram doadas para as famílias de baixa renda
e filas se formavam no escritório da CBA para
o recebimento destes materiais. Muitas destas
casas foram doadas diretamente para a
Prefeitura distribuir;

Aqui eles falam TODAS.
Vejam as fotos abaixo dos últimos anos, de

algumas casas que não foram sequer
desmanchadas, quanto mais doadas. Portanto
quem aqui falta com a verdade?

Ronaldo Luís Crusco, coordenador dos Estudos
Ambientais da CNEC Engenharia S.A.

Sr. Aldo Brighetti e Maria Aparecida Brighetti (D. Cida)
Funcionários da Companhia Brasileira de Alumínio

(CBA), e desde o ano de 1988 são os co-reponsáveis
pelo empreendimento Usina Hidrelétrica Tijuco Alto, e

das outros 3 estudos das outras prováveis
hidrelétricas no Vale do Alto Ribeira.
Moram atualmente em Cerro Azul.

Além do mais, não queremos sobras.
Não queremos pedaços dos sonhos e

sofrimento de antigos moradores.
Queremos o que é nosso por direito:

trabalhar e morar nas terras deixadas por
nossos avós!

Fatos Novos e Verdades
Que as grandes CBA e CNEC busquem

trazer fatos reais e que, antes de qualquer coisa,
estejam abertas ao diálogo principalmente com
as sofridas associações daqui.

Temos aqui uma lista interessante de
atividades, coisas e recursos que a CBA pode
atuar e fazer na região. Seremos o primeiro
órgão de imprensa a rever nossos conceitos
atuais, publicar e divulgar estas boas intenções:

1. Que a CBA abra as áreas compradas por
ela, para exploração agrícola, em forma de
comodato, para produtores cadastrados pela
Cresol e Astraf, e que, como requisito, sejam
da região a ser alagada.

2. Que retornem o passivo social e
ambiental em forma de:

- quadras poliesportivas
- cursos profissionalizantes
- hortas comunitárias
- placas para nomes de ruas e números das

casas
- cimento para as tubulações principalmente

das vilas...
- usina de reciclagem de lixo e o programa

de coleta seletiva: todo o investimento da CBA
nesta área, gerará retorno multiplicado para a
CBA que não precisará limpar o lixo do lago e o
entorno do lago da represa.

Tenho certeza que isto não quebraria o
Sr. Antonio Ermírio de Moraes, além de que
sua imagem pessoal e corporativa ficaria
ainda melhor.

Esta região é o que sobrou de uma próspera comunidade: Rocha, onde existiam mais de 300 eleitores e quase
500 pessoas nos bons tempos. Com raríssimas exceções, todas as casas estão vazias. Mas as casas estão lá.

De novo, quando a CBA diz TODAS deveriam ser TODAS as casas e suas partes doadas para a comunidade.

Esta casa abandonada está localizada em
Adrianópolis, perto do local em que será construída a

barragem da Unina Hidrelétrica de Tijuco Alto. Esta foto
foi tirada em outubro de 2004, quando estávamos

voltando da reunião com os jornalistas.
Portanto a CBA/CNEC falta com a VERDADE quando
coloca que TODAS as casas foram desmanchadas e

os materiais doados para a comunidade.

Quem faz a Roçada?
Abaixo alguns fragrantes desrespeitos aos

motoristas de nossas estradas, que inclusive já
causaram acidentes: Mato alto de beira de
estrada. Quem é o responsável pela roçada?
Prefeitura ou CBA? Uma vez que a maioria das
áreas à beira da estrada e Rio Ribeira são de

propriedade da CBA...
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Descobriram o Peso da
Alma e do Espírito?

Encontramos na Internet (mas não
conseguimos provar a veracidade):

O Jornal La Stampa de Turim referiu-se a uma
experiência para determinar o “peso da alma”. Foi
uma experiência com um rato, um gato e um
homem.

Colocaram um rato em uma “câmara de
Wilson” na qual circula uma neblina através da
qual podia-se ver os contornos mais sutis de
qualquer corpúsculo, corpo ou animal. O rato teve
morte indolor através de um processo de
refrigeração.

No momento da morte, os pesquisadores
observaram através da neblina uma forma escura
igual à do rato sair pela cabeça. A pesagem do
animal, feita logo depois de sua morte acusou a
perda de 3,1 gramas.

Idêntica operação feita com um gato revelou a
diminuição de apenas 0,1 gramas depois de sua
morte.

Finalmente com uma balança altamente
sofisticada colocada embaixo da cama de um
moribundo, acusou no momento de sua morte uma
diminuição de 21 gramas. Seria o peso da alma?
No caso do homem a diminuição do peso seria
pela saída da alma vital mais o corpo espiritual.

A notícia da experiência embora não revelando
os cientistas seus autores, demonstra a legitimidade
do interesse da ciência e da opinião pública para o
problema da vida após a morte. As ressurreições
bíblicas e os relatos de pessoas que morreram e
voltaram, suscita este interesse.

Em Mateus 17:1-8, Moisés e Elias foram vistos
materializados pelos apóstolos Pedro, João e Tiago,
e em Mateus 27:52-53 fala que na ocasião da morte
de Jesus na cruz muitos mortos apareceram
materializados a muitos na cidade de Jerusalém.

A Morte é Melhor que a Vida?
O SBT Repórter há alguns anos atrás

apresentou uma experiência de vários cientistas
que entrevistaram pessoas que morreram e depois
de algum tempo voltaram. O interrogatório feito por
cientistas a dezenas de ressuscitados após estado
de morte e retorno, ou em estado de coma profundo
tem comprovado a continuação da vida após a
morte, pela consciência que mantinham de si
mesmos e pela visão de conhecidos falecidos que
tiveram durante o tempo que estiveram fora do corpo
em coma ou mortos.

Segundo os seus relatos, a morte não é tão
terrível como se acredita. Ao contrário é a mais
bela surpresa que a natureza reservou ao homem.
A morte é uma sensação de paz. Confessam que
deixaram de ter medo da morte. Contam que o que
acontecia era como se eles desprendessem dos
seus corpos e se elevassem flutuando até o teto
do quarto, que se sentiam cercados de uma luz
suave como um pó fino luminoso numa sensação
de paz e satisfação. Do alto viam os seus corpos
lá embaixo. Depois se viam penetrando num túnel
inundado por um suave crepúsculo e ao sair se
deparavam diante dos seus olhos, normalmente
um jardim esplêndido de flores e frutos de cores
maravilhosos, ou uma grande luz ao fundo. Diziam
terem reconhecido alguns de seus pais ou parentes
queridos que haviam falecido, visto pessoas
conhecidas já mortas algumas das quais os
advertiam: “Não podes ficar aqui. Tens de voltar.”
Quase todos sofreram com as tentativas dos
médicos de ressuscitá-los. Queriam continuar como
estavam.

Há também o relato de pessoas que durante o
sono ou buscando meditação ou ainda através de
orações contínuas por muito tempo, desprenderam-
se dos seus corpos. E neste estado puderem
conhecer como se sentiriam depois da morte. A
sensação é exatamente a mesma como se ainda
estivessem vivos. Este fenômeno conhecido como
transladação, o apóstolo Paulo  descreveu em II
Coríntios 12:2 “Conheço um homem em Cristo que,
há catorze anos (se no corpo, não sei; se fora do
corpo, não sei; Deus o sabe), foi arrebatado até ao
terceiro céu”. Os judeus falam em 7 céus. E a ciência
já fala em 7 dimensões e mais de um universo.

Deus será Provado Pela Ciência
Se é verdade ou não as 21 gramas do homem,

não consegui levantar com precisão.
Uma coisa é certa. Em no máximo mais 20 anos,

e portanto nesta geração ainda, a ciência irá provar
a existência de Deus.

Seja com experimentos, seja através de teorias
e observação, seja através de conhecimentos
espirituais, Deus será objeto da ciência e não
mais da religião.

E quando isto acontecer, todas as picuinhas e
doutrininhas de homens serão objeto da Lata de
Lixo. Quem viver verá...

Era mais uma terça-feira ali no Mato Preto.
Dia 24 de janeiro de 2006, onze horas, sol a
pino, sombra curta.

Tanto calor que parecia retorcer o arame
das cercas.

Pité, peão de confiança do lugar, tangia
um gado de um pasto a outro pela estrada do
Rocha. Auxiliado por seus dois cachorros
Roque e Cipó. Tão ferozes que obrigaram os
animais a enveredarem por uma  estradinha
à esquerda estourando a porteira e adentrado
em disparada num laranjal.

Cancheado na área, Pité tentou seguir por
dentro costeando à cerca para contê-los lá no
fundo. Até aí uma estratégia normal naquele
dia tranqüilo.

Acontece que no caminho, havia 15 caixas
de abelhas. Os animais correndo acuados
pelos cães derrubaram algumas. E Pité os
enfrentou apenas com uma taquara rachada
na mão. Eram agora 20 bovinos e mais um
milhão de abelhas zunindo e ferroando o que
viesse pela frente.

Cenário dantesco de uma guerra
medieval: boi pinoteando, cachorro latindo e
ganindo. Tipo de entrevero que ninguém
conhece o inimigo ou para que lado correr.

Pité sem camisa largou a taquara e só
então percebeu a inutilidade de suas poucas
mãos.

O quadro lembrava o texto bíblico de legião
de demônios expulsos por Jesus que
precipitaram uma manada de porcos num
despenhadeiro. Só que ali não havia nenhum
precipício. Apenas o paredão de um barranco
vermelho que ficou marcado de patadas,
chifradas e peitadas do gado espavorido, que
não conseguiu transpô-lo e, fustigado dos
insetos, voltou pelo mesmo caminho, às
cegas, orelhas fervendo das ferroadas e
derrubando as caixas que sobraram na
passagem de ida.

O exército alado agora se multiplicou por
dez.

Pité e seus dois companheiros enten-
deram o zunido uníssono das abelhas como
o toque de retirada... e, pela primeira vez
correram reconhecendo um inimigo mais forte.

O primeiro rancho foi o refúgio onde o peão
rolava e gritava de dor como que sentindo,
ainda em vida, os guilhões do inferno caso
morresse ainda sem salvação. Vomitou verde
do fundo das tripas, do coração ou da alma.

Um vizinho chegou ao Fusca mais perto
que levou a vítima agonizante até à casa de
saúde Dr. Ênio em Cerro Azul. Daí, para o
Angelina Caron em Curitiba, acompanhado
de soro e enfermeira na ambulância que
partiu voando.

Antes do embarque, ao cruzar a calçada
imobilizado na maca - ouviu de um curioso:

- Dói muito?
Mesmo nas últimas, ainda reuniu forças

para ironizar:
- Não, só quando eu dou risada.
Na capital, ficou dois dias na UTI. Lembra

ainda do gosto de dois tubos enfiados, um na
boca e outro no nariz e aqueles vultos brancos,
como anjos, dia e noite medindo o seu pulso.

A excelência e dedicação dos profissionais
destas duas casas de saúde, contando com
a providência divina, salvaram mais uma vida.

Quem viu fala em quinhentas, outros até
mil picadas. “Não havia espaço para colocar
o fundo de um caneta entre uma e outra
ferroada“, comenta uma das testemunhas.

No final de semana Pité teve alta. E voltou
meio atordoado, cabeça raspada e dieta
prevista para 45 dias.

O fato pode constar no Guinnes Book
como o maior em resistência humana a
picadas de abelhas - caso não se comprove
outro nestas proporções.

Voltando aos cães, um deles Cipó sempre
magro e fino, engrossou pelo veneno como
um porco gordo. Mas sobreviveu.

Foi sem dúvida, em todos os tempos, o
acidente apícola de maiores proporções no
Vale, felizmente todos sobreviveram, menos
as abelhas.

O Mato Preto, berço de heróis agora venera
mais um em sua galeria, e vivo: José Orlei
Rodrigues, vulgo Pité. Caboclo macho, dos
nossos, sangue de índio, criado aqui...
bebendo água do Ribeira.

FÚRIA DE
ABELHAS
NO MATO

PRETO
Por Newton Sponholz,
Eng. Agrônomo e cronista

Pessuti é Escolhido
Novo Conselheiro do

Tribunal de Contas - PR
O Vice Governador e Secretário da

Agricultura do Paraná, Orlando Pessuti
(PMDB), foi escolhido na tarde de terça -
Feira (14 de março), como novo
conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná. Ele foi eleito com 28
(vinte e oito), dos 54 votos, exatamente o
número mínimo necessário para vencer
ainda no primeiro turno.

O resultado da eleição foi comunicado
pela Assembléia Legislativa ao Governador
Roberto Requião, que já endossou a
decisão. Pessuti ocupará a vaga deixada
por Quielse Crisóstemo da Silva, que
morreu no mês de fevereiro.

O presidente da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ), Durval Amaral
(PFL), ficou com o segundo lugar com 15
votos. Em terceiro ficou a professora e
advogada Dora Lucia Bertulio, com 6 votos.
O deputado Sergio Bradock (PMDB),
recebeu 5 (cinco) votos.

Dia 31 de março, sexta-feira, o agora
Dr. Pessuti recebeu a festa de despedida
dos funcionários da Secretaria de
Agricultura, no Restaurante Madalosso.

O prazo para requerer inscrição
eleitoral para as eleições gerais de outubro
termina no dia 3 de maio (151 dias antes
do pleito). De acordo com o calendário
elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
este também é o último dia para solicitar
transferência de domicílio e para o eleitor
que mudou de residência dentro do
município pedir alteração no seu título.

O prazo também vale para o residente
no exterior. Neste caso, o eleitor deverá
comparecer às sedes das embaixadas e
repartições consulares, com jurisdição
sobre a localidade de sua residência, para
o preenchimento e entrega do formulário
de requerimento de alistamento eleitoral.

O voto é obrigatório para os maiores
de 18 anos e facultativo para os
analfabetos, os maiores de 70 anos e os
maiores de 16 e menores de 18 anos. Para
obter o título é preciso que o interessado
compareça ao Cartório Eleitoral da
localidade onde reside e preencha o
requerimento de alistamento eleitoral. A
inscrição eleitoral é gratuita.

Para retirar o titulo de eleitor é
necessário apresentar documento que
comprove a sua identidade, como carteira
de identidade, certidão de nascimento ou
passaporte. O brasileiro que deixar de se
alistar sofrerá as sanções previstas em
lei.

O eleitor que estiver com o título
cancelado ou suspenso e não comparecer
a um cartório para obter as informações
sobre como regularizar sua situação, não
poderá votar nestas eleições, já que seu
nome não irá constar da folha de votação
de sua seção eleitoral, nem da urna
eletrônica.

Na edição 11 do Jornal Folha do Vale,
de dezembro de 2005, colocamos a
denúncia do vereador Joaquim Vales de
Cerro Azul: a possibilidade de cair (ruir) da
ponte entre Rio Branco e Cerro Azul, na
altura de São Sebastião.

Até hoje nada foi feito, o que motivou o
Jornal Hoje a também denunciar o caso,
em sua edição de abril deste ano.

Será que é necessário que caia,
matando pessoas para alguém fazer
alguma coisa?

É preciso providências imediatas do
poder público dos dois municípios.

Central de Imóveis

áreas para reflorestamento,
chácaras, casas, barracão,

sítio, lote, plantações...

CRECI 214
Vende, Aluga, Administra

ACIACA - Benjamim Constant
(41) 3662-1604

ESCRITÓRIO DE

Causas trabalhistas,
fiscais, criminais e cíveis

ADVOCACIA

Dr. Ruy V. Guiguer

Rua Benjamim Constant
Cerro Azul - Pr

(41) 3662-1604

Dia 17 de fevereiro de 2006, mais de 100 pessoas
reuniram-se em Cerro Azul, num encontro contra a

Barragem de Tijuco Alto e contra as outras 3
represas previstas para o Rio Ribeira.

Participaram, além do MAE - Movimento de Ação
Ecológica, a ASTRAF - Associação dos

Trabalhadores da Agricultura Familiar, o CEDEA, o
Instituto Sócio Ambiental e o MAB - Movimento dos

Atingidos por Barragem, além de produtores,
moradores da área a ser alagada, associações de

produtores e outros dirigentes de entidades.

Participou também, um grupo de quilombolas, com
mais de 30 participantes, que são moradores de

antigos quilombos, ajuntamentos de negros
escravos do tempo da abolição da escravatura da

princesa Izabel, que poderão ter suas áreas
alagadas, se as usinas saírem do papel.

Na oportunidade houveram grandes e interes-
santes esclarecimentos sobre a atual situação do
RIMA e do empreendimento, mostrando que pode

ainda não sair nenhuma das represas.

Encontro Contra

Ponte ainda pode cair
Uma

Tragédia
Anunciada
ainda sem
data e hora

Tijuco Alto

Ano 3 - no 13 - Alto Ribeira
11 de Abril de 2006

Distribuição Gratuita
Apoio:

MAE - Movimento de Ação Ecológica

Diretor Presidente:
Eng. Edson de Almeida e Franzen

Colaboração:
Ricardo Lacerda Franzen
Jornalista Responsável:

Maurini de Souza Alves Pereira
Reg. Profissional 3164 / 12 / 02

Empresa Responsável:
NET Br@zil

Soluções Globais de Informática
CNPJ 05.235.941/0001-28

Internet: www.folhadovale.nbz.com.br
e  www.nbz.com.br

E-mails: folhadovale@nbz.com.br
webmaster@nbz.com.br

pstvirtual@yahoo.com.br

Endereço: Rua José Benedito Bestel, 1
Vila Eliane - Cerro Azul

Telefone: 8415-5927

ExpedienteMINI MERCADO TEM TEM

3662-1544
Entregamos a domicílio

Rua Clementino Porfirio, 101

Devido o pedido de seus clientes, o
Mini Mercado Tem Tem voltará neste

mês de Abril a dar vales-refeição. Para
a Páscoa, grande sorteio de Prêmios...

Assessoria em Análise
de Crédito e Cobrança

HUMANA'S

8439-0439
(41) 3662-1096

Atendemos Cerro Azul e
toda a Região

Fazemos Convênio com
Lojas e Empresários

PRAZO PARA ALISTAMEN-
TO ELEITORAL TERMINA

NO DIA 3 DE MAIO

Vende-se CASA
Em Piraquara, no Guarituba, 2 km para
frente do Carrefour, terreno 13 m x 50 m,
casa com 56 m2, mais garagem e área
coberta (4 x 3 m). Linhas de ônibus, luz,
água, escola munic./estad. (41) 8439-0439
R$ 45 mil - Aceitamos carro e proposta.

Fazemos Projetos

8415-5927

Para Associações, Fundações, Institutos,
Cooperativas, Prefeituras...,

pedindo recursos para Ministérios
Governamentais, PRONAF e Projetos

Agropecuários, Secretarias Estaduais,
Boticário, Itaipu, Petrobrás, Financiadores

Alemães, Estrangeiros...
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Informações oriundas de www.valedoribeira.com.br

Lindas Paisagens como esta são encontradas por todo
o município de Ribeira: Eco-Turismo...

O Rio Ribeira corta a cidade de mesmo nome

1. Histórico da Cidade de Ribeira
Em 1800, o índio catequizado, Vitorino, sai de

Apiaí com sua família para o vale da Cana Verde,
naquela época ainda inexplorado.

Vitorino, tendo encontrado no vale, campo
amplo às suas pretensões, deixou-se invadir
pelos sonhos da prosperidade e aí permaneceu.
Sempre voltava à Apiaí para contar as maravilhas
do lugar, atraindo a curiosidade de alguns, que
para lá seguiram, como Joaquim de Pontes,
Teodora Maria de Jesus, Gastão de Tal, Maria
Pires, José Leandro e José dos Santos Lisboa,
que lá chegando, percebendo o valor incalculável
das terras do lugar, com suas jazidas de minérios
a flor da terra, vários mananciais de água, terreno
próprio para cultura de cana-de-açúcar, fundaram
uma capela com o nome de Bom Jesus da Cana
Verde (em virtude da terra prestar-se para o plantio
de cana) e um povoado ao redor da mesma.
Tempos depois, morre Vitorino, atacado de
malária, moléstia que por muito tempo assolou o
lugarejo.

O escravagismo perdurou durante muitos
anos no vale da cana verde, tendo ocorrido várias
chacinas entre negros, sequiosos de sua
liberdade e patrões que necessitavam do braço
negro para suas fazendas. Uma nota marcante
da utilização do escravo em Ribeira, e uma capela
construída “adobo” que ainda hoje existe com um
torreão estilo português, deixando transparecer
perfeitamente, o trabalho do negro escravo
daquela época.

Em 1872, pela lei provincial n. 35, de 06 de
abril, foi o povoado de Bom Jesus da Cana Verde
elevado à categoria de freguesia com o nome de
Ribeira. Em 19 de dezembro de 1906, com força
de Lei Estadual nº 1038 é elevada a sede à
categoria de Vila. Sua evolução é lenta mas
contínua. Iniciam, os pioneiros, a luta do
desmembramento do Distrito. Finalmente em 20
de outubro de 1910, com a Lei Estadual nº 1212,
foi criado o município de Ribeira, e no mesmo ato
concedido à sede municipal, foro de cidade. Em
1930 e 1932, por ocasião das revoluções,
travaram-se vários combates em Ribeira, sendo
a economia municipal grandemente afetada pela
imigração em massa de seus habitantes. Diante
disso, em 1934, volta o município a distrito, pelo
decreto nº 6448, de 21 de maio.

De 1934 a 1935, há várias mudanças de
divisão territorial, Ribeira reorganiza sua
economia financeira e em 3 de janeiro de 1936,
pelo decreto lei nº 2563, voltou à condição de
município, sendo instalado a 27 de agosto do
mesmo ano, pertencendo a comarca de Apiaí.

Em 30 de novembro de 1944, pelo Decreto
Estadual nº 14334, o município de Ribeira, da
comarca de Apiaí, passou a abranger o novo distrito
de Itapirapuã Paulista, criado com partes dos
territórios de Ribeira e Apiaí, dando assim
constituídos dos distritos da sede e de Itapirapuã
Paulista.

Em 1992 o distrito de Itapirapuã Paulista se
emancipou de Ribeira, constituindo um novo
município.

A data de fundação de Ribeira é 20 de outubro
de 1910.

2. Perfil do Município
- Ribeira, conhecida como Capital da Amizade

por ter um povo hospitaleiro, clima bom, a cidade
fica às margens do Rio Ribeira e rodeada de
montanhas, tem ótimos rios para banho, atraindo
o pessoal da região.

- Turismo: Turismo rural, turismo de aventura
e Eco-turismo.

- Meio Agrícola: Feijão, milho, mandioca e cana
de açúcar.

- Pecuária: Gado de leite e de corte.

2.1. Transportes
Existe no município uma empresa de ônibus

denominada Viação Auto Vale que faz as linhas
internas e de Ribeira a Itapirapuã Paulista.

A Viação Cerro Azul Ltda faz as linhas Ribeira
Apiaí 3 vezes ao dia e de Ribeira a Curitiba 1 (uma)
vez ao dia ida e volta.

A Transpen, empresa de ônibus que faz a linha
de Ribeira a São Paulo 3 (três) vezes ao dia, ida e
volta.

O transporte de alunos nos horários de aulas
que é feito pela Prefeitura e Viação Auto Vale.
2.2. Caracterização Física

Altitude: 167 m
Latitude: -24,657
Longitude: -49,009
Área do Município em km²: 335,7
Densidade Demográfica 2000 hab/km²: 10,4
Ano de instalação do Município: 1910

Limites Territoriais
Ao Norte: Apiaí
Ao Sul: Barra do Chapéu e Itapirapuã Paulista
Ao Leste: Itaóca
Ao Oeste: Barra do Chapéu e Itapirapuã

Paulista
2.3. Distâncias das cidades Próximas
Cidade                  Pavimentação      Distância
São Paulo Com 420
Curitiba Com/Sem 210/40=250
Sorocaba Com 276
Capão Bonito Com 129
Itapeva Com 110
Apiaí Com 30
Ribeirão Branco Com/Sem 33/42=75
Itapirapuã Paulista Com 27
Barra do Chapéu Com 57
Itaóca Com/Sem 20/7=27
Guapiara Com 91
Itapetininga Com 200
2.4. Caracterização Geográfica

1) Clima: Subtropical
Clima é classificado como mesotérmico, com

chuvas o ano todo, verões rigorosos e invernos
brandos, ou seja, é um clima úmido, sem estação
seca, tendo uma precipitação no período mais
seco de 30 a 60 mm e temperatura média no mês
mais quente de 22ºC e no mês mais frio de 18ºC.

2) Relevo: Acidentado, declividade variando de
45 a 75% e em determinados locais maiores de
75%.

3) Hidrografia: O abastecimento de água da
área urbana do município é realizado pela SABESP
através de captação no Rio Ribeira de Iguape, na

O relevo acidentado proporciona que haja uma grande
quantidade de rios e vertedouros, uma riqueza nos

dias de hoje: a tão procurada água...

zona rural o bairro catas altas e o bairro saltinho
possuem estação de tratamento de água da
SABESP, os demais bairros do município captam
água diretamente de nascentes, como é o caso
da área da microbacia. No município todo não há
estação de tratamento de esgoto.

4) Vegetação: Mata nativa com características
de mata atlântica, sendo que a flora é composta
pelas plantas tais como:Abacateiro, Açoita Cavalo,
Ameixeira, Amoreira, Angico, Araticum, Aroeira,
Assa Peixe entre outras da região.

2.5. População - Censo de 2000
Homen: 1.840 Mulher: 1.667
Rural: 2.501 Urbana: 1.006
Eleição: 2.103 Aptos: 1.880 Total: 3.507

3. Atrativos do Município
3.1. Atrativos Locais

- Festa de São João - Bairro Catas Altas 24 de
junho.

- Festa de São Pedro - Bairro Saltinho 29 de
junho

- Festa do Bom Jesus primeira semana de
agosto.

- Aniversário da Cidade 20 de outubro
- Maratona
- Prova ciclística
- Mountain Bike
- Aquaraid

3.2. Atrativos Culturais
- Festa Junina tradicional no bairro Catas Altas

com fogueira que aumenta
3.3. Atrativos Turísticos
1) Rios

- Ribeira de Iguape - pesca e esportes
aquáticos;

- Catas Altas - ótimo potencial para esportes
aquáticos como canoagem e aquaraid;

- Criminosas - lazer;
- Da lavra - lazer;
- Palmeiras - lazer;
- Pedras - lazer;
- Posse Bonita - lazer; e
- Tijuco - lazer.

Casas que parecem ter saído de lindas pinturas
também são encontradas nas vilas de Ribeira

Uma antiga parede de uma pequena indústria de cana
de açúcar, que no século passado existia na região

Andando pelas estradas do município, encontramos
muitos locais e rios como este, especiais para turistas
que buscam a traqulidade e contato com a natureza

2) Cachoeiras
- Cachoeira do Tororão.
- Cachoeira dos Ricardos.
- Cachoeira da Usina ORSA.

A praça central da cidade de Ribeira.
Encontramos um povo receptivo, comunicativo e
alegre. Se você não está muito fixo onde mora,

cuidado ao visitar Ribeira: pode se mudar para lá...

Igreja encontrada na periferia da cidade

3) Ilhas
- Ilha da Saudade: localiza-se no Rio Catas

Altas, tendo como principal atração a “Bacia de
Pedra”, que é uma piscina natural que foi formada
pela ação da água na pedra. Há ainda
churrasqueiras, bar, w.c., e outras atrações.
4) Cavernas e Grutas

- Caverna do queijo suíço - Bairro Saltinho,
ainda não foi explorada;

- Toca de Barro - Alto do Ouro Grosso, no Bairro
Catas Altas, ainda não foi explorada.
5) Serras

- Serra de Paranapiacaba, ideal para trilhas
ecológicas;

· Mirante
- Rodovia SP 250 - Apiaí a Ribeira, foi a primeira

rodovia com pavimentação a realizar a ligação
entre o Estado de São Paulo e o Estado do Paraná.
6) Propriedades Rurais

- Grande parte das propriedades rurais possui
engenhos artesanais de cana-de-açúcar, sendo
estes movidos à tração animal. Nestas
propriedades os derivados de cana-de-açúcar
são produzidos como a 100 anos atrás.
3.4. Atrativos Naturais

- Rio Ribeira de Iguape.
- Pescas e esportes aquáticos.
- Caverna do Queijo Suíço - Bairro Saltino e

Caverna Toca de Barro - Alto do Ouro Grosso,
Bairro Catas Altas.

- Ilha da saudade no Rio Catas Altas, tendo
como atração, bacia de pedra, linda paisagem.

- Cachoeiras.

Aspecto da rua principal de Ribeira

Agro Pinus

Mudas Certificadas,
Selecionadas e Climatizadas
de Pinus Eliotti, Pinus Taeda

e Palmeira Real (palmito)

agropinus@gmail.com
Cerro Azul - Pr

(41) 8403-6101

Cerro Azul

El Goy
Informática

o
futuro
chegou

Em
Cerro Azul

e Dr.
Ulysses

e Papelaria 8401-3456

Eletrônica Monteiro

Celulares
Parabólicas
Consertos

Adir Monteiro

o Brasil se
liga aqui

Procura por um

8415-5927

- CFO Pinus e Citros
- Medições Topográficas

- SISLEG e RPPN
- Assistência Técnica
- ProAgro e Projetos

- Novas Culturas
- Sistemas de Computador
para Controle de Rebanho,

Culturas e Frutas
- Produção Orgânica e

Ecológica

(41) 3662-1461
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