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Deus seja Louvado

Promotor fala
do Nepotismo
em Cerro Azul

Dep. Takayana está na lista dos
81 do escândalo das Ambulâncias
O deputado paranaense
Hidekazu Takayma (PMDB)
integra a lista de um senador
mais oitenta deputados
acusados de envolvimento na
denúncia, que foi investigada
pela Polícia Federal (a
operação sanguessuga). Ele
foi um dos deputados citados
pela ex-assessora especial
do Ministério da Saúde, Maria
da Penha Lino, em depoimento à Polícia Federal. Ela
está presa juntamente com
outros 7 integrantes, inclusive
o Bispo Carlos Rodrigues.
Veja mais na pág. 3.

Em entrevista reveladora e
exclusiva para o Jornal
Folha do Vale, o Dr.
Marcelo, promotor de
Cerro Azul e Dr. Ulysses,
representante do Ministério Público, fala sobre
Nepotismo no Judiciário,
na Prefeitura e Câmara de
Cerro Azul e sobre o apático e inoperante
Conselho Comunitário de Segurança, presidido
pelo Sr. José Nunes, representante e assessor da
Prefeitura Municipal de Cerro Azul. Veja a pg 3.

Requião almoça
em Cerro Azul na
casa de Costinha

Tribunal de Contas do Estado
pode intervir nos municípios
de Cerro Azul e Dr. Ulysses
Por falta de prestação de contas
com documentação dentro do
prazo estabelecido por lei, o
Tribunal de Contas do Estado do
Paraná ameaça intervir na Câmara
Municipal de Cerro Azul e Dr.
Ulysses e também na Prefeitura de
Dr. Ulysses. Veja na pág. 4.

Crise na Citricultura no Vale
Õ Esta cena faz parte do passado:

Costinha, morador da bonita casa histórica dos Von
der Osten, na entrada da cidade, é o anfitrião de almoço para seu amigo de infância, o governador Requião,
juntamente com outras autoridades de Cerro Azul, em
número aproximado de 40 pessoas, no dia 04 de maio,
quando da inauguração, em Rio Branco, da PR 092
Túnel do Tempo: a Praça de
Cerro Azul em várias épocas

A praça de Cerro Azul já teve vários
coretos. Este é o principal, de 1951.
Na pág. 5 veja mais fotos antigas.

NOVAS CASAS em Cerro Azul

Dia 10 de maio iniciou o Programa
Caprichando a Morada. Veja na pág. 2.

Barão Comercial

caminhões carregando ponkans
graúdas, com casca solta e muito doce.
O produtor de citros do Vale do Ribeira,
este ano, está em grandes dificuldades.
---- Veja mais na pág. 4 e 7 ---Integrantes do MAE - Movimento de
Ação Ecológica de Cerro Azul visitam
o MDA - Ministério de Desenvolvimento
Agrário em Curitiba para buscar recursos para uma agricultura agroecológica
no Vale, solução para a crise atual. Ö

Campeonato de Futebol no
Aniversário da Rádio
Comunitária de Cerro Azul

Dia 07 de maio, um campeonato de futebol
aconteceu para festejar o aniversário da
Rádio FM 104,9. Mais na pág. 4.

Rainha e
Princesas
da Festa
da
Laranja
2006
A rainha Nahyara e
as princesas
Jézica e Caroline
convidam a todos
para a 41a Festa da
Laranja e 13a
Exponkan em Cerro
Azul, nos dias 9,
10 e 11 de junho.
Veja na pág. 7 e 8.

MINI MERCADO TEM TEM

C 10 anos

FARMÁCIA
CERRO AZUL
Fazendo o Melhor
para sua Saúde

Venha para o Barão
que a casa é sua !
Novas
Promoções
na Copa

Entregamos
a domicílio

3662-1544

Rua Clementino Porfirio, 101

Esta equipe é treinada para melhor lhe atender

Fazendo suas compras você ganha o Vale Almoço,
servido do dia 1 ao dia 10 de cada mês.
AQUI VOCÊ AINDA CONCORRE A PRÊMIOS...

Loja 1: Av. Getúlio Vargas, 13 - (41) 3662-1511
Novo endereço da Loja 2: Rua Benjamin
Constant, 178 - (41) 3662-1464
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A verdade alivia mais do
que machuca. E estará sempre
acima de qualquer falsidade
como o óleo sobre a água.
Miguel de Cervantes

Não Esperava o Grande Apoio
Sinceramente, após a nossa última
edição, a de número 13, não esperávamos
a grande quantidade de ligações e
manifestações de apoio que tivemos.
Obrigado a todos os que nos apoiaram e
nos apóiam. Estas manifestações, e todos
os fatos e matérias desta edição, comprovam
que estamos no caminho certo, ao mostrar
que as coisas não mudaram praticamente
nada, pelo contrário, até pioraram aqui em
Cerro Azul.
Ainda estamos sem cooperativa, os
atravessadores continuam sugando os
produtores do Vale, Cerro Azul está sem
representatividade política adequada, não há
certidão negativa, existe ainda a possibilidade
de intervenção em Cerro Azul e Dr. Ulysses.
Realizações e promessas de campanha
ficaram somente nisto. Como se não
bastasse, a população desconhece ou acha
que não há um adequado trabalho dos
vereadores, dando, em pesquisas informais
várias, notas ínfimas para quase todos eles.

resolveram nada. E agora ainda espalham
por aí, para justificar suas prepotências e
incompetências em manter junto com eles
aqueles que os ajudaram (inclusive parentes
como a sobrinha Mariana), que pedi um
valor de R$ 5.000,00 por edição do Jornal,
algo que nunca aconteceu.
Se dividirmos o total de R$ 26.060,00 para
os 11 Jornais financiados, dá uma média de
R$ 2.369,10 por Jornal. O valor combinado a
partir do Jornal Folha do Vale n. 007 foi de
R$ 2.300,00 por edição e todo mês. Note
que ao valor total de R$ 26 mil somam-se
ainda os valores de peças, sistemas, serviços
de informática e outros ainda que prestamos,
não somente os serviços de Jornal. Contando
somente os valores especificamente para
Jornais, dá um total de R$ 19.700,00 ou R$
1.790,91 por edição confeccionada.

Nepotismo em Cerro Azul

Gastos com Impressão

Para ganhar o que a família Porfírio
vai ganhar nos 4 anos de mandato,
um assalariado precisaria trabalhar
238 anos
Cerro Azul e Doutor Ulysses passam por
uma crise sem precedentes em sua história,
onde os pobres estão cada vez mais pobres
e os ricos mais ricos, como os da família
Porfírio da Prefeitura que receberam, em
17 meses de mandato, mais de R$
300.000,00 em salários, sem contar as
mordomias, como pagamento de despesas,
combustível, carros... Devem receber cerca
de R$ 1 milhão de reais nos 4 anos de
mandato. Um trabalhador, ganhando o novo
salário mínimo de R$ 350,00, para chegar a
este valor, precisaria trabalhar 238 anos.
Tudo bem ter altos salários, fruto de seus
trabalhos. Mas, é necessário fazer jus a estes
salários trabalhando em prol do povo,
mudando a realidade dura de nossos
trabalhadores. E até agora não mostraram
para que vieram. Quem sabe o novo Jornal
Correio da Cidade, o CC, orquestrado pelo
Nunes/Prefeitura e Pago pela CBA e CNEC
(PCC), o CC do PCC, faça um milagre e
consiga maquiar e mostrar isto.

Jornal Folha do Vale Presta
Contas de seus Serviços com a
Prefeitura
Por estarem subvertendo a verdade, e
novamente lançando mão de boatos, fofocas
e acusações de má fé, estou novamente
precisando tornar público os fatos, neste caso
apresentando todos os valores recebidos pelo
Jornal Folha do Vale para a prestação de
serviços à coligação Santo e ao governo
municipal de Cerro Azul, entre e durante os
meses de julho de 2004 a janeiro de 2006.

Eng. Edson de Almeida e Franzen
Editor Presidente do Jornal Folha
do Vale

Mas para se confeccionar um jornal,
muitos gastos precisam ser realizados. Aqui
apresentamos somente os valores de
impressão na gráfica (Jornal do Estado com seus números de Notas Fiscais):

NF
45673 ...
44253 ...
44983 ...
45270 ...
45866 ...
48844 ...
49857 ...
50429 ...
51793 ...
52554 ...
53796 ...

Data
Valor
04/10/2004 ..... 730,00
27/07/2004 ..... 730,00
31/08/2004 ..... 730,00
15/09/2004 ..... 900,00
18/10/2004 ..... 560,00
11/04/2005 ...... 660,00
31/05/2005 ..... 660,00
27/06/2005 ..... 740,00
13/09/2005 ..... 850,00
14/11/2005 ...... 800,00
28/12/2005 ..... 900,00
8.260,00

Recebi Cerca de R$ 636,00 Líquidos por Mês para Confeccionar
o Jornal Folha do Vale
Portanto, dos valores pagos pela Prefeitura
para a confecção do Jornal, retirando-se o
valor da impressão de R$ 8.260,00, sobraram
R$ 11.440,00. Devemos agora dividir este
valor pelos 18 meses, uma vez que aluguel,
luz, água, telefone, e outros gastos são
mensais - o que daria em média R$ 635,55
por mês). Este valor mensal foi utilizado para
combustível, fotos, material de escritório,
jornalista responsável, diagramação, escritas,
infra-estrutura, aluguel, impostos, contador,
internet, viagens... Como meu gasto mensal
com estes itens era superior a R$ 1000,00

Prestação de Contas dos Valores Recebidos, pelo Jornal Folha do Vale, do candidato
Santo e da Prefeitura Municipal de Cerro Azul de julho de 2004 a janeiro de 2006
Quem
Net Brazil ....
Net Brazil ....
Net Brazil ....
Net Brazil ....
Net Brazil ....

NF
Recibo ......
Recibo ......
Recibo ......
Recibo ......
Recibo ......

Data
05/07/2004 .....
16/07/2004 .....
17/07/2004 .....
12/08/2004 .....
31/08/2004 .....

Net Brazil .... Recibo ...... 18/09/2004 .....
Net Brazil .... Recibo ...... 30/09/2004 .....
Net Brazil .... 004 ........... 15/02/2005 .....
Net Brazil .... 005 ........... 15/02/2005 .....
Net Brazil .... 007 ........... 15/02/2005 .....
Net Brazil .... 012 ...........
PMCA ............................
Net Brazil .... 013 ...........
Net Brazil .... 015 ...........

21/03/2005 .....
22/03/2005 .....
09/04/2005 .....
09/05/2005 .....

Net Brazil .... 016 ........... 09/05/2005 .....
Net Brazil .... 017 ........... 18/05/2005 .....
SB Inf. ........ M1-025 ..... 13/06/2005 .....

SB Inf. ........ M1-025 ..... 13/06/2005 .....
SB Inf. ........ F-003 ....... 24/06/2005 .....
SB Inf. ........ F-004 ....... 24/06/2005 .....

SB Inf. ........ F-007 ....... 01/09/2005 .....
Net Brazil .... Recibo ...... 14/11/2005 .....
SB Inf. ........ F-009 ....... 07/01/2006 .....
Total Geral

Valor
Descrição
800,00 ......... Para Fotos e Panfletos da Campanha do PT
400,00 ......... Campanha do Santo para o FV 001
550,00 ......... Para fotos e panfletos da campanha do PT e do Santo
750,00 ......... Jornal FV 002, valor pago pela Campanha do Santo
750,00 ......... Para cartazes, panfletos e outros serviços da
Campanha do Santo
750,00 ......... Jornal FV 003, valor pago pela Campanha do Santo
870,00 ......... Jornal da coligação e dos candidatos, valor pago pela
Campanha do Santo
1200,00 ....... Consertos Sistema Geral de Atendimento (SGA) para
Saúde e novo sistema de Farmácia
100,00 ......... Retirada de vírus da máquina do Conselho Tutelar
500,00 ......... LogoMarca governo, Brasão, Capa do Carnê IPTU,
Manual de Controle Interno
1880,00 ....... Jornal FV 004
660,00 ......... Jornal FV 004, pagamento pela impressão
2000,00 ....... Jornal FV 005
400,00 ......... Carteirinha, emblemas Festa Laranja, cds, conserto da
rede da máquina de Paulo Contador
100,00 ......... Máquina da Ação Social - retirada de vírus e
instalação de anti-vírus
1800,00 ....... Jornal FV n. 006
900,00 ......... - 01 CD Rom c/ Sistema de Pesquisa de Índices de Lei
com fontes dos programas para abrigar leis, decretos
e portarias.
- Consertos, configurações e Peças de computador
2300,00 ....... Jornal FV n. 007
1760,00 ....... Jornal FV n. 008
740,00 ......... Conserto e configuração de redes internas,
configurações de máquinas, instalação de anti-vírus
AVG FREE
2250,00 ....... Jornal FV n. 009
2300,00 ....... Jornal FV n. 010
2300,00 ....... Jornal FV n. 011
26.060,00

A promessa de campanha era de haver o
financiamento de um Jornal por mês, a partir
de Julho de 2004, além de tornar o Jornal
Folha do Vale, o órgão oficial do município. Já
nos primeiros meses do ano de 2005, iniciaram
o seu próprio Jornal de nome O Município.
Além disto, deveriam ter sido pagos 18
jornais de julho de 2004 até dezembro de
2005, quando houve a quebra da prestação
de serviços por absoluta impossibilidade de
sua continuação, como detalhamos aqui. Mas
houve somente 11 jornais financiados pelo
candidato e depois pela Prefeitura, faltando 7
edições por falta de pagamento e licitações
da parte da Prefeitura.

Falam que Pedi R$ 5 mil
A única coisa que lutava era pela
regularidade mensal do valor combinado de
R$ 2.300,00, o que não aconteceu. Em vez
de regularidade, escondiam-se, não
atendendo telefonemas, não “tendo tempo” de
atender às nossas visitas, ou ainda passando
a responsabilidade para outros, que nunca

Assembléia Geral da ASSTRAF e Lançamento do
Programa Caprichando a Morada

por mês, na verdade paguei para fazer o
Jornal para esta atual administração
municipal, sem a devida retribuição!
Espero que agora, com os valores reais
aqui apresentados (tenho a documentação
para provar), juntamente com a descrição do
que realmente aconteceu, algumas pessoas
parem de falar besteiras e inverdades por aí.

Expediente
Ano 3 - no 14 - Alto Ribeira - 25 de Maio 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
CNPJ 05.235.941/0001-28
Internet: www.folhadovale.nbz.com.br
Telefone: 8415-5927 - Cerro Azul (PR)

Foram cerca de 300 pessoas para o Lançamento
do Programa e a Assembléia da ASSTRAF.

A ASSTRAF - Associação Sindical dos
Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar
de Cerro Azul e a Cooperativa de Habitação dos
Agricultores Familiares dos 3 Estados do Sul COOPERHAF/PR lançam o Programa
Caprichando a Morada, que, com recursos do
FGTS e o Governo Federal, trarão novas
moradias para 79 famílias de agricultores
familiares em Cerro Azul e região. Segundo
relato de Adriano Briatori: "Este programa é
inédito para nosso município. Serão mais de
R$ 600 mil aplicados no município, aquecendo
a economia e gerando emprego."

Ex-Moradores de
Área da CBA
O MAE - Movimento de Ação Ecológica e
a ASSTRAF estão fazendo o cadastro de
ex-moradores, principalmente de nãoproprietários, das áreas compradas
pela CBA. Você tem direito à terra ou
moradia. Vamos lutar por seus direitos.

Cadastre-se, Informe-se
Na ASSTRAF, no mesmo prédio
da CRESOL, em Cerro Azul

A mesa foi composta pelas autoridades de 2
municípios, Dr. Ulysses e Cerro Azul, e por
integrantes do governo Federal e Estadual, Caixa
Econômica, além de políticos vindos de Curitiba.

As famílias receberão suas casas com dinheiro do
FGTS resolução 460, com recursos a fundo
perdido, tendo como agente financeiro a Caixa
Econômica Federal, sendo que a contrapartida dos
agricultores familiares é somente a mão-de-obra.

O Jornal Folha do Vale adverte que estão
fazendo politicagem em cima da
Despolpadeira de Frutas do Vale do Ribeira.
Um coloca a culpa no outro com relação ao
atraso da documentação, mas o tempo está
vencendo: E se até final de Junho não resolverem o impasse, a Despolpadeira vai-se.

Do Vale

Café Colonial
Pastelaria, Bolos
Sorvetes, Tortas

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 3662-1498
Vale 3662-1289
Aceita-se encomendas para as Festas

R. Mar. Floriano Peixoto

Pesquisa revela quais são os

Melhores e Destaques de 2006
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.
Empresas e Pessoas Vencedoras ............................... Lista das Atividades
Adjahyr Boeno ............................................................... Locutor FM
Alex dos Santos Lima ................................................... Professor de informática
El Goy informática e Papelaria...................................... Loja de Prod. de Informática
Altair Schenell e Schenell ............................................. Chaveiro
Altair Schenell e Schenell ............................................. Vidraçaria
Auto Posto Beira ........................................................... Posto de Combustível
Auto Serro Azul Mecânica ............................................ Oficina Mecânica
Walter Santana (Auto Serro Azul) ................................. Mecânico
Baiano ........................................................................... Empresário
Bar e Lanchonete O Casarão ........................................ Lanchonete
Barão Comercial ............................................................ Açougue
Big Real ......................................................................... Loja de Brinquedos
Big Real ......................................................................... Loja de Calçados
Bom Anjo ....................................................................... Agência Funerária
Casa da Construção Cerro Azul .................................... Loja de Mat. p/ Construção
Casa da Construção Cerro Azul .................................... Madeireira
Casa da Construção Cerro Azul .................................... Serralheria
Casa de Massas Dom José .......................................... Pizzaria
Casa Paraná Agropecuária ............................................ Loja de Prod. Agropecuários
Centro de Educação Infantil Tia Juracy ......................... Pré Escola Maternal
Didio’s Lanches ............................................................. Hot Dog
Edilaine de Oliveira Pereira ........................................... Vereadora
Estofaria Medeiros ........................................................ Estofaria
Grilos Água ................................................................... Distribuidora de Água
Grilos Gás ..................................................................... Distribuidora de Gás
Hamilton de Jesus dos Santos (Milton Buava) .............. Político Destaque
Infotech Contabilidade (Luiz) ......................................... Escritório Contábil
Joaquim Vales do Nascimento ...................................... Revelação Política
Jornal Folha do Vale .................................................. Jornal
Josenei Raab ................................................................. Presidente da Câmara
Lava Car Clandestino .................................................... Lava Car
M.R Doces .................................................................... Distribuidora de Doce
Marcelo Roberto Raab ................................................... Liderança Política Jovem
Odair José dos Santos (Tico Som) ............................... Equipe de Som Mecânica
Panificadora do Povo (Guto) .......................................... Panificadora
Papelaria da Preta ......................................................... Papelaria
Pastelão (Golineli) ......................................................... Pastelaria
Patrik Magari ................................................................. Funcionário Público
Rádio Nova Cerro Azul FM ............................................ Rádio FM
Rede Master (Semar) .................................................... Supermercado
Restaurante e Churrascaria Beira Rio (Roque) ............. Churrascaria
Restaurante e Churrascaria Ciriaco’s ............................ Restaurante
Roberta Beira ............................................................... Nutricionista
Salão Sonia ................................................................... Cabeleireira e Manicure
Simone Porfírio da Secretaria da Educação ................. Secretaria Municipal
Valdir Braine .................................................................. Vereador Mais Atuante
O ILAPP agradece a todos que participaram da Pesquisa. Ano que vem voltaremos...
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Dr. Marcelo P. Cunha, Promotor,
Fala de Nepotismo em Cerro Azul

JFV: Dr. Marcelo, neste começo
de entrevista, vou pedir sua
apresentação pessoal.
Promotor: Meu nome é Marcelo
P. Cunha, promotor de Justiça de
Cerro Azul, durante os últimos 13
anos. Vim da 11 a Vara Criminal de
Curitiba, onde era promotor
substituto.
JFV: O Judiciário saiu na frente
contra o Nepotismo, quando no
início deste ano, o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) deu prazo
para que os Tribunais de Justiça do
país acabem com a prática do
nepotismo (veja o que é Nepotismo
em artigo nesta página, ao lado),
condenada por cerca de 90% da
população, anulando a contratação,
em cargos de confiança do Judiciário de parente até o terceiro grau.
JFV: Como está hoje o
Nepotismo no Judiciário?
Promotor: A princípio houve
resistência por parte de uma minoria
dos juízes e magistrados, através
de liminares. Todas estas liminares
foram derrubadas pelo Supremo
Tribunal de Justiça (STJ), e até onde
temos acompanhado, está hoje
sendo cumprida a lei da retirada dos
parentes do judiciário e do
ministério público em todo o Brasil.
JFV: No começo do ano foi
enviado, deste ministério público de
Cerro Azul, um ofício para o Prefeito
e outros para cada Vereador dando
um prazo de 60 dias para que os
parentes (consangüíneos e por
afinidade) até o terceiro grau,
saíssem de seus cargos de
confiança e comissionados. Qual a
resposta e situação hoje?
Promotor: A princípio houve
demora em haver uma resposta.
Todavia, conversamos com o Dr.
Henoch, advogado da Prefeitura, e
o posicionamento inicial era de
afastar alguns e deixar 2 deles, o
Sandro e o Cidionir Porfírio. A
posição do Ministério Público foi de
que era necessário afastar todos!
E até hoje, com relação à
Prefeitura, não houve o
afastamento de ninguém. Com
relação aos parentes dos
vereadores da Câmara Municipal de
Cerro Azul, todos foram afastados,
e a Câmara cumpriu o que
determinou o Ministério Público.
Não teve e não está tendo problema
nenhum.
JFV: Com relação ao
Nepotismo, quais as próximas
atitudes do Ministério Público?
Promotor: Independente da Lei
Estadual contra o Nepotismo que
deve ser votada ainda, o Ministério
Público já estava baseado na
Constituição, porque não existia lei
Estadual e Federal com relação a
esta questão. Exatamente por isto
há movimentação do Ministério
Público para entrar com estas
ações. Então deverá haver a
entrada de ação civil para
afastamento destes parentes
tanto com consangüinidade como
por afinidade (cunhado, genro, nora,
afilhado...) até o terceiro grau.
JFV: Existe um dos Conselhos
da Comunidade chamado de
Conselho
Comunitário
de
Segurança, ligado diretamente ao
Tribunal de Justiça de Cerro Azul,
que foi montado em Assembléia de
29/03/2005 e com Portaria 001/05
emitida por este Tribunal em 13/04/
2005, tendo como integrantes:
José Nunes do Nascimento
(presidente)
Judith Blum Oliveira
Adriano Briatori
Louri do Carmo Blum
João Carlos Oliveira
Leonardo Joaquim da Silva
Gilberto Mariano Bonete
Patrik Magari
Francisco Eudes da Silva
Adjahyr Boeno
Arlete Chandelier
Joaquim do Vale
E que tem como objetivos fazer
valer a Lei 7210/84, além de
organizar, administrar e fiscalizar a
prestação de serviços à
comunidade, bem como dar
destinação às verbas obtidas por
meio das demais penas restritivas
de direitos, nos termos da Lei e do
próprio Estatuto.

Como está a atuação deste
Conselho hoje?
Promotor: Infelizmente este
Conselho, com esta nova
composição, com o José Nunes
como presidente, está deixando a
desejar, com atuação muito fraca.
O Conselho anterior nos enviava
cópias das atas das reuniões,
relatórios e prestações de contas.
Quanto ao atual conselho, até hoje
não recebemos nada, além da lista
da composição do conselho há
mais de um ano atrás. Estamos
cobrando o retorno do que está
acontecendo, até porque foi
repassada uma verba no 2 o
semestre do ano passado, de
aproximadamente R$ 17 mil, se
não me engano. Esta verba era um
saldo que existia anteriormente.
As verbas anteriormente eram
fiscalizadas diretamente pelo
Ministério Público. Agora, vieram
novas decisões determinando que
fiquem a cargo do Conselho, a
administração, fiscalização e
destinação dos recursos. Inclusive
a conta anteriormente era no Itaú,
e esta verba foi transferida para o
Bradesco. Uma das cláusulas
deste novo contrato/convênio era
de que haveria a necessidade de
relatórios mensais das ações do
Conselho e prestações de conta a
cada 15 dias, mostrando onde está
sendo gasto, com cópia de
extratos bancários da situação da
conta corrente etc. Até agora não
chegou nada!
Cobramos isto do presidente
José Nunes e o chamamos para
uma conversa no dia 17 de maio
(quarta), que não ocorreu por
compromissos dele. Infelizmente
ainda estamos no aguardo.

JFV: Existem ações de
execução fiscal ou de improbidade
administrativa contra o prefeito
anterior, Adjahyr Bestel feitas
anteriormente a 2005 e agora,
protocoladas por esta gestão
municipal? Quais são?
Promotor: Existem sim.
Anteriormente a 2005, ele
respondeu a praticamente todas,
e estão resolvidas ou em vias de
resolver, com exceção da n. 0015/
04, que é uma execução fiscal que
a União entrou como requerente
contra ele.
As ações anteriores a 2005
estavam em Tribunal Especial, pelo
foro privilegiado, devido o Adjahyr
ser prefeito. Agora elas voltaram a
este Tribunal, e estão andando de
modo normal, escutando pessoas,
confrontando provas, tudo dentro
dos prazos, sendo que, a maioria
delas, ou houve pagamento, ou foi
dado ganho de causa para o
Adjhayr.
Mas as ações cíveis entradas
a partir de 2005, e que estão em
execução neste tribunal, são estas:
0256/05 - Requerente:
Município de Cerro Azul, no valor
de 695 mil de valores vindos do
governo estadual e federal, de
programas da educação e
transporte escolar.
0008/06 - Execução Fiscal do
Requerente: INSS no valor
aproximado de 380 mil.
E existe duas que foram
protocoladas
por
esta
administração da Prefeitura de
Cerro Azul, estando em segredo de
justiça ainda, mas que foram
devolvidas para o Dr. Henoch na
Prefeitura de Cerro Azul, e que,
apesar do grande prazo,
estranhamente ainda não foram
devolvidas.
0087/05 - Requerente:
Prefeitura Municipal de Cerro Azul.
Assunto: Cominatória de Obrigação
de Fazer, não devolvida desde 11/
07/2005.
0302/05 - Requerente: Prefeitura Municipal de Cerro Azul. Assunto: Improbidade Administrativa, não
devolvida desde 28/12/2005.
O Jornal Folha do Vale
pergunta:

Nunes, onde estão
as reuniões, a prestação de contas e
os relatórios?

Finalmente o
Nepotismo está
Sendo Atacado

Takayama e as Ambulâncias Sanguessugas

Informações em itálico foram
retiradas da Revista do Comércio
pgs. 93 e 94, da Associação
Comercial do Paraná.

Esgotou-se no dia 14 de
fevereiro de 2006 o prazo fixado
pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) para que os tribunais de
Justiça do país acabem com a
prática do nepotismo, anulando a
contratação, em cargos de
confiança do Judiciário de parente
até o terceiro grau.
O nepotismo começou a ser
diminuído no país a partir desta data,
com ações do Conselho de Justiça
(CNJ) ratificadas pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), por nove
votos contra um, proibindo
contratações de parentes de
magistrados, até o terceiro grau, e
de servidores não-concursados.
Pelo menos 1.148 parentes de
magistrados ocupam cargos de
confiança na justiça estadual de
todo o Brasil.
Este costume, abominável,
começou a ganhar corpo no mundo
ainda na Era do Renasci-mento,
praticado pelos papas, que
procuravam colocar seus sobrinhos
(o termo nepotismo vem do Latim
- “nepot”, que se refere a sobrinho),
nas esferas da burocracia
eclesiástica, independentemente
de serem ou não profissionalmente
qualifica-dos. Aos poucos, essa
prática foi estendida a outros
parentes.
Atualmente, no Brasil, ao
mesmo tempo em que se ataca o
nepotismo, altos escalões dos três
poderes
o
defendem
ardorosamente. Em tempos mais
recentes, por exemplo, o expresidente da câmara Severino
Cavalcanti e o atual presidente da
Câmara Federal, Aldo Rebelo,
saíram em defesa desta prática de
forma taxativa. Na Câmara Federal,
a última informação é a de que há
96 esposas(os) contratadas(os)
pelos deputados, além de filhos e
outros parentes.
A Câmara tem hoje cerca de
2.500 cargos de Natureza Especial
(CNE´s), ocupados por pessoas que
recebem de R$ 2.400,00 a R$
6.200,00, assim divididos:
- 1650 estão lotadas em comissões
permanentes e temporárias.
- 196 fazem serviço administrativo,
- 165 servem a Mesa Diretora e
- 386 cargos são distribuídos
proporcionalmente entre as
bancadas dos partidos.
Segundo o presidente da
Associação Nacional de Magistrados Estaduais (Anamaes), Elpídio
Donizetti, o presidente Lula tem
mais de 25.000 cargos de confiança.
É um alento ouvir do presidente
da Câmara dos Deputados, Aldo
Rebelo (PC do B/SP), que ele
pretende votar neste mês de Abril a
Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) que proíbe o nepotismo no
Legislativo e Executivo. A proposta
já foi aprovada pela Comissão e
Justiça (CCJ) e pela comissão
especial criada para analisar este
assunto, Rebelo disse não acreditar
em dificuldades para aprovação da
PEC porque todos os líderes
consultados concordaram com a
votação da matéria. Muito bom para
o país. Aliás, Rebelo terá que
começar por seu próprio quintal: 21
pessoas estão lotadas em seu
gabinete, muitas delas de seu
partido, com a rubrica Cargos de
Natureza Especial (CNE). Entre os
nomeados, estão (pelo menos
estavam até o final de fevereiro),
Rita de Cássia Poli Rebelo, esposa
do deputado, e Apolinário Rebelo,
irmão do presidente da Câmara.
Há inclusive quem defenda, em
termos mais radicais, que o
Nepotismo é tão imoral que os
deputados (federais e estaduais),
prefeitos e vereadores que o
praticam deveriam ser cassados por
abuso de poder.
Eticamente falando nepotismo
é extremamente ruim para o
governante. Basta citarmos as
reportagens de março de 2006 do
jornalista Ricardo Chab do SBT Aqui Agora, contra o Nepotismo de
Cerro Azul. Por mais de um dia,
aquele jornalista falou do grupinho
familiar do Prefeito de Cerro Azul
nas Secretarias e demais cargos,
falando inclusive do alto valor
recebido pelos elementos deste
grupinho. Que pena...
No dia 18 de abril, a Assembléia
Legislativa do Paraná rejeitou a
proposta de emenda constitucional
n. 40, que proibia a prática de
nepotismo no Paraná. Faltaram 4
votos para que a PEC de autoria do
deputado Tadeu Veneri do PT fosse
aprovada. Curiosamente, o número
exato de parlamentares petistas
que não estiveram presentes na
hora da votação: Ângelo Vanhoni,
Pedro Ivo Ilkiv, Natálio Stica e
Hermes Fonseca, todos do PT.
Legalmente falando, neste ano não
poderá ser aprovado nada sobre
Nepotismo na Assembléia do
Paraná. Perderam uma grande
oportunidade de mostrar ao povo
transparência e honestidade.

Reportagem de Elizabete Castro,
transcrita do Jornal O Estado do Paraná,
de 13 de maio de 2006.

O deputado federal Hidekazu
Takayama (PMDB) negou no último
dia 12 de maio, com veemência, que
tenha participado do esquema de
fraudes na compra de ambulâncias
com recursos do orçamento da
União. O deputado paranaense
integra a lista de oitenta e um
parlamentares acusados de
envolvimento na denúncia, que foi
investigada pela Polícia Federal. Ele
foi um dos deputados citados pela
ex-assessora especial do Ministério
da Saúde, Maria da Penha Lino, em
depoimento à Polícia Federal.
Ela foi presa em Cuiabá, Mato
Grosso, na operação chamada de
Sanguessuga.
Takayama disse que a menção
do seu nome pela ex-funcionária é
uma retaliação pelo fato de ele ter
se recusado a fazer acordo com os
representantes da empresa
Planam, que fornecia as
ambulâncias às prefeituras.
Segundo Takayama, das quinze
emendas propondo a compra de
ambulâncias que ele apresentou,
em três anos e meio de mandato,
apenas uma foi vendida por essa
empresa a uma prefeitura
paranaense, a do município de Nova
Cantu, no final de 2003.
O deputado disse que somente
ficou sabendo que a prefeitura havia
adquirido a ambulância quatro
meses depois da compra, quando
o prefeito à época já havia deixado
o cargo. “Uma única prefeitura
comprou a ambulância dessa
empresa em quinze emendas que
apresentei é a maior prova da minha
lisura. Eu nunca conversei com
essa mulher e só posso imaginar
que ela esteja fazendo isso porque
eu não quis participar disso. Ela não
merece crédito porque várias
empresas deixam folders nos
gabinetes. Como é que um
deputado vai saber se a empresa
presta ou é malandragem?”,
questionou
o
deputado
peemedebista, que disse ter sido
procurado pela Planam, assim
como outros deputados. “Eles
fizeram contato com a maioria dos
deputados. Até o Dr.Rosinha contou
que foi procurado”, afirmou o
peemedebista, referindo-se ao

deputado federal Dr.Rosinha (PT).
A ex-assessora relacionou para
a Polícia Federal nomes de
deputados federais e de um senador
- Ney Suassuna (PMDB-PB) - em
troca do benefício da delação
premiada, um mecanismo em que
o réu consegue redução de pena
em troca de informações. A Polícia
Federal encaminhou a lista à
Câmara dos Deputados. O
deputado paranaense não integra
a primeira leva dos investigados
pela Câmara.
Líderes dos partidos na Câmara
estão pedindo ao presidente da
Casa, Aldo Rebelo (PcdoB), que
devolva a lista completa à Polícia
Federal, até que sejam realizadas
investigações
minuciosas,
comprovando a culpa dos
parlamentares.

Dr. Rosinha do PT
O deputado federal Dr.Rosinha
(PT), que revelou ter sido procurado
por representantes do esquema em
2003, disse ontem a O Estado que
a primeira denúncia de existência
da fraude foi feita em 2003, ao então
ministro da Saúde Humberto Costa
e envolvia prefeituras de Rondônia.
O ex-ministro, segundo Rosinha,
solicitou a ajuda do Controlador
Geral da União, Valdir Pires, que
iniciou apurações, mas chegou à
conclusão de que somente a
Polícia Federal teria os
instrumentos necessários para
comprovar as irregularidades, como
por exemplo a quebra de sigilo
telefônico.
Rosinha afirmou que foi
procurado uma única vez pelos
representantes da empresa e que,
planejando gravar a conversa,
marcou uma segunda reunião. Mas
os emissários da empresa não
compareceram ao encontro.
Segundo Rosinha, o papel
oferecido aos deputados era
simples. Cabia ao parlamentar
apresentar a emenda destinando
recursos do orçamento para a
compra de ambulâncias para um
determinado município e depois
avisar à prefeitura da cidade.
“Segundo se sabe, a empresa fazia
todo o resto, ajudando a prefeitura
a organizar a licitação, a qual ela
sempre ganhava, até providenciando seus concorrentes no
processo”, disse.

Nome de Takayama Citado em Outro
Esquema de Ambulância Superfaturada
Fraude atinge 5 cidades do Paraná,
entre as quais, Doutor Ulysses
Por Denise Drechsel e Guilherme Voitch
da Gazeta do Povo, pg. 21 de 18/05/2006

Curitiba - Cinco municípios do
Paraná estão na lista das cidades
citadas pela Controladoria Geral da
União (CGU) com indícios de
irregularidade na compra de
ambulâncias. As aquisições das
unidades de saúde em Doutor
Ulysses, Juranda, Manoel Ribas,
Ortigueira e Guaraniaçu são
suspeitas de superfaturamento e do
uso de subterfúgios para fraudar
licitações. A investigação até agora
não encontrou qualquer relação com
a quadrilha da Operação Sanguessuga, na mira da Policia Federal.
Dados do Sistema Integrado de
Acompanhamento Financeiro (SIAF)
mostram o valor de recursos
suspeitos direcionados a essas
localidades (ver abaixo), mas ainda
não há provas de que os deputados
federais autores das respectivas
emendas tenham alguma relação
com a corrupção:
Doutor Ulysses - R$ 64 mil em 2002
Guaraniaçu - R$ 64 mil em 2001 - emenda
do ex-deputado Basílio Vilani
Juranda - R$ 88 mil em 2004 - emenda
do deputado Takayama
Manoel Ribas - R$ 64 mil em 2002 e
duas parcelas de R$ 80 mil em 2004 emenda do deputado Oliveira Filho
Ortigueira - R$ 64 mil em 2001

Discurso
Procurados, os deputados
negam qualquer trabalho de

persuasão para que um prefeito
escolha uma empresa ou outra de
forma ilegal. “Nenhum prefeito foi
procurado por mim para fazer
Maracutaia”, reagiu o deputado federal
paranaense Hidekagu Takayama
(PMDB). “Eu disponibilizo os recursos
e eles fazem a licitação como
queiram”, completa. Uma das
emendas de Takayama repassou R$
88 mil dos recursos federais para a
compra de uma ambulância no início
do ano passado em Juranda pelo
prefeito Militino Malakoski (PMDB),
cassado em dezembro de 2005 por
compra de votos. O ex-deputado
Basílio Vilani (PSDB), autor de uma
emenda de R$ 64 mil para Guaraniaçu em 2001, também reforça a licitude das suas ações. “Desafio alguém
que consiga provar que eu tenha
colocado dinheiro no bolso”, declarou.
O deputado federal Oliveira Filho
(PL), que facilitou dois repasses a
Manoel Ribas em 2004, cada um no
valor de R$ 80 mil, e mais dois
volumes de verbas para outros
municípios - de R$ 1,5 milhão e R$
950 mil - disse acompanhar o
processo apenas até a liberação das
verbas. “Eu realmente fiz emendas,
mas não posso dizer que houve
irregularidades. Eu apenas indico a
cidade ou a entidade, como uma
Santa Casa, por exemplo. Cabe ai ao
governo federal depositar pagar.
Depois a fiscalização cabe ao
Ministério Público ou Tribunal de
Contas”, disse.
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Emater: 50 Anos ao Lado do Produtor Rural

Técnicos da antiga Acarpa, em 1987,
entre eles Edson Franzen e Louri Blum
O Instituto Paranaense de Assistência
Técnica e Extensão Rural (EMATER)
comemorou 50 anos de atuação no Paraná,
no dia 20 de maio. Em todo o Estado,
agricultores, lideranças e profissionais do
setor
agropecuário
lembram
o
cinqüentenário da criação do serviço oficial
de Extensão Rural no Paraná, responsável
por inúmeras conquistas do setor
produtivo paranaense.
A história da EMATER remonta ao ano
de 1956, quando foi implantado no Paraná
o ETA-Projeto 15, em conseqüência de um
acordo entre os governos do Brasil e dos
Estados Unidos. O objetivo era executar
um programa de cooperação agrícola,
atuando em educação, pesquisa, conservação de recursos naturais, produção
agrícola e pecuária, economia doméstica
e extensão rural. Três anos depois o projeto
ganharia o corpo de uma instituição que
consolidou o serviço de assistência
técnica aos agricultores, a ACARPA.
Atuando junto às famílias rurais, a
então Acarpa foi um dos principais agentes
de uma verdadeira revolução na agricultura
paranaense, transformando-a em modelo
para o país. A partir de 1987 a Acarpa muda
sua razão social para EMATER-Paraná. A
mudança não mudou a missão da empresa.
Neste período se consolida no Estado o
movimento cooperativista de produção
agropecuária, com a extensão rural
fomentando e assessorando dezenas de
cooperativas que hoje conduzem o
desenvolvimento do meio rural. Também foi
por meio da ação dos extensionistas que
os paranaenses viram expandir o
associativismo formal e informal.
Na crise do café, foi a Extensão Rural,
através da então ACARPA, que fomentou
a expansão de explorações alternativas,
como a soja, que transformaram na base
de nossa economia. No momento em que a
expansão da agropecuária começava a
representar uma ameaça ao meio ambiente,
a Extensão Rural concentrou seus
esforços em programas restauradores
como o PROICS (Programa Integrado de
Conservação de Solos e Águas), que se
transformou no gigantesco trabalho de
Microbacias Hidrográficas. Um programa
que mudou o panorama da agricultura no
Estado, ao conservar cerca de 7 milhões
de hectares, assegurando a autosustentabilidade da atividade agrícola e a
existência de um Paraná viável para as
gerações futuras, onde se poderá produzir
e viver em harmonia com a natureza.
Ao longo desses 50 anos, coube à
Extensão Rural a responsabilidade ainda
de executar ações de interesse dos
agricultores
suas
famílias,
dos
pescadores, dos assentados, dos
trabalhadores, das mulheres e dos jovens
rurais, sempre em atuação conjunta com
as lideranças, influenciando diretamente
no aumento de produção, da produtividade

Extraviado
Foi extraviado os documentos de Ricardo
Luiz de Oliveira, constando do seguinte:
- Carteira da ANOREG - Associação dos
Notários e Registradores do Paraná.

e da renda propriedades.
Os extensionistas desenvolvem
trabalhos na área de bem estar social, no
campo da nutrição, saúde, saneamento,
educação e cidadania. Vale lembrar
projetos de impacto como a racionalização
no uso de agrotóxicos, a redução de
perdas na colheita, a conservação dos
solos, além do manejo de pragas e doenças
nas lavouras.
Em uma época em que a preocupação
com o meio ambiente toma vulto, a Extensão
Rural desenvolve projetos específicos em
reflorestamento, recuperando e preservando matas ciliares, conscientizando e
orientando as comunidades para a
necessidade da proteção adequada das
fontes naturais de água. Mas a EMATER
também presta orientações aos
agricultores para o uso correto do crédito
agrícola, em dezenas de programas de
âmbito federal, estadual e regional.
Entre esses, mais recentemente, o
PRONAF, o Paraná 12 meses e a
Biodiversidade. São programas que
garantem recursos para custeio e o
investimento da atividade agrícola, para a
conservação e recuperação do meio
ambiente e para a manutenção da
assistência ao homem do campo.
Vale ressaltar que a EMATER também
está presente em programas de grande
alcance social como o Leite das Crianças
e a Irrigação Noturna, mantidos pelo
Governo Estadual. São ações que
contribuem para que milhares de famílias
mantenham-se no processo produtivo, em
condições de competir num mercado global
cada vez mais exigente, ajudando a evitar
a migração em massa para os grandes
centros urbanos. Além disso, ainda contribui na agregação de valor e renda à agricultura e ao agricultor, garantindo sua permanência no campo com qualidade de vida.
O trabalho da Extensão é feito em
silêncio. Atualmente a EMATER - que
passou a ser uma autarquia do governo
do Estado, e ganhou o nome de Instituto
Paranaense de Assistência Técnica e
Extensão Rural - possui cerca de 850
extensionistas. Esses profissionais atuam
em todos os 399 municípios paranaenses,
percorrendo os caminhos do interior, onde
um agricultor precisar da orientação de
um técnico.
Além do enfoque social, vale destacar
alguns números obtidos no ano de 2005.
O serviço de Extensão atendeu nada
menos que 169.548 produtores rurais
(mais de 14 mil por mês), evidenciando o
comprometimento com as diretrizes
federais e estaduais, que dão prioridade a
esse publico.
O esforço da Extensão, em parceria
com os sindicatos na aplicação, somente
no ano de 2005, de R$ 673,9 milhões,
oriundos do Programa Nacional de Apoio à
Agricultura Familiar (PRONAF), beneficiando 19.700 famílias de agricultores. A
EMATER atua em mais de 100 projetos
técnicos diferentes, programados para
alcançar mais de 300 metas diferenciados.
A cada ano os desafios se renovam e
a EMATER se prepara para enfrentar e
participar do futuro da agropecuária
Paranaense. Para tanto, a autarquia se
moderniza com novas tecnologias,
formação de seus funcionários e novos
equipamentos. No entanto, nada é mais
importante que a ação do extensionista
junto ao agricultor, firmando uma relação
de credibilidade construída ao longo de 50
anos de trabalho.
- Carteira Nacional de Habilitação.
- Carteira do Conselho de Segurança de
Cerro Azul.
Todos os 3 documentos estavam dentro
de uma carteira de couro com o Brasão
metálico da República Federativa do Brasil.

Aniversário da Rádio FM 104.9 com Torneio de Futebol

Este é o time campeão, do Ribeirão Bonito
do Chapéu - RBC: Leandro, Adilson, Adjair,
Daniel, Mauro, Alessandro, Nilson

Os Troféis e Medalhas da Competição,
inclusive para artilheiro e melhor técnico.
Como existiam mais de 10 equipes, a
competição foi disputadíssima, e levou o
dia inteiro de 7 de maio de 2006
Este é o time que ficou em terceiro lugar

Aqui reunidas as três equipes campeãs, do 1o ao 3o lugar. Toda a competição foi
organizada pela Rádio FM 104,9 e pelos comerciantes da cidade. Parabéns...

CRISE NA CITRICULTURA
DO VALE DO RIBEIRA
Problemas na Agricultura
O Milho está R$ 10,00 a saca. O
Feijão R$ 45,00 a saca em
Prudentópolis, a região do Feijão no
Paraná., menos R$ 30,00 que a
mesma época no ano passado.
Em todo o Brasil os produtores
rurais estão fazendo greves,
piquetes, manifestações. Eles estão
com graves problemas:
- Alto custo de produção
- Endividamento generalizado
- Créditos burocratizados, em
quantidade insuficiente, muitas
vezes chegando tarde e com
taxas elevadas (principalmente
devido à alta taxa de juros)
- Queda do Dólar (também
principalmente pela alta taxa de
juros)
- Falta de chuvas e outros
problemas climáticos.
Mas isto vem acontecendo nos
últimos três anos, coincidentemente

Foto: João de Noronha/O Estado

Seis prefeituras e seis câmaras
de vereadores do Paraná terão
problemas com o Tribunal de
Contas do Paraná e poderão até
sofrer intervenção do governo do
Paraná. O alerta foi feito ontem
pelo presidente do TC, conselheiro
Heinz Herwig. Estas prefeituras e
câmaras não enviaram nenhum
relatório bimestral do Simam
(Sistema de Informações
Municipais Acompanhamento
Mensal) ao órgão. O envio do
relatório é parte integrante e
obrigatória da Prestação de Contas
Anual que deveria ser entregue até
o dia 31 de março no Tribunal de
Contas.
O diretor de Contas Municipais
do TC, Mário Cecato, explica que
as contas devem ser prestadas em
duas partes; a eletrônica e a física.
“Não basta protocolar a Prestação
de Contas Anual (PCA) no TC.
Também é necessário enviar, a
cada dois meses, os relatórios via
internet. No dia 31 de março, são

protocolados documentos como
extratos bancários, declaração do
contador, ofício do prefeito, entre
outros papéis. São aproximadamente
11 documentos complementares que,
sozinhos, não permitem a emissão
de um parecer”, informou Cecato.
Herwig disse que os prefeitos que
não cumprirem com suas obrigações
poderão pagar multa e o município
sofrer intervenção. “Realizamos
cursos, seminários, palestras,
inspeções in-loco. Estamos
colocando à disposição dos
administradores públicos nossos
técnicos, procurando orientar e sanar
todas as dúvidas. Agora eles devem
cumprir a parte deles, pois estão
sujeitos às sanções previstas na lei”,
avisa o presidente do TC.
As prefeituras com problemas de
prestação de contas são as
seguintes: Altamira do Paraná,
Curiúva, Doutor Ulysses, Guairaça,
Icaraíma e Jataizinho. As prefeituras
de Doutor Ulysses e Icaraíma não
enviaram nenhum relatório. São
prefeitos novos e que estão com
dificuldades de concluírem seus
balanços devido às ausências de
prestação de contas da gestão
passada. As câmaras de vereadores
com problemas são as seguintes:
Altamira do Paraná, Doutor Ulysses,
Cerro Azul, Douradina, Itaperuçu e
Campina da Lagoa.
Todas as 399 prefeituras
paranaenses enviaram a PCA física
e, destas, 327 encaminharam
também a eletrônica. As demais, com
exceção das seis prefeituras que não
enviaram nenhum relatório, estão na
eminência de completarem o envio de
todos os dados eletronicamente. Das
399 câmaras municipais, 356 já
enviaram a PCA física e eletrônica.
As demais, com exceção das seis
câmaras que não enviaram nenhum

o tempo que Lula está no poder.

Agricultores Pedem
O que os produtores querem é:
- 15 anos de carência para
pagamento das dívidas atuais, e
não somente 1 ano.
- Novos créditos com prazo maior,
taxa menor e seguros agrícolas.
- Garantia de preço mínimo.
- Que estes pedidos sejam realidade
imediatamente.

Problemas na Citricultura
A caixa de Ponkan está sendo
vendida em torno de R$ 4,00 (somente
a colheita custa R$ 1,00 a caixa). Mas
os citricultores não estão conseguindo
o CFO ou a permissão de trânsito, por
falta de agrônomos que façam o CFO.
Além disto, a Ponkan, pela falta de
chuvas, não cresceu, não soltou a
casca, e ainda por cima não está doce.
Agora que choveu, as frutas que têm
mosca ou sofreram lesões, certamente

cairão, trazendo mais perdas.
Abriu-se o mercado para Santa
Catarina,
mas
sem
folhas
(peladinha), pois através das folhas
é que a Pinta Preta se propaga.
Mas dizem os atravessadores
que peladinha o comerciante não
quer, por parecer pequena ou pelo
comerciante achar que é fruta velha.
Por tudo isto o citricultor do Vale está
apreensivo: esta safra deve ser uma
das piores dos últimos 7 anos.

Solução Para esta Safra
Não vemos nenhuma, a não ser
que o próprio governador Requião
intercedesse contra a lei do CFO,
que é internacional. Isto dificilmente
deve acontecer.

Solução Para a Próxima Safra
Encontre seu agrônomo, ou faça
parte do grupo de 150 produtores
que terão sua produção acompanhada ecologicamente pelo MAE.

O citricultor que conseguir chegar daqui a 4 anos, sairá vencedor...

Intervenção do Estado em Cerro Azul e Dr. Ulysses
Redação/O Estado do Paraná
[03/05/2006]

Este é o time vice-campeão

relatório, estão na eminência de
completarem o envio de todos os
dados eletronicamente.
De acordo com o Regimento
Interno e a Lei Orgânica do
Tribunal de Contas, as contas dos
prefeitos e administradores
prestadas anualmente abrangem a
gestão orçamentária, contábil,
financeira,
patrimonial
e
operacional. As informações
coletadas bimestralmente via
internet pelo Sistema de
Informações Municipais - SIM,
constituem elementos da
prestação de contas anual, além
de outros documentos não
disponíveis em meio eletrônico.
A obrigatoriedade da prestação
de contas está prevista no artigo
74, parágrafo único, da
Constituição Estadual e artigo 23
da nova Lei Orgânica do Tribunal
de Contas do Paraná.
A composição da prestação de
contas também tem base na Lei
federal número 4.320, de 17 de
março de 1964, que institui normas
de Direito Financeiro.
Os municípios têm até o dia 31
de março para protocolarem suas
prestações de contas anuais,
juntamente com os extratos
bancários e algumas declarações.
Além da declaração anual, a cada
dois meses os municípios
precisam preencher, via internet,
um formulário informando o
andamento das contas públicas.
O não encaminhamento dos
documentos em tempo hábil
também implica na responsabilização criminal e administrativa do
prefeito. Ao mesmo tempo, o
município ficará impedido de
receber recursos do Estado e da
União.

MARIA ARSIE LOVATO
Homenagem - 2 anos
Por Newton
Sponholz, Eng.
Agrônomo e
cronista

Passou Por Aqui...
Existiu um monumento de pedra
na entrada de um vilarejo no interior
do México - onde os moradores
lapidavam os nomes daqueles que
os beneficiavam. Bem no alto estava
escrito: “PASSOU POR AQUI” e logo
abaixo a lista dos homenageados.
Só que o critério não era a
tradicional hierarquia, dinheiro ou
fama. Mas, sim o benefício real que
o inscrito fizera para a comunidade.
Ou ainda, pelo toque no coração ou
memória daquelas almas singulares
que o conheceram, seja por um
caráter especial, algo marcante ou
passageiro.
No dia 11 de junho de 2004,
encerrou-se sua jornada por aqui, a
nossa querida MARIA ARSIE
LOVATO, a “Zilda Arns de Cerro
Azul” ou mãe dos pobres que pautou
sua vida nas palavras de Jesus:
“quando fizer a um destes
pequeninos irmãos a mim o fizeste”.
Foi uma vencedora.
Cresceu nas dificuldades. Viúva
do saudoso João Batista Lovato,
mãe grande de uma família sólida,
que formou cidadãos exemplares,
como seus filhos: Aurora, José,
Roberto, Marialba e Ernesto.
Dela se orgulha sua terra natal,
filhos, genros, noras, netos e
bisnetos. Deixou um legado de boas
ações e um exemplo de vida... Afora
a coordenação paroquial da Pastoral
da Criança de Cerro Azul, ocupava
todos os espaços onde havia uma
causa justa por lutar.
Com suas mãos agasalhou e
alimentou, com seu coração e

palavras preencheu o vazio de
tantas almas carentes.
Parentes, amigos e conhecidos
desta “Colombo-Cerroazulense”
têm certeza que esta Maria valeu!
E que devemos seguir seus passos
dando continuidade ao seu trabalho
e obra filantrópica.
Escreveu Exupéry: “Nada,
jamais, na verdade, substituirá o
companheiro perdido. Ninguém
pode criar velhos companheiros.
Nada vale o tesouro de tantas
recordações comuns, de tantas
horas vividas, de tantas
desavenças,
de
tantas
reconciliações, de tantos impulsos
afetivos. Não se reconstroem estas
amizades. Seria inútil plantar um
carvalho na esperança de ter para
muito breve o abrigo de suas folhas.”
Sentimos a separação, mas foi
apenas isto. Um dia nos
reencontraremos “na estância
grande do céu, com o patrão velho
buenacho” como disse um poeta
crioulo.
Nesta época da maior mudança
da humanidade, viveu no final do
segundo milênio e início do
terceiro, como parte de uma
geração de transição. Dona Maria
eleva-se ao grupo dos poucos que
serão sempre abençoados pelas
gerações futuras, merecedoras até
de uma rua com seu nome.
E assim, em Cerro Azul, os
olhos que refletem o coração de
gratidão daqueles que a
conheceram verão sempre escrito
no sagrado monumento em que só
constam os nomes dos que
expressaram Deus nesta vida com
letras que jamais se apagarão.
Passou por aqui: Maria Arsie
Lovato
13/11/1926 a 11/06/2004
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Bons Tempos: A Praça
Monsenhor Celso

Apresentação dos alunos do Instituto S. Francisco
Xavier, atual Colégio Princesa Isabel, na praça, nos
final dos anos 50.
A praça, antes da década de 20, onde vemos um
grande largo vazio rodeado por poucos prédios. No
local onde hoje é o Laranjinha havia um alagadiço.

Festa e Procissão no dia 8 de junho de 1932

Nesta visão da frente da casa atualmente de Laerte do Anjos, mostra o canto da Prefeitura, e o coreto (2) na
praça, quase no meio da praça, nesta foto da década de 50.

Primeiro de Agosto de 1951. Coreto Principal (2) do
Município, na frente da Prefeitura e Museu da época.
Mais ou menos na mesma época, década de 30, já
aparece um coreto (1) construído ao lado da igreja
especialmente para a Festa

Deve-se o nome dado à Praça Padre Monsenhor
Celso, César Itiberê da Cunha, pela sua estada por
três períodos distintos1873 a 1890, 1893 a 1894 e
1905 a 1906, administrando a igreja católica local.

Apresentação dos alunos do Grupo Escolar Francisco
Xavier, na praça, com a camisa da seleção brasileira.
No centro uma aluna representa a taça. Provavalmente
entre o anos de 1967 a 1971 (mais provável 1970).

Apresentação dos alunos do Grupo Escolar Francisco
Xavier, antes ainda da fundação do Colégio Princesa
Isabel. Final da década de 60.

A Praça é Nossa

Dr. Ruy Vilella Guiguer

No período forense do Luiz Edgard
Fernando Barbosa e do promotor Público Dr.
Luiz Renato Bigarelli, era normal vê-los
jogando vôlei na praça, nas noites calorosas,
onde se estendia a rede, e os alunos do
Colégio e demais interessados, organizavam
times, revezavando-se em grandes partidas
na praça.
Jogar bola, andar de bicicleta na calçada,
pisar na grama, não existiam placas de
advertência e proibição no passado.
Só restam desses tempos lembranças.
Na contemporaneidade, com a beleza da
praça, aparatos e ostentação, florida, a que
se elevou no belo estético no paisagismo da
cidade. A nossa praça vem se tornando algo
complicado aos freqüentadores e aos menos
sobre-avisados.
Todos estamos sobre o olhar dos
guardiões, zelotes da Lei, do proibindo isso e
aquilo, e, qualquer ocorrência por mais
simples, banal que seja: bola cair na grama,
ir buscar, tem as pessoas sido repreendidas
de maneira ríspida, anti-social no trato.
Provocou a reação de muitos - “qualquer
coisinha que a gente faz, você fica entregando
a gente, seu dedo duro”: referindo-se a um TC
- Termo Circunstancial Criminal, a que todos
estamos sujeitos. Esquecem eles, os zelotes
da Lei, a sua verdadeira missão para a qual
são enviados: é crime, o ato de vandalismo,
ou seja, a destruição de coisas belas e notável
por seus valores tradicionais e artísticos do
patrimônio público municipal.
Nada existe no fórum de representação em
nome do município contra usuários e
freqüentadores da praça, por ato de
vandalismo. Todavia, comum é representações de guardião contra pessoas. Faltam a
esses, a sensibilidade de comunicação com
a sociedade devendo ser mais preparados,
treinados, evitando-se ocorrências pessoais.
Nossa praça é hoje o local de encontros,
convívio onde todos se acham e se nivelam. Ir
à praça é um momento agradável.

Desenvolvimento Rural x
Desenvolvimento Local
Por Ladislau Dowbor (com pequenas alterações
deste jornal para a atender a realidade local)

Como o ser humano é capaz de inventar
computadores fantásticos, pôr gente na lua,
fazer coisas absolutamente impressionantes,
enquanto não consegue encontrar formas de
conviver de maneira organizada e inteligente
em uma sociedade civilizada, sem
desigualdade, sem violência.
O conceito de desenvolvimento agrícola é
a normalmente entendido como:
- aumento de produtividade.
- melhoria na genética das plantas e
animais
- melhoria dos solos
- aumento de produção e renda dos
produtores rurais.
Que não é o mesmo conceito do
desenvolvimento rural:
- não somente agrícola, mas artesanato,
moradia, preservação da qualidade do
meio ambiente, bons relacionamentos
com os vizinhos, educação continuada,
reciclagem, produtos ecológicos,
mercado justo: sem mão de obra infantil,
sem agressão ao meio ambiente...
Em vez de esperar somente o
desenvolvimento, você começa a olhar em volta
para ver os recursos subtilizados.
Podemos entender miséria num lugar
desértico, sem solo, sem água. Mas fome no
Brasil? Com a terra que temos, em quantidade
e qualidade, com o nosso clima? Um monte de

O prefeito Ênio de Moura e Costa, no seu primeiro
mandato construiu, na frente da arquibancada, uma
cancha de Boche aos admiradores desse esporte.
Também era o campo de futebol e vôlei.
Esta foto mostra uma festa da Laranja no tempo do Dr.
Ênio, no final da década de 60 ou começo da 70.

Festa da Laranja no final da década de 60.

A mesma Festa da Laranja, com a exposição na praça
Monsenhor Celso. Quem está na foto é Ruy V. Guiguer.

Na sua configuração sabemos ter existido um
chafariz. Olha ele ali no meio do caminho. Cabe aos
meios públicos, históricos do município, restaurar a
memória do passado.

Apresentação dos alunos do Ginásio Estadual Duílio
Calderari (atual Florentina de Araújo), na praça, nos
anos de 1964 ou 1965.

Festa de Setembro de 1981, mostrando o coreto (3) da
praça, bem a frente da Igreja, local onde hoje está a
capelinha de pedra.

Construção do campo de vôlei, futebol e bocha na
praça. Provavelmente em 1968 ou 1969.

Outro aspecto da construção do campo.

Se você tem fotos antigas, envie-nos que serão
colocadas nesta coluna, e devolvidas.

Em 1939 foi construído o bebedouro, a frente do
chafariz. No fundo, do lado direito, já aparece a casa
que hoje é da família Laerte dos Anjos, e à esquerda, o
canto do Fórum Antigo.

gente parada e passando fome é falta de bom
senso. Não se trata nem de ser esquerda ou
direita, mas de locação racional de recursos.
Quem viaja por tantos países com pouca terra vê
o trigo chegar até a beira do asfalto porque se
aproveita cada metro quadrado.
Processo de aproveitamento inteligente de
recursos, não acontece a partir de um ministro ou
de um decreto em Brasília. A iniciativa tem que
partir do nível local. As pessoas se organizam
porque sabem onde está o problema: quantas
pessoas estão paradas ou que tipo de
investimento desbloquearia uma região.
Essas experiências são pouco conhecidas.
Acho trágico que, até hoje, da mesma maneira
que se faz um programa como as Pequenas
Empresas, Grandes Negócios, não se faça
Pequenas Administrações, Grandes Políticas.
Nós temos de saber o que está acontecendo nos
locais onde as pessoas cansaram de esperar e
decidiram arregaçar as mangas, se unir e
mobilizar recursos.
O município de Cabaceiras, no interior da
Paraíba, a 170 km do mar, é um dos municípios
mais secos do país, com cinco mil habitantes,
um bocado de bode e muito espinho. Eles
disseram: “nós queremos fazer turismo aqui”.
Turismo em Cabaceiras? Fizeram um programa,
puseram computadores, inundaram a Suécia com
mensagens: “Em vez de visitar um resort
expatriado, venha ver como é o agreste verdadeiro”.
Está chovendo turista sueco em Cabaceiras. E
lançaram a festa do Bode Rei, um grande
sucesso! Quadruplicaram a receita da prefeitura.
E é realmente um município no qual ninguém
apostaria a priori. Agora virou moda. Estão até

chamando a feira do Bode de Bode Shop.
Tem gente tirando leite de pedra. Mas não é
necessário tirar leite de pedra. Podemos criar um
ambiente mais favorável para que essas coisas
se desenvolvam. É disso que se trata. Como é
que agente gera uma política de apoio que tenha
pé e cabeça?
Existe uma lei americana que se chama CRA
- Community Reinvestiment Act. Em vez de tirarem
as poupanças locais e aplicarem na especulação,
os bancos são aplicam seus fundos nas
comunidades locais.
A não articulação dos atores locais em torno
de seus interesses faz com que as instituições
de fomento de cima ofereçam apenas segmentos
de apoio. E segmento de apoio não funciona. O
eixo dos processos de desenvolvimento é que as
políticas sejam integradas. Se eu quiser
dinamizar Ponkan em Cerro Azul, preciso
oferecer apoio e assistência técnica, divulgação,
transporte,
sistema
de
estocagem,
comercialização. Ou se oferece o ciclo completo
ou você não existe. Para ter o ciclo completo,
precisamos assegurar que, no nível local, as
pessoas estejam organizadas.
É curioso pensar que não existe no País uma
escola que efetivamente ensine o próprio
município e forme cidadãos capazes de se
apropriar do local. A gente estuda Dom João VI,
mas não estuda o potencial, a infraestrutura, a
geologia da nossa região. Vários municípios já
avançaram ao criar atlas regionais de
desenvolvimento para as escolas. Daqui a 15
anos, haverá uma nova geração de pessoas que
entendem o município.
Como você tem cidadania se não tem

Estas fotos foram gentilmente cedidas pelas famílias
do Sr. Ênio de Moura e Costa, família de Ricardo Luiz
de Oliveira, Raquel Crissi e Ruy V. Guiguer.

informação correspondente?
Esses diversos exemplos do que
chamamos de novas arquiteturas organizacionais, desde a gestão por bacias hidrográficas,
conselhos regionais, fóruns etc., ajudam
imensamente. Isso aparentemente não
aumenta o PIB, mas nos organiza. Funciona
como um tipo de Software. Essa inteligência
de organização tem um poder impressionante
para dinamizar as coisas. E, como nós temos
essa massa de recursos subtilizados no País,
vale a pena dar um ponta pé inicial nesse
esforço de identificar propostas e
necessidades para gerar um ambiente mais
favorável ao desenvolvimento local.
Não se trata apenas de apreciar
experiências que deram certo. Cada
experiência encontrou bloqueio, entraves. Para
nós, é essencial ouvir as pessoas que lidam
diretamente com problemas locais de
desenvolvimento e saber delas o que dói, o
que atrapalha. Nem sempre é falta de dinheiro.
Às vezes é um marco jurídico que atrapalha.
Às vezes são sistemas de organização, apoio
técnico ou de divulgação. Quem sabe?
Faz parte da filosofia de trabalho do MAE Movimento de Ação Ecológica, com atuação
no Vale do Ribeira, buscar as idéias entre as
pessoas que realmente arregaçam as
mangas e tiram leite de pedra. Saber delas o
que está atrapalhando e poderia ser removido
e quais propostas há para que as coisas
funcionem. Agregando estas pessoas dentro
de uma organização, dando as ferramentas
certas, temos certeza que poderemos iniciar o
verdadeiro desenvolvimento rural.
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Resposta do Jornal
Folha do Vale para a
Gazeta do Povo
Cerro Azul NÃO Está com 50 Anos
de Atraso
Na infeliz reportagem de Themys Cabral
da Gazeta do Povo (com auxílio do comerciante
José Ciriaco), no dia 13 de maio de 2006, “Cerro
Azul quer tirar 50 anos de atraso”, encontramos
um amontoado de motivos que, segundo ela e
um e outro comerciante mal informado da
região, fazem de Cerro Azul um “município
atrasado, com sua população fechada, que
não sabem nem atender e ainda por cima são
grosseiros”.
Nada está mais distante da realidade!
Em primeiro lugar, uma boa jornalista, não
pautaria sua reportagem ouvindo somente 2
ou 3 pessoas ou vasculhando a própria
redação de seu jornal.
Se fosse falar de algo tão histórico como
Cerro Azul, deveria buscar na história antiga e
recente, os motivos da estagnação e o motivo
das limitações do desenvolvimento da região.
Andamos há muitos anos, pesquisando
documentos antigos e alguns mais recentes,
como a tese de doutorado do Engenheiro
Agrônomo José Roberto da Fonte, terminada
em março de 2006, onde encontramos os
motivos da estagnação do desenvolvimento da
região (e que não são os comerciantes).
Estes motivos e a conclusão do trabalho,
colocamos nesta página, num resumo e
comentários com o título “Porque o Vale do
Ribeira Não Se Desenvolveu”.

Quanto aos Grosseiros
Como visto na conclusão do trabalho
descrito ao lado, não foi a falta de asfalto que
tornou as coisas difíceis por aqui, como a
jornalista da Gazeta do Povo quis impingir.
O Sr. José Ciriaco é presidente do Fórum
de Desenvolvimento de Cerro Azul - FDCA.
Ele bem sabe o que já se fez neste FDCA,
com a ajuda do SENAR e SEBRAE, para
contribuir para mudar a realidade de Cerro Azul.
A grande maioria dos comerciantes de
Cerro Azul são sim de pessoas SIMPLES,
esforçadas, que buscam melhorar seu
comércio, motivo de sua existência e de suas
famílias.
Confundir Simples com Grosseiro é no
mínimo grosseiro, mal educado, equivocado.
O próprio FDCA fez no ano de 2005, mais
de 40 reuniões na comunidade para tentar
trazer as modernas técnicas de administração
e atendimento.
Fez 2 palestras de Qualidade no
Atendimento para mais de 40 pessoas,
representantes de Postos de Gasolina,
mercados, panificadoras, pizzarias, cartórios,
agropecuárias, vidraçarias, lojas de moda,
hotéis, sorveterias e muitas outras lojas da
cidade.
Depois fez o Dia do Projeto, onde os
participantes repensaram seus negócios.
Depois o Curso Saber Empreender,
despertando nos empresários suas
habilidades empreendedoras.
Depois o Curso Desenvolvendo a
Autonomia nos Grupos, um curso especial
para líderes de associações, conselhos, fóruns
e cooperativas.
Com tudo isto, os comerciantes de Cerro
Azul passaram de simples para empreendedores, e nunca o que foi mencionado pela
reportagem.
Por isto, eu, Edson Franzen, participante
do comércio, junto com os líderes de nossa
comunidade, pedimos desculpas a todos
nossos comerciantes, por este infeliz comentário e esta reportagem fraca, sem méritos e
insipiente, que somente tende a afugentar os
turistas e pessoas de bem que poderiam
enriquecer e engrandecer o nosso município.

Porque o Vale do Ribeira
Não Se Desenvolveu
As partes em itálico são retiradas, com
pequenas alterações, da tese de doutorado do
Engenheiro Agrônomo José Roberto da Fonte,
UFPr, Março/2006.

Programas Governamentais Não Serviram
para a Região
Os
programas
governamentais
de
desenvolvimento criados e aplicados para o Vale
do Ribeira não tiveram a eficácia esperada dado
a seus caracteres centralizadores, descendentes
e sem a participação da população nas suas
implementações. E que as possibilidades para a
região dependem de um rompimento da lógica lá
estabelecida.
Projeto no Vale
Colônia Açungui
PRODELAR
PRÓ-RIBEIRA
PRÓ-RURAL
Paraná Rural
Paraná 12 meses

Quem
D. Pedro II
Gov. Est.Pr
Gov. Est.Pr
Gov. Est.Pr
Gov. Est.Pr
Gov. Est.Pr

Ano instalaç.
1850 a 1870
1976
1980
1981
1989 a 1997
1996 a 2006

Desenvolvimento Rural
Não vemos no Brasil ações enxergando o
meio rural como um espaço geográfico e sim como
um setor da economia. Por isso falamos tanto em
política agrícola. Somente financiamentos rurais
e preços mínimos fazem parte das agendas de
negociação dos sindicatos rurais ou lideranças do
meio rural.
Nos planos e projetos governamentais
discutidos nunca se menciona que, no campo, se
desenvolvem as mais variadas atividades: lá
existem comerciantes, prestadores de serviços,
professores, funcionários públicos...
No Brasil a zona rural faz mais do que gerar
produção agrícola.
Trata-se de um espaço que muitas pessoas
escolheram para viver.
O Vale do Ribeira é uma das áreas mais
carentes e, ao mesmo tempo, é detentora do maior
potencial de minerais não-metálicos, além de ser
um dos maiores pólos de reflorestamento, e uma
região rica em água potável. Nenhuma dessas
atividades e recursos, no entanto vem agregando
valores de forma relevante.
Como diz o texto do Desenvolvimento Rural

de Ladislau DowBor na página 6: concordo em
haver fome em uma área desértica... mas em
Cerro Azul??

Fracasso da Colônia Açungui
A colônia do Açungui foi criada
aparentemente para atender uma necessidade
da população de Curitiba, a produção de
alimentos básicos (milho, feijão, batata, canade-açúcar...). A capital enfrentava na época
grande carestia e gravíssimos problemas de
abastecimento desses produtos.
O projeto original contemplava uma área de
cerca de 59.681 hectares, que foram divididos em
400 lotes para o assentamento de agricultores
(mais ou menos 150 ha por agricultor - brasileiros,
alemães, franceses, italianos e suíços). Pelos
relatos da época, o grande problema que
inviabilizou a Colônia do Açungui foi sua
localização, inacessível em relação à capital. As
saídas para comercializar os bens produzidos
eram caminhos de mula para Curitiba ou canoas
para Iguape, no litoral de São Paulo. Aí sim o
problema era a inacessiblidade.
Mas notem o que acontecia:
A estrutura fundiária da época era bem
definida: de um lado os colonos assentados, de
outro grandes produtores rurais que
monopolizavam as mulas que faziam o transporte
e definiam, por conta disto, os preços dos produtos
agrícolas. NÃO É PARECIDO COM A SITUAÇÃO
HOJE?
Em ambas as épocas, 1870 e 2006, os
agricultores dependem ainda de um atravessador
para fazer a comercialização de sua produção e
pagam um preço elevadíssimo por esta distorção.
Outro fato a analisar mostra que, atualmente,
os processos de assentamento de agricultores em
projetos de reforma agrária, seguem ainda o
mesmo padrão de procedimentos do século 19,
que se mostrou ineficiente. Informações
veiculadas na imprensa mostram que, de 10
agricultores
assentados
em
projetos
governamentais, cerca de 4 abandonam os lotes
ainda no primeiro ano.
Na colônia Açungui, cada colono assentado
teve que pagar pelo lote, pela casa construída e
pela abertura da clareira para o primeiro cultivo, e
de certa participação na despesa de sua
passagem da Inglaterra (para os ingleses...) e de
sua manutenção no país. Além disto, se não
pagavam à vista, tinham um acréscimo de 20%
ao preço de custo, sendo obrigados a liquidar o
débito dentro de seis anos, a partir da posse, sob
pena de confisco. As dificuldades na produção e
na comercialização impediram a realização dos
pagamentos e iniciou-se um processo de
abandono dos terrenos e do fim do projeto.
Além disto, a colonização tinha como diretriz:
buscar divisas através do incentivo às culturas de
exportação e manter uma forte política
arrecadadora de impostos. Essa face do
liberalismo, muito familiar aos nossos dias,
consolida a vocação agrícola do país sob o lema
“produzir para exportar”, sem preocupação com a
produção de alimentos e as necessidades do
consumo interno.

no financiamento para o desenvolvimento das
atividades agrícolas.
Em 1943 tinha 22 sócios. Em 1944, 51 sócios.
Em 1953, 235 sócios. Em 1956, 338 sócios. Neste
ano de 1956, um relatório informava que a
cooperativa estimulava a produção de cítricos
pelos associados com financiamento da safra e
aquisição para venda direta no mercado
consumidor. Planejava a instalação de uma
fábrica de doce de goiaba e já industrializava parte
da produção de laranja produzindo doce e óleo
essencial da casca.
A principal razão pela qual a mesma foi criada,
como um mecanismo de defesa do consumidor
para evitar que os atravessadores e intermediários
ficassem com os lucros da atividade, foi também
a responsável pelo seu final. Uma das justificativas
para o insucesso da cooperativa foi a intervenção
dos intermediários no mercado, a falta de
cooperação dos associados e os problemas de
uma administração ineficiente.
Precisamos hoje de uma cooperativa mais do
que precisaram nossos avós. Os atravessadores
estão sugando a riqueza do Vale do Ribeira.
Mas como fazer uma cooperativa em Cerro Azul
se 4 dos 9 vereadores de Cerro Azul são
atravessadores? Inclusive o presidente da
Câmara?
Com uma cooperativa centralizada em Cerro
Azul, os produtores trariam suas produções para
ela, que classificaria, colocaria em caixas
identificadas com rótulos acrescentando a
informação da procedência, data da colheita,
informações do produtor etc.
Venderia para os caminhoneiros ou para
mercados específicos. Parte do lucro repartia com
os produtores. Outra parte do lucro utilizaria para
manter a Cooperativa, a equipe de Assistência
Técnica e o gasto com carros e combustíveis
destes técnicos. E estes técnicos visitariam os
associados para produzirem mais, com menos
veneno e com mais qualidade, que aumentaria o
lucro e melhoria ainda mais a cooperativa.
Este é o ciclo da fartura, possível somente com
uma cooperativa e associados compromissados.

E a CRESOL
Muitos podem dizer: “Mas nós já temos a nossa
cooperativa”. A Cresol é uma cooperativa de
crédito, muito importante em todo o processo, mas
para recursos financeiros. Precisamos também
de uma cooperativa de comercialização, com infraestrutura para ir buscar o fruto, receber o fruto,
classificá-lo, acondicioná-lo e o comercializar. Só
assim suplanta-se os atravessadores, e o lucro
que eles tem são repartidos pelos produtores.
Lembre o que cita o Prof. Ladislau DowBor:
Se eu quiser dinamizar Ponkan em Cerro Azul,
preciso oferecer apoio e assistência técnica,
divulgação, transporte, sistema de estocagem,
comercialização.
É preciso oferecer tudo. Não adianta crédito
somente, sem assistência técnica, sem
transporte, sem armazenamento, sem
classificação e sem comercialização. E todas
estas etapas que faltam podem ser feitas por uma
cooperativa de comercialização.

Estradas Desviadas Daqui

Precisamos de Uma Fábrica de Sucos

Ainda no início do século 20, dois
acontecimentos importantes completaram o
processo de estagnação econômica da região: o
primeiro foi a alteração do trajeto na construção
da Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande,
levada a cabo entre 1890 e 1910, que deixou de
passar por Cerro Azul e foi desviada para Ponta
Grossa. O segundo, a construção da rodovia
ligando São Paulo a Curitiba, que também foi
desviada para longe do núcleo da Colônia. A
região perdeu o ritmo de desenvolvimento e
somente em 1940 voltou a conectar-se com
Curitiba e outras regiões, quando o interventor
Manoel Ribas construiu uma estrada ligando Cerro
Azul à Rodovia São Paulo/Curitiba (COMEC/
1999).
A ponte de ferro que está sobre o Rio Piedade,
na divisa entre Rio Branco e Cerro Azul, foi
construída tendo em vista a estrada de ferro que
ligaria São Paulo ao Paraná. A estrada foi desviada,
acredita-se que por razões políticas, e construída
atravessando a região de Jaguariaíva e Ponta
Grossa.

Na década de 70, já existia uma menção à
necessidade de se fazer um estudo de viabilidade
econômica para a implantação de uma fábrica de
sucos cítricos em Cerro Azul.
Na década de 80, ouvíamos ainda falar da
fábrica de sucos. Mas devido a mais uma política
errada do governo, esta fábrica foi para Paranavaí,
região do Bicho da Seda, e que ainda tinha Cancro
Cítrico, e aqui, região de citros, sem cancro cítrico,
foi implementado o programa de Sericicultura
(bicho da seda). Os resultados todos sabem. A
fábrica passou seus primeiros 4 anos, fechada, e
até hoje a fábrica de sucos de Paranavaí é
subutilizada. E o Bicho da Seda acabou aqui. Os
barracões e as 390 mil telhas que vieram para cá,
não encontramos mais nada.

O Principal Motivo das Dificuldades:
Atravessadores
O que efetivamente dificultava a prosperidade
desses colonos era a presença do grande
latifúndio e, especialmente, a já mencionada
dependência do mesmo para o escoamento dos
produtos. Não havia condições de manter
pastagens, conseqüentemente não havia mulas,
igualando os colonos aos pequenos proprietários.
Era preciso vender o produto no local ou então
pagar um alto preço pelo aluguel das mulas para
levá-lo ao mercado. Não se podia usar o transporte
pelo rio, pois o mesmo era distante, os imigrantes
não dispunham de canoas e o aluguel desse tipo
de transporte era tão oneroso como o das mulas.
Com a chegada do regime republicano, o
município de Cerro Azul deixou de receber um
auxílio que vinha sendo transferido pelo governo
imperial, iniciando assim um período de
decadência em todas as suas atividades
econômicas.

CBA fez na Região Uma Reforma Agrária
ao Contrário
A CBA nos dias atuais, comprou uma grande
quantidade de terras na região, desalojando
produtores, e abandonando estas terras, deixando
grandes áreas de terras devolutas, improdutivas.
Com isto, ela transformou Cerro Azul, Dr. Ulysses
e a região, fazendo uma reforma agrária ao
contrário, trazendo pobreza e dificuldades para a
região. Como na época do império e após.
Nenhum programa de recuperação fez a CBA, ou
os governos estaduais e federais depois de 1989,
quando a CBA começou a comprar terras aqui.

O que restou dos Programas
De todos os programas para o Paraná e
especificamente para a Região do Vale do Ribeira,
só temos hoje o armazém da Copasa na entrada
da cidade, e além de tudo, é subutilizado, pois o
secador de feijão, em alguns anos, nem é ligado.

Precisamos Urgentemente de Uma
Cooperativa
Em 1943, três anos depois da nova estrada
Cerro Azul - Curitiba, foi criada a Cooperativa
Agrícola Mista de Cerro Azul, que tinha o objetivo
de unir os produtores e criadores da região.
Fornecia gêneros alimentícios aos sócios, objetos
de uso pessoal e doméstico e também trabalhou

Ineficácia Também do Paraná 12 Meses
Podemos mostrar ainda um outro dado para
confirmar a ineficácia dos programas
governamentais aqui:
Do total investido pelo programa Paraná 12
meses no Estado, ao longo do seu período de
aplicação desde 1996, a região do Vale do Ribeira
recebeu um valor insignificante de R$ 3 milhões.
O valor aplicado em todo o Paraná até maio de
2005 foi cerca de R$ 496 milhões (SEAB, 2005).
Portanto menos de 0,6% veio para o Vale do
Ribeira.
Outro exemplo: Dos quase 3 mil quilômetros
de estradas rurais adequadas, o Vale foi
contemplado com NADA. Com exceção de casas
e da rede de esgoto, pouco de relevante foi
realizado.

O Que Faria Crescer a Região
Nunca antes se pensou em programa de
Desenvolvimento Rural que contemplasse:
- Resgate dos valores, costumes como
ascendência, gastronomia, o relembrar de
histórias, objetos antigos, vocabulário,
vestimentas, saberes, crenças. Podem
ressurgir, desse modo, as artes, artesanato
local, linguagem que recuperados ao cotidiano
podem ser transformados em atrativos como
diferenciais para o turismo
- A própria produção agrícola, quando
transformada ou tratada de forma
agroecológica, beneficia o ambiente e
contribui para uma melhor qualidade de vida
dos agricultores e dos visitantes (BRASIL,
2004).
Hoje programas de Desenvolvimento Rural
que pensem nestes tópicos acima, podem ser
eficazes e resolver o problema de geração de
renda e busca da igualdade na distribuição desta
renda.
Não basta só isto. No relatório do Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), existe hoje um consenso entre os países
que se tornaram desenvolvidos de que, a
descentralização, isso é, a transferência de mais
autoridade às administrações locais e a concessão
de mais liberdade às organizações populares e
não-governamentais (ONGs) representam prérequisitos
para
o
desenvolvimento
socioeconômico.

Desenho centralizado de políticas
- Verticalidade: são ditadas pelo nível central do
estado, normalmente por conta de uma lógica
setorial e não costumam ser fruto de
concertação de atores.
- Generalidade: supõe-se que sejam válidas
para qualquer espaço geográfico, e por isto

são feitas no escritório, a dezenas de
quilômetros de distância, donde serão
aplicadas.
- Funcionalidade/Setorialidade: são pensadas
como uma economia nacional composta de
setores.

Desenho descentralizado de políticas
- Horizontalidade: políticas de apoio indiretas,
orientadas de forma integral a criar
oportunidades para empreendimentos
inovadores.
- Seletividade: São definidas segundo os
diferentes perfis produtivos de cada território.
- Territorialidade: são definidas na economia
nacional com um conjunto de economias
territoriais e não somente como um conjunto
de setores econômicos.
- Concertação: as políticas são elaboradas
conjuntamente com diferentes atores sociais.

Assistência Técnica
É sabido que na criação de políticas públicas
agropecuárias passadas para o Vale do Ribeira,
os técnicos também têm culpa no pensar em
programas centralizadores, como os mostrados
até aqui.
Mas o que se quer fazer hoje também é
perigoso: o deixar completamente os técnicos de
lado, colocando somente os atores principais para
resolverem seus problemas. Boa parte dos
problemas hoje é devida justamente isto: reunir
somente produtores para resolver os problemas
agrícolas e pecuários de uma região.
Isto nós podemos comparar também pela
riqueza do passado e a pobreza atual na região
do Vale do Ribeira.
Há 20 anos, Cerro Azul era o maior produtor
de tangerina do Brasil, com 4.000.000 pés, na
sua maioria ponkan, e tinha cerca de 4.000
produtores de laranja, tangerina e limão.
A Caixa de Ponkan era vendida por cerca de
R$ 5 a 6 reais se comparado com o dinheiro de
hoje.
Para Cerro Azul vinha dinheiro em
investimentos da LBA, BID, Banco Mundial, Paraná
Rural, Governo Federal, Mineradoras,
Reflorestadoras..., projetos estes feitos e
implantados por técnicos.
A riqueza por aqui corria.
Hoje, o que vemos aqui é um outro quadro.
- O número de produtores de ponkan e laranja
no município está decrescente, e é menor que
2200 produtores.
- O número de pés de laranja praticamente foi
reduzido pela metade (2 milhões de pés).
- Poucas pontes e bueiros novos foram
construídos.
- Boa parte das pontes e bueiros atuais estão
precisando de reforma.
- As estradas de 20 anos atrás eram melhores
que as de agora.
- Algumas estradas desapareceram tomadas
pelo mato ou por buracos imensos.
- Muitos postos de saúde e escolas estão
praticamente aos pedaços. E alguns nem são
usados.
- Os funcionários ganham muito menos que
ganhavam antes.
- Agora o Paraná já tem o fungo Pinta Preta que
ataca a laranja e a tangerina, e até nisto Cerro
é o primeiro: o primeiro município do Paraná
com Pinta Preta nos citros.
- Baixos Preços de todo os nossos Produtos:
feijão, tangerina, laranja, limão, maracujá,
milho, comparado aos altos preços dos
impostos, adubos, sementes, mudas,
vacinas...
- Falta completa de cursos profissionalizantes.
Há 20 anos, a Emater tinha 01 agrônomo, 01
Médico Veterinário, 02 técnicos agrícolas, 01
assistente social, 1 Aux. Administrativa, 01 Aux. de
Serviços Gerais, num total de 7 profissionais.
Hoje são 04, e 2 estão se aposentando nos
próximos anos.
O desmonte gradativo da estrutura de
Assistência Técnica Estadual, faz com que hoje
tenhamos menos profissionais atuando na região
do Vale do Ribeira do que há 20 anos.
A Pinta Preta apareceu por isto. A cooperativa
não veio também por causa disto. A larva minadora
se alastrou pelo município por isto. O Roundup é
muito utilizado na região por isto. E outras doenças
graves podem se instalar aqui por causa disto.
Ou montamos equipes de técnicos para
realmente atuar na região, auxiliando nas políticas
de crédito rural, políticas governamentais e
auxiliando a ação dos produtores, ou ainda
maiores problemas aparecerão.

Conclusão: Temos a Possibilidade de
Mudar a História
Os programas implantados nunca sequer
arranharam a superfície das causas estruturais,
como deficiências de estradas, saúde e educação.
Além de dotações de recursos insuficientes, os
programas ou os projetos implantados sempre
foram concebidos na capital, longe da participação
local, comunitária. Sem a atuação da comunidade
não existe comprometimento da mesma e os
recursos
locais
podem
estar
sendo
desconsiderados ou desperdiçados. Sem a
participação da comunidade não há formação de
um tecido social que efetivamente cimente ou
alicerce o desenvolvimento de forma duradoura e
sustentável.
Como desenvolver a zona rural?
O primeiro passo é levantar potencialidades,
organizar as forças vivas do local para que eles
dêem o pontapé inicial em todo o processo. O
poder público funciona muito mais como um
animador.
Não basta vender um produto, mas mostrar
sua origem, sua história, sua trajetória.
É preciso agregar ao produto o valor do local.
Os projetos são pessoais, de um candidato ou
grupo político.
A cada eleição, vemos uma mudança
completa nos planos, rumos e prioridades,
causando descontinuidades que dificultam,
retardam ou paralisam o desenvolvimento.
Por isto precisamos que as forças vivas do
local é que tomem a frente das causas, das
bandeiras, das ações.
Se deixarmos para a Prefeitura e o Estado,
quando eles saírem de seus mandatos, tudo
morre.
E até aqui foi assim.
Participe de uma Associação, Instituto,
Cooperativa, Fundação, Sindicato, Conselho
ou Fórum. Só através deles é que
mudaremos as coisas no Vale do Ribeira.
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Aniversário Jequinha

PÁSCOA

Requião em Cerro Azul
Na páscoa deste ano, em 16 de abril, o
comerciante Leôncio e sua família,
juntamente com algumas famílias da Vila
Eliane, entregaram doces e chocolates
na Igreja Assembléia de Deus, na Vila
Eliane. Na foto acima, o irmão Rogério
explica a paixão, morte e ressurreição
de Cristo para as crianças.

José França de Lima - fez 90 anos no dia 7 de maio de 2006. Patriarca da família Lima
em Cerro Azul, Jequinha, como é chamado, tem 5 filhos: Pedro, Urias, Gonzaga, Odair,
Carlos Alberto (Rebiti), mais 5 filhas: Cida, Leni, Iuza, Rosi, Rosangela, mais 2 outros
filhos, num total de 12 filhos, 28 netos, 15 bisnetos e 3 bisnetos que estão chegando.

O governador Roberto Requião veio para
Cerro Azul, no dia 4 de maio de 2006,
para almoçar na casa de seu amigo,
Costinha, jutamente com o deputado Curi,
Wanderley Iensen, e Bradock.
Costinha estudou com Requião durante o
ginásio no Colégio Estadual do Paraná,
sendo amigos desde então, inclusive um
freqüentando a casa do outro. No almoço
estavam também presentes cerca de 40
pessoas de Cerro Azul e Dr. Ulysses,
amigos do Costinha e da sua saudosa
esposa Von der Osten, natural de Cerro
Azul e herdeira da casa ao lado. A casa
dos Von der Osten foi reformada,
inclusive no seu interior, e é uma
magnífica obra de arte do tempo dos
colonizadores da região. O MAE Movimento de Ação Ecológica fez um
projeto de filme chamado Laranja Alemã,
que contará a história dos pioneiros na
região, inclusive o alemão Henrique
Henning (da Cruz do Alemão) e da família
Von der Osten. Já pedimos para filmar
parte da história dentro da casa de
Costinha, e ele prontamente autorizou.

PR 092: Rio Branco do Sul - Cerro
Azul, completamente pronta

Um sonho que começou em 2003, na gestão do ex-prefeito Adjahyr, e junto com
mais de 30 mil habitantes de 3 municípios, foi realizado no final de 2005 e começo
do ano de 2006. Os 54 km do trecho entre Cerro Azul e Rio Branco do Sul foram
totalmente asfaltados. Graças ao governador Requião.

Encalhes, barro, dificuldades agora é
coisa do passado

Este é Costinha (sobrenome
Costa Curta)

A casa dos Von der Osten fica na
entrada da cidade de Cerro Azul e é
uma das 35 casas históricas da região.

Fez 8 anos, o menino Matheus Henrique
Lacerda, nascido em 16 de maio de 1998,
filho de Sônia Maria de Lacerda (a
Soninha) e sobrinho do Editor Presidente
deste jornal.

SENAR ministra
CURSOS

Festa da Laranja 2006

A ponte do Rio Piedade, que era para a
ferrovia, agora é atração turística

Movimento de Ação Ecológica - MAE
continua atuação no Vale do Ribeira

O Sindicato Rural de Cerro Azul
continua ministrando os cursos do
SENAR. Procure o sindicato para fazer
algum dos cursos gratuitos do SENAR.
Este é o curso de transformação de
alimentos e compotas, feito em maio.

Praia Secreta
e o Rafting

Princesas e Rainha 2005 e as Princesas e Rainha 2006
convidam para a 41a Festa da Laranja e 13a Exponkan
em Cerro Azul no Paraná, nos dias 9, 10 e 11 de junho
PROGRAMAÇÃO DA
FESTA DA LARANJA
Dia 9 de junho
18:00 - Abertura da Festa
com show na Praça da
Banda Le Figarroo e
Regi & Adriano

Estes são alunos de Minas Gerais que
desceram em maio, de bote, nas águas
do Ribeira, e foram recepcionados na
Do Vale, de Ernesto e Mara Lovato.

Morre Ari Cordeiro

Os integrantes do MAE em reunião do dia 11 de maio. Próxima reunião do MAE será
dia 8 de junho, às 15 horas, na Mara e Ernesto Lovato (Do Vale - antiga Cresol).

Faleceu dia 08/05/2006, Ari Cordeiro, de
família tradicional em Cerro Azul. Ari
Cordeiro foi uma liderança forte na região.
Deixa família numerosa e saudades.

Ação N. 135/2004
Integrantes do MAE reúnem-se com José E. Leitão e Ari Frozza, do Ministério do
Desnvolvimento Agrário - MDA, em Curitiba, para conversar sobre financiamento do
projeto: Assistência Técnica para Uma Agricultura Ecológica no Vale do Ribeira.
Este projeto, se aprovado, proporcionará que cerca de 150 produtores de Cerro Azul
e Dr. Ulysses adotem a produção agroecológica e deixem de ter problemas de
contaminação, CFO, Assistência Técnica, Comercialização...

Na época em que foi publicada
a notícia de que o pastor OSMAR
DE SOUZA SILVA estava
passando por auditoria financeira
e administrativa, em verdade, não
estava ocorrendo.

Dia das Mães no 13 de
Maio, escolhendo
Rainhas e Princesas
No dia 13 de maio, no Laranjinha, 14
candidatas à Rainha da Festa da Laranja
2006 desfilaram em frente aos jurados e
também a centenas de pessoas, num
grande baile dedicado a elas e às mães.

Dia 10 de junho
18:00 - Show Gospel na
praça com Mara Lima e
cantores de Louvores
23:00 - Baile com Banda
Show Interprise
Dia 11de junho
08:30 - Missa na Igreja
Matriz com P. Antonio
09:30 - Recepção
Autoridades e Abertura
da exposição
12:00 - Almoço com
autoridades
13:00 Início das
Apresentações da Tarde
na Praça: Julio Cesar e
Gabriel, além de outras
bandas e cantores
=> Entrada Gratuita =<

Estavam presentes o casal Ricardo e
Judith Oliveira juntamente com Mário, da
Mário Produções Artísticas, organizador
da Festa da Laranja 2005 e 2006.

No dia das mães no Laranjinha,
determinadas mães representaram
outras e foram homenageadas pelos
organizadores do Baile e Festa

Número de Eleitores em Cerro Azul e Dr. Ulysses
O resultado do recadastramento eleitoral feito até o dia 3 de maio de
2006 ficou assim:
Município
Locais Seções Aptos Cancelados Suspensos
Cerro Azul
24
46
10795
2329
39
Dr. Ulysses
14
18
4144
617
10
Fonte: Tribunal Eleitoral Local
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Veja as Lindas Candidatas à Rainha e Princesas da Festa da Laranja 2006

Caroline Mottin Magari - 15 anos

Jeane Aparecida Volker - 16
anos

Renata Lais Pieorpero - 15 anos

Jézica Bruna Butscher de
Camargo - 15 anos

Tatiele F. Siqueira - 17 anos

Karine Brito Moreira - 19 anos

Solange Godoy - 20 anos

Jéssika de Jesus Gonaçalves - 16
anos

Driely Obladen - 17 anos

Cinthya Kowalski Garcia - 15 anos

Alessandra Rosner - 17 anos

Isabela Laio Lovato - 16 anos

Estas são as
vitoriosas

Festa da
Laranja
2006

Eliziane de Fátima Rosner - 15 anos

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
Dr. Ruy V. Guiguer
Causas trabalhistas, fiscais,
criminais e cíveis

Quer ganhar mais com sua Ponkan?

Central de Imóveis
CRECI 214

Assistência Técnia e CFO para
MAE - Movimento de Ação
Pinus e Citros, Medições
Ecológica, que tem equipe
Topográficas, SISLEG e RPPN,
composta de: Técnico
ProAgro e Projetos, Consultoria
Agrícola, Biólogo, Engenheiros Agrônomos e outros
para Implantação de Novas
Produtores Orgânicos
Culturas, Sistemas de Computador
para Controle de Rebanho, Outras
Culturas e Outras Frutas

Vende, Aluga, Administra
áreas para reflorestamento,
chácaras, casas, barracão,
sítio, lote, plantações...

8415-5927

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

Eletrônica Monteiro

Agro Pinus
Cerro Azul

o Brasil se
liga aqui

Adir Monteiro
Celulares
Parabólicas
Consertos

Mudas Certificadas, Selecionadas e Climatizadas de
Pinus Eliotti, Pinus Taeda
e Palmeira Real (Palmikto)

Cerro Azul - Pr
agropinus@gmail.com

(41) 8403-6101

fale com
quem
sabe

(41) 3662-1461
Em
Cerro Azul

Net
Brazil
Informática
e Sistemas

Pizzaria Dom Zé

Nayahara Catterine Coutinho - 15 anos

A 1a princesa Jézica
Bruna Butscher de
Camargo (esquerda), a
Rainha Nahyara
Coutinho (no centro) e
a 2a princesa Caroline
Mottin Magari (direita),
convidam para a 41a
Festa da Laranja e 13a
ExPonkan, que será
realizada em Cerro
Azul, nos dias 9, 10 e
11 de junho de 2006.

41 Tipos de Pizzas Salgadas
06 Tipos de Pizzas Doces
Forno à Lenha e Som Ambiente
Sopas na Quarta-feira
Massas e Calzones...

Ter a Dom, a partir das 18:30h

Disk Pizza: 3662-1709

8415-5927

R. Marechal Floriano, 100

