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Deus seja Louvado

Distribuição

Gratuita

www.folhadovale.nbz.com.br

Estamos proporcionando nesta edição, para nossos eleitores, mais
informações para que o voto seja eficiente e com qualidade. Também

citamos os deputados que fizeram algo pelo Vale do Ribeira. Na pág. 3.

3a Guerra

Loja 1: Av. Getúlio Vargas, 13 - 3662-1511
Novo endereço da Loja 2: Rua Benjamin

Constant, 178 - 3662-1464

para sua Saúde

LOJÃO DO ANTENOR

CERRO AZUL

Também o melhor preço da
cidade em medicamentos

Fazendo o Melhor

Até outubro, no aniversário de 11 anos, a
cada R$ 50,00 em compras, você ganha um

cupom para concorrer a mais de 100 prêmios

10 ANOS COM VOCÊ

Projeto Rondon em Cerro Azul

Mundial?
ELEIÇÕES 2006

Entenda a Guerra entre o povo judeu e o povo árabe. Entenda porque esta guerra
tem mais de 4000 anos e porque pode iniciar ali um conflito mundial, gerando

talvez a 3a Guerra Mundial, a final, a do Armagedon segundo a Bíblia. Na pág. 4.

LIXÃO vai agora para área
reservada ao turismo e chácarasO professor Valdomiro

da Universidade Tuiuti
do Paraná (UTP),

juntamente com seus
alunos Francelino S.

de Jesus Jr, Vinícius B.
Silva e Melanie

Fonseca Narozniak,
fazem incursão ao
Manancial das Três
Barras e da região
produtora da Serra
juntamente com o

Jornal Folha do Vale.
Veja mais na pág. 7.

Super oferta em FRALDAS
Confira em nossos cestões...

Parece engano
ou brincadeira.
Mas não é: o
novo Aterro
Sanitário de

Cerro Azul pode
ir para uma área
que deveria ser
uma APA - Área

de Proteção
Ambiental das

Três Barras. Veja
mais na página 7

Sindicato Rural e SENAR reativam cursos para Agosto

v Digitação rápida com os 10 dedos
v Documentos comerciais (Atas, cartas, ofícios, memorandos, circular,

recibos, minutas, certidões...)
v Fundamentos do Processamento de Dados
v Iniciação aos Jogos Digitais
v Operação no Windows, Word, Excel
v Visão Geral da Internet, Intranet e Redes Corporativas

Faça seu horário e a duração do curso no Sindicato Rural de Cerro Azul (Patronal):
3 horas por semana ...... duração: 3 meses ou 6 horas por semana .... duração: 1,5 mês

Curso Básico de Digitação e Operação de Micros Caprinocultura

R$ 30,00 mensais

v 24 e 25 de Agosto GRÁTIS

Conservas e Compotas

v 31 de Agosto
v 1 e 2 de Setembro

GRÁTIS
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Nestes meses de estiagem, a Defesa Civil e o poder
público pedem encarecidamente que se tenha o máximo
cuidado com o fogo, não fazendo qualquer tipo de queimada.

Veja o que a bíblia já dizia sobre o fogo em Êxodo 22:6 -
Se alastrar um fogo e pegar nos espinhos, de modo que
sejam destruídas as medas de trigo, ou a seara, ou o campo,
aquele que acendeu o fogo certamente dará, indenização.

Cuidado com o Fogo

FARMÁCIA

LOJÃO DO ANTENOR
Toda a Linha de Móveis, Colchões, Confecções,

Cama, Mesa, Banho, Caçados e Eletrodomésticos

Entrega Imediata - Crédiário Próprio

Rua Barão do Rio Branco, 251

Com o atendimento familiar que você já conhece

Fone: (41) 3662-1110
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Gostaria aqui de falar de vitórias, de
sucessos, de prosperidade, de recordes de
lucros. Se for falar disto, o assunto
principal é renoticiar uma das maiores
rentabilidades empresariais das

Quanto mais um homem
se aproxima de suas metas,
tanto mais crescem as
dificuldades.  Johann Wolfgang
von Goethe

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

instituições brasileiras: o lucro  dos bancos
do ano passado.

Se alguém ganhou dinheiro neste país
foram os banqueiros e seus acionistas, sem
falar dos salários faraônicos dos deputados
federais (cerca de R$ 100 mil por mês -
contando só os próprios benefícios diretos).

Este governo federal beneficiou os bancos
em detrimento do agricultor, do caminhoneiro,
do assalariado, do comerciante.

Isto porque a alta taxa de juros, a cotação
alta do dólar, gera menores exportações,
fazendo banqueiros sorridentes e agricultores
tristes e falidos.

Hoje é mais rentável aplicar em ações na
bolsa, ou deixar o dinheiro na poupança dos
bancos, ou ainda em outras aplicações
rendendo juros, do que aplicar diretamente
na agricultura, nas indústrias, em empregos,
em capacitação ou em ciência e tecnologia.

Tenho plena convicção que não basta
somente combater a inflação. É preciso fazer
o país crescer, sem arrebentar o agricultor, o
comerciante, o assalariado...

A política de elevadas taxas de juros dessa
administração federal, juntamente com
coincidentes 3 anos de seca no Brasil, são
os responsáveis por uma das maiores crises
da história brasileira. Aliado à crise financeira,
temos ainda os problemas da segurança
pública, fazendo com que cheguemos à
conclusão que, acima da câmara dos
deputados, do senado, do judiciário e do
presidente da república, existe o comando e
poder paralelo do Marcola, do Fernandinho
Beira-mar e dos advogados do PCC.

Temos também a crise da ética na
política, onde é normal mentir, sonegar
impostos, ter caixa 2, formar quadrilhas,
mexer com licitações viciadas, comprar
pessoas, esconder dinheiro em cuecas, ter
locais para reuniões fraudulentas com
quadrilheiros e na mesma casa travar reuniões
sexuais com garotas de programas. Estas
atividades hoje, pela maioria não ter sido
condenada, são consideradas atitudes
normais para prefeitos, vereadores, deputa-
dos e senadores que foram escolhidos pelo
voto para representar interesses nacionais,
locais e nossas próprias necessidades.

Para completar o quadro, temos agora o
início do que talvez seja a 3a Guerra Mundial,
onde quase 4 mil anos de brigas (a disputa
entre árabes e judeus começou com 2 irmãos,
filhos de Abraão, Ismael [pai do povo árabe]
e Isaque [pai do povo judeu]), podem culminar
com a entrada da Síria e do Irã (e daí do resto
do mundo), na guerra iniciada dia 10 de julho,
entre os judeus e os libaneses (entre os
quais, o grupo político armado Hezbollah -
leia-se Resbolá).

Uma guerra no oriente médio elevará na
estratosfera o preço do petróleo, com isto,
também nosso preço da gasolina, do diesel,
e do álcool, que será ainda mais requisitado
por outros países para a mistura com a
gasolina.

Aumentando os combustíveis, elevam-se
os preços dos produtos aqui no Brasil, que
fará com que o governo aumente ainda mais

as taxas de juros para tentar debelar e conter
a inflação. Culminará com os investidores
mundiais trazendo dólares para o Brasil, pois
aqui se ganhará mais. A grande oferta de
dólar diminui a cotação desta moeda. Dólar
baixo, sub-valorizado, traz pouco interesse
em exportação. Se não exportamos madeira,
suco de laranja, frangos, açúcar, óleo, soja,
trigo, milho, carros, sapatos..., aumentamos
ainda mais a crise.

Se pelo menos as administrações
municipais locais do Vale do Ribeira fossem
exemplos de sucesso e de aprovação popular,
serviria de consolo e traria quem sabe até o
esquecimento dos problemas de fora,
nacionais e mundiais.

Mas em vez de termos prefeitos e
vereadores comprometidos com a ajuda do
povo, defendendo os interesses da
população, de suas moradias, de seus
produtos e serviços, além dos municípios,
temos prefeitos e vereadores preocupados
com seus umbigos, suas famílias, suas
próprias propriedades e interesses.

Com raras exceções, os prefeitos e
vereadores do Vale do Ribeira têm feito uma
administração ridícula, fraca, insipiente,
distante da população, fazendo só e no
máximo, o que o dia-a-dia lhe pede, não
criando nada novo, não indo buscar nada
novo, ou até se escondendo quando
problemas novos lhe aparecem, como é o
caso da atual crise da citricultura do Vale,
onde a burocracia da Permissão de Trânsito
de vegetais impede que milhões de caixas
sejam eficientemente comercializadas nesta
atual safra e milhões de reais deixem de
circular por aqui.

Os prefeitos da região se uniram e
foram reivindicar, ao governador,
providências, como por exemplo, a
colocação da Ponkan na merenda
escolar do Estado???

Não. O problema parece não ser com
eles!

Eles desconhecem (1)  que sem a
citricultura aqui, a maioria dos mais de 3000
citricultores da região e suas famílias,
certamente teriam que morar na Vila N. S.
da Luz, ou na Vila Pinto, ou em alguma das
inúmeras favelas da Região Metropolitana de
Curitiba.

Vocês, caros leitores, agora estão
entendendo porque para mim desapareceu
aquele quadro de otimismo e esperança que
existia no começo de 2005.

Hoje estamos mais maduros, testados,
escolados,  mas ainda mantemos a fé que a
situação na região, no Brasil e no mundo, irá
melhorar. Mas talvez não tão cedo, não
imediatamente.

Deus nos ajude, abreviando estes tempos
difíceis.

(1) Não quero crer que hoje, ano 2006 e século
21, ainda exista algum governante que queira deixar
a população pobre e burra para manter a dependência
desta população com ele governante, manipulando,
atrelando e seqüestrando seus votos. Se existir ainda
um governante assim, o código penal deveria prever
a pena de prisão perpétua sem direito à visita para tal
criatura atroz.

Uma Liderança Orientada para o Povo de Deus

Ano 3 - no 15 - Alto Ribeira - 27 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)

Expediente

Do Vale
Café Colonial
Pastelaria, Bolos
Sorvetes, Tortas

Aceita-se encomendas para as Festas

3662-1498
3662-1289

R. Mar. Floriano Peixoto

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

Disk
Vale

A empresa abaixo torna público que
recebeu do IAP, licença de operação
para empreendimento a seguir
especificado:
EMPRESA: RONNY EVERSON

BICHELS - ME
ATIVIDADE: Olaria - Produção de

Tijolos
MUNICÍPIO: CERRO AZUL (PR)
VALIDADE: 30/06/2010

SÚMULA DE EMISSÃO DE
LICENÇA DE OPERAÇÃO

Estamos em tempo de sequidão, de um
deserto espiritual, onde proferimos grandes
sermões sobre oração, mas não oramos,
pregamos sobre ética e sobre santidade, mas
enganamos e somos injustos com muitos,
pisando e cometendo atrocidades dignas de
um Fernandinho Beira-mar. Falamos em
caridade, mas passamos pelas ruas com todo
tipo de gente em dificuldades e nada nos abala
ou faz ajudar.

Esta crise no mundo evangélico e cristão
tem um nome: Estamos mesmo nos últimos
tempos, onde Jesus nos advertia que o amor
de muitos esfriaria e viria tempos de
multiplicação da iniqüidade.

Mas isto dentro da Igreja?
Sim, e principalmente...
Abaixo reproduzimos trechos escolhidos e

comentados do livro Novos Líderes para Uma
Nova Realidade da Editora Vinde, nas páginas
36, 37, 46, 47, 54, 55, 63, 64, 65 e 66

Manifestação de um evangelho
integral

A realidade brasileira não só nos desafia a
recuperar a nossa credibilidade como Igreja
Protestante no Brasil, mas também a
renovarmos a nossa agenda de reflexão
teológica, para o anúncio de um evangelho
contextualizado e relevante.

Nós já discutimos muito:
- se no céu a gente casa ou não casa;
- se ser como anjos significa acasalar ou não

acasalar;
- se mora junto ou não mora;
- se vai reconhecer o pai, a mãe, o tio, o avô,

a filha;
- essas teologias todas do além, difusas,

embaçadas...
- quanto mede o anjo Gabriel,
- se anjos batem asas, se faz barulho etc.

Tudo isso os teólogos já pensaram. Chega,
gente!

Há outros temas que precisam ser
pensados para nossa reflexão com as
instituições - como é que a gente tem de
trabalhar isso - como é que a vivemos em
separado, e ao mesmo tempo com acesso de
contribuição e de crítica.

Temos de repensar profundamente sobre
diversas questões, não apenas sobre aquilo
que defendemos, como liberdade religiosa,
abolição da Nossa Senhora de Aparecida, e
coisas como essas.

A questão da reforma agrária tem de ser
trabalhada, pensada, refletida, ensinada,
embasada biblicamente.

A questão da violência, da arbitrariedade,
do trabalhador explorado, da corrupção em
setores públicos, da falta de ética política, do
menor abandonado, da mortalidade infantil, da
devastação ecológica, do golpismo, da idolatria,
da lei de Segurança Nacional, da saúde, da
educação, da explosão demográfica - são
temas que têm de ser transformados em
teologias. Eu gostaria de ver uma teologia
sistemática tratando desses temas

Enquanto isso não acontecer, a gente vai
estar com esses pacotes teológicos doutrinários
muito interessantes, muito edificantes, e que
têm muito pouco a ver como o aqui e agora.

A Igreja Deve Ser a Comunidade
Alternativa

A igreja não deve ser um museu de santos,
imóveis, estáticos, que depois de um culto
voltam para casa, indiferentes ao mundo. A
igreja deve ser sim um hospital, aonde as
pessoas vêm para serem curadas, ou os
obreiros, presbíteros e pastores vêm para ser
treinados a ajudar (curar) os outros.

Uma outra coisa: nosso conceito de
presença de Deus precisa ser mudado.
Presença de Deus não e só a gente ficar
arrepiado (enquanto desgraçado): se o culto
está abençoado. todo mundo sente uns
calafrios, arrepios - presença de Deus! Saem
dali, a mulher dele é uma jararaca, ele uma
cascavel, o filho uma cobrinha; ele todo cheio
de tiques, escangalhado, arruinado, mordendo
a língua. Vai ter de tomar Valium 5 mg para
dormir. Sentiu a presença de Deus. Quem sabe
não era o ventilador? Ele se arrepiou, pensou
que era Deus!

Presença de Deus implica saúde de Deus.
Presença de Deus gera recuperação de
imagem e semelhança de Deus, de maneira
nítida. Senão essa presença de Deus é
absolutamente irrelevante: presença de Deus
que não muda o meu ser, que não salva a minha
psique, que só tira a minha alma do inferno e
não tira o inferno da minha alma. Presença de
Deus que não me tira o sentimento de culpa,
que não afasta as obras mortas, passadas.
Presença de Deus que não purifica a minha
consciência, presença de Deus que não me
converte ao meu filho e que não converte o meu
filho a mim. Presença de Deus que não me
ensina a tratar minha mulher com dignidade,
poesia e amor, e que não me dá a condição de
recuperar o respeito e amor que ela teve por
mim e perdeu por causa da minha maneira
desajeitada de ser crente. Que presença de
Deus é essa?

Presença de Deus tem de implicar presença
de Deus. Não é passagem de Deus, é um Deus
que fica: não e um carteiro que entrega um
recadinho e vai embora. É presença na vida de
cada um de nós.

A igreja primitiva era esse lugar da
liberdade, da justiça da cura, da alegria, da
celebração, da confissão, da disciplina, da
aceitação.

Precisamos fazer de nossas vidas e nossas
igrejas esta Igreja Primitiva.

Trabalhando com Outras
Denominações

Competimos muito entre nós mesmos, e
quase sempre pensamos no sucesso do nosso

próprio trabalho com o dos irmãos. Somos tão
mais bem-sucedidos quanto mais mal-
sucedidos são os amados irmãos.

Certamente, não está em jogo o império
das trevas. O império das trevas pode ir muito
bem obrigado, mas eu vou bem quando vou
melhor que o meu irmão. Por isso, nós temos a
mania, a psicose, a enfermidade, a patologia
de fazer proliferar atividades afins.

Se outros irmãos estão fazendo alguma
coisa, em vez de eu me aliar a eles, eu faço
algo que arregimente resultados e frutos
diretamente para o meu trabalho. Se a igreja
tal abriu um centro de recuperação de jovens,
em vez de ajudá-los a desenvolver-se,
aparelhar-se, ampliar-se, eu divido os recursos
da comunidade evangélica e fundo mais um,
mais dois e mais três.

Assim, ninguém faz nada bem, em lugar
nenhum, porque todo mundo está numa
competição terrível e manejando os poucos
recursos do povo de Deus, que tem de fazer
das tripas coração para investir em dez
ministérios paralelos a um tempo só. Às vezes
numa mesma cidade ou num mesmo bairro.

Estou me referindo a esse tipo de coisa: a
Igreja Batista vai fazer uma cruzada em
Brasília. Mas os Presbiterianos não podem ficar
para trás e organizam uma. Os da Assembléia
outra, os Quadrangulares outra. Todo mundo
fazendo cruzadas a um tempo só, em linhas
cruzadas, e ninguém é capaz de fortalecer a
iniciativa do outro.

Há algo de extremamente mesquinho nisso
tudo, que nós temos de admitir como sendo de
extrema carnalidade.

E se queremos de alguma forma fazer
frente a este tempo e a esta hora; se queremos
maximizar nossos recursos, energias,
esforços, sentimentos, e emoções, para um
enfrentamento denso da realidade que nos
cerca é preciso que nos fortaleçamos
mutuamente; e que não façamos proliferar
atividades mas que fortaleçamos as que já
existem.

Endurecer Mas Não Perder a
Doçura

Freqüentemente eu encontro pessoas que
anteriormente tinham uma visão bonita da vida
e agora estão azedas, amargas, preocupadas
em contar quantos estão contra e quantos estão
a favor. Como eles vão conseguir aprovar um
projeto que não tem nada a ver com a vida dos
irmãos lá na comunidade, e que não tira
ninguém da esquina, que não faz prostituta
nenhuma se regenerar, que não leva
homossexual nenhum a conhecer a Cristo, que
não faz miserável nenhum comer melhor, que
não faz perdido nenhum descobrir a salvação.

Coisas que não tem absolutamente nada a
ver com coisa alguma ocupam, nesses foros,
cinco dias de desespero, de uma luta indômita,
ferrenha, por parte daqueles que se tornaram,
agora os líderes da Igreja.

Meu irmão, essa é a minha tentação, a sua
tentação de todos nós. Mas quando você estiver
ali, na febre e no calor daqueles temas
medíocres, leve em consideração três coisas:

A primeira, é que o Espírito Santo,
possivelmente, geme naquela hora.

A segunda, é a vida continua vida com ou
sem aquelas coisas.

E a terceiro, é que o Reino de Deus é
aviltado quando o reduzimos a essas ninharias,
resultado das nossas inadimplências
espirituais diante de Deus.

Devemos ter os olhos abertos para a
dimensão política mas sem deixar-se
domesticar por ideologias, partidos, ou se
azedar pelas amarguras sociais.

Esta é uma outra tensão difícil de ser vivida.
Porque quando as pessoas abrem os olhos
para a dimensão política, quase sempre se
permitem domesticar por uma ideologia,
permitem-se dominar pela perspectiva de um
partido apenas ou então, tornam-se azedas,
como resultado da percepção das dores e das
amarguras sociais. É preciso aprender a ter
olhos abertos sem perder a doçura. Che
Guevara disse algo interessante a esse
respeito: “Es preciso endurecer-se, pero sin
perdese la doçura”. Eu não diria que é preciso
endurecer-se, mas sim se abrir, esclarecer-se,
enxergar a vida e encará-la com coragem, sem
jamais, no entanto, perder a doçura, a ternura,
a condição de orar pelas coisas pequenas. A
condição de orar pelas coisas menores. A
condição de ter no coração a possibilidade da
ternura.

Há uma efervescência política na Igreja
Evangélica. Ainda não é muito sadia, pois
encontramos ainda pastores envolvidos em
escândalos políticos.. Ainda há muito
fisiologismo, muito clientelismo, muito daquela
subordinabilidade sobre a qual já falamos, mas
já é melhor do que o silêncio, o anonimato, a
comodidade. Há grupos com saúde, com visão,
tentando conscientizar e educar o povo. Eu
creio que haverá iniciativas resultados muitos
positivos daqui a algum tempo, dessas
iniciativas todas, de cristãos que tornaram a
responsabilidade diante de Deus de educar a
Igreja nessa perspectiva política.

No entanto, é preciso tomar cuidado para
que não nos deixemos domesticar por
ideologias nem por partidos, e para que não
deixemos azedar por amarguras sociais.
Porque descobrir a desgraça é coisa que
dificilmente se consegue sem que o coração
desemboque no caudal dos azedumes.

É importante essa condição de lamentar
pelo que se deve lamentar, sem jamais perder
a possibilidade de nutrir na mente e no coração
esperanças e doçura. Para que não nos
tornemos uns revoltados em cujos corações o
Espírito Santo não possa trabalhar.

O Espírito Santo não trabalha na apatia, na
indiferença, na comunidade, no quietismo e no
imobilismo; mas também não trabalha nas

Rev. Edson de Almeida e Franzen - escritor, livros em www.nbz.com.br/editoraherr

Situação da Despolpadeira de
Frutas no Vale do Ribeira ainda

está em impasse
Apesar de haver novamente a prorrogação da

data para resolver as pendências de
documentação, ainda não há resolução por
completo, e a despolpadeira não está sendo
construída em Cerro Azul.

Todavia, as pessoas consultadas por nós

estão otimistas, dizendo que agora acreditam
mesmo que vai dar certo, até porque a escritura
do terreno doado pela CBA já está pronta.

Portanto, espera-se que a despolpadeira seja
construída (ou iniciada) ainda este ano de 2006.

Produtores, preparem-se, pois as frutas que
podem ser utilizadas na despolpadeira são:
Abacate, abacaxi, acerola, banana, caqui, fruta
do conde, goiaba, laranja, limão, mamão,
maracujá, morango, montenegra, murcote
(preferencialmente), nectarina, pêssego e uva.
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Breve Histórico do
Asfaltamento da
Rodovia PR 092

A estrada de Rio Branco a Cerro Azul
(PR092) foi construída em 1940 pelo
interventor Manoel Ribas.

Somente em 1986, o então governador
José Richa conseguiu os recursos para o
asfaltamento da PR092, que foi projetada e
iniciada no seu governo e continuada no
mandato de Álvaro Dias em 1987. Todavia,
por problemas do governo com a empreiteira
CR Almeida, o governador Álvaro Dias,
abandona o asfaltamento, tendo iniciada
muito da terraplanagem e terminada a ponte
sobre o Rio Piedade.

Com a entrada do ano 1988, o prefeito
de Cerro Azul e Dr. Ulysses (foram
separados em 1993) era Adjhayr Bestel. O
prefeito, juntamente com Max Rosemann e
o saudoso Aníbal Khoury iniciaram
campanhas, passeatas, faixas, carreatas
para o asfaltamente deste trecho de 56 km
(agora 54 km), tendo sido criado até um
adesivo, mostrando que o povo estava
cansado de promessas, pois todo novo
governador ou candidato que por aqui
aparecia, prometia esta obra.

Mas foi quando o governador e sua
comitiva vieram lançar o programa do Leite
em Cerro Azul em 2003, que as coisas
mudaram. Um participante da conversa nos
descreveu o que aconteceu naquele dia: o
governador e comitiva pararam na ponte do
Rio Piedade, na divisa entre Rio Branco e
Cerro Azul. No local onde estavam, estava
seu amigo Jorge Samek de muitos anos.
Samek fala da bonita região (uma vez que
ele tem propriedade na região desde 1976)
e da necessidade de transformar os 40 anos
de pó e lama da estrada, mudando a vida
da população. Lançou um desafio para o
governador. E insiste neste desafio. O
governador Requião parece ficar impassível,
indiferente à insistência e incitamento de
Samek. Mas seu olhar agora fica mais
longínquo, pois Requião vai bastante calado
para Cerro Azul.

Quando do seu discurso no Laranjinha
em Cerro Azul, Requião fala do asfaltamento
da estrada, para os próximos meses,
surpreendendo a todos, inclusive o próprio
Samek e o Secretário de Transportes
Waldyr Pugliesi. Requião chama Pugliesi e
diz algo como: “Fiz a minha parte, agora
você encontre os recursos para que
possamos cumprir esta promessa”. E
aconteceu.

Dia 29 de maio de 2003, as máquinas
vêm para a estrada.

No dia 11/06/2005 o governador Requião
e comitiva inauguram o trecho Rio Piedade
Cerro Azul, no lançamento da Festa da
Laranja 2005.

Finalmente em 04/05/2006, o governador
e sua comitiva inauguram o trecho Rio
Branco do Sul Rio Piedade.

Depois de 66 anos de construída e após
20 anos do início da obra de asfaltamento,
a PR092 finalmente é uma rodovia asfaltada
e concluída.

Obrigado Governador Requião
Obrigado Secretário Waldy Pugliesi
Obrigado Jorge Samek
Obrigado Dep. Max Roseman e Kielse
Obrigado ex-prefeito Adjahyr Bestel
e para todos aqueles que lutaram por

esta estrada. Temos uma dívida de gratidão
com todos vocês. O sonho transformou-se
em realidade.

Cand. Deputado Votação Cerro Dr. Adria- Itape- Tunas Votação Situação
Federal em 2002 Azul Ulysses nópolis ruçu do Pr na Região
André Zacharow ........ 81558 ............ 17 .......... 26 ............. 52 ............ 62 .......... 274 ......... 431 ............... Uma boa opção para o povo evangélico.
Assis ........................... 43869 ............ 334 ........ 2 ............... 2 .............. 491 ........ 0 ............. 829 ............... Apoiado pela maior parte do PT e pelas 50 Cresóis de todo o

Paraná, inclusive Cerro Azul, Itaperuçu e Adrianópolis.
Max Rosemann ............ 140218 .......... 2202 ...... 975 ........... 333 .......... 345 ........ 905 ......... 4760 ............. Apoiado pelo ex-prefeito Adjhayr e pelo prefeito de Dr. Ulysses.
Ratinho  Jr ................... 189693 .......... 103 ........ 6 ............... 705 .......... 87 .......... 28 ........... 929 ............... Apoiado por algumas lideranças da região.
Samek ......................... 114659 .......... 1643 ...... 101 ........... 77 ............ 167 ........ 9 ............. 1997 ............. Não é candidato nesta eleição. Na eleição passada teve grande

apoio do PT. Nesta eleição é o chefe da campanha de Lula no
Estado do Paraná. Nossas fontes nos informaram que é cotado
para assumir o Ministério das Minas e Energias caso Lula vença.
Um dos responsáveis por haver o asfaltamento da PR092.

Selma Schons ............. 36166 ............ 10 .......... 1 ............... 3 .............. 7 ............ 1 ............. 22 ................. Tem tentado muito ajudar o Vale do Ribeira, mas a falta de
certidão das Prefeituras fez que seus projetos e recursos
voltassem.

Takayama .................... 110850 .......... 528 ........ 102 ........... 124 .......... 905 ........ 94 ........... 1753 ............. Apoiado pelo prefeito de Cerro Azul e por parte da Igreja
Assembléia de Deus.

Cand. Deputado Votação Cerro Dr. Adria- Itape- Tunas Votação Situação
Estadual em 2002 Azul Ulysses nópolis ruçu do Pr na Região
Alexandre Curi ............ 45777 ............ 170 ........ 0 ............... 243 .......... 12 .......... 154 ......... 579 ............... Candidato do Prefeito de Cerro Azul e do Prefeito de Dr. Ulysses.
Carlos Simões ............. 55341 ............ 562 ........ 694 ........... 5 .............. 1029 ...... 62 ........... 2352 ............. Teve bastante apoio de lideranças na eleição passada.
Elcio Berti .................... 1o  mandato ... - ............. - ................ - ............... - ............. - .............. - ................... Candidato apoiado pelas Prefeitas de Tunas, Bocaiúva e

Campina Grande do Sul. Ex-prefeito de Bocaiúva do Sul. O
candidato do ovniporto.

Fernando Guimarães ... 10680 ............ 5 ............ 0 ............... 1 .............. 17 .......... 1 ............. 24 ................. Foi deputado em 2000. Uma opção para os evangélicos.
Candidato oficial da Quadrangular.

Kielse .......................... 52786 ............ 2036 ...... 1077 ......... 22 ............ 93 .......... 570 ......... 3798 ............. Apoiado pelo ex-prefeito Adjahyr de Cerro Azul e por outras
lideranças.

Mara Lima .................... 1o  mandato ... - ............. - ................ - ............... - ............. - .............. - ................... Apoiada pela Igreja Assembléia de Deus.
Padre Roque................ 1o mandato .... - ............. - ................ - ............... - ............. - .............. - ................... Apoiado pela maior parte do PT de Cerro Azul e pela Cresol de

Cerro Azul, Itaperuçu e Adrianópolis.
Waldyr Pugliesi ............ 26709 ............ 8 ............ 0 ............... 2 .............. 0 ............ 1 ............. 11 ................. Secretário de Transportes do Governo Requião. Administrou e

asfaltou a estrada PR092 entre Rio Branco e Cerro Azul.
Welter .......................... 24783 ............ 7 ............ 0 ............... 0 .............. 0 ............ 0 ............. 7 ................... Apoiado por parte do PT de Cerro Azul. Foi o responsável pelo

ônibus recebido pela Prefeitura de Cerro Azul.

ELEIÇÕES 2006 - Saiba Mais dos Candidatos do Vale

Nome ........................................................................ Núm .......Partido
Ana Lúcia Catarino Branco Pires ............................... 28 ............PRTB
Antonio Jorge Melo Viana .......................................... 43 ............PV
Antonio Roberto Filho ................................................. 17 ............PSL
Flavio José Arns ......................................................... 13 ............PT
Ivo José de Oliveira de Souza .................................... 29 ............PCO
Jorge Luiz de Paula Martins ....................................... 44 ............PRP
Luiz Adão Marques .................................................... 27 ............PSDC
Luiz Felipe Bergmann ................................................. 50 ............PSOL
Osmar Fernandes Dias .............................................. 12 ............PDT
Roberto Requião de Mello e Silva ............................... 15 ............PMDB
Rubens Bueno............................................................ 23 ............PPS

Nome ........................................................................ Núm ...... Partido
Alvaro Fernandes Dias .............................................. 456 ........ PSDB
Antonio Procopiak Neto .............................................. 270 ........ PSDC
Aparecido Custodio Da Silva ...................................... 289 ........ PRTB
Gleisi Helena Hoffmann .............................................. 131 ........ PT
Ivan Ramos Bernardo ................................................. 160 ........ PSTU
José Roberto Sandoval .............................................. 200 ........ PSC
Luiz Felipe Haj Mussi .................................................. 231 ........ PPS
Ney Angelo Betin ........................................................ 291 ........ PCO
Paulo Salamuni ........................................................... 437 ........ PV
Sandra Borges ........................................................... 177 ........ PSL

Sempre contribuindo para que a injustiça não paire na região, e que candidatos paraquedistas (aqueles que só vem atrás de
você de 4 em 4 anos, na hora da eleição), não desçam no Vale do Ribeira, estamos nesta edição ajudando você a escolher seu
candidato a governador, senador, deputados federais e estaduais.

Para Governador Para Senador

Para Deputado Federal (274 candidatos) e Estadual (562 candidatos)

Palavras de Requião na
Inauguração

"Esta estrada era a pior estrada do
Paraná. Foi um investimento de 30
milhões de reais, ligando Curitiba a Cerro
Azul. Era absolutamente intransitável. A
produção da região não escoava.

Custava mais caro o frete, porque os
caminhões quebravam muito, do que uma
caixa de laranja.

Agora minha gente, a estrada é
maravilhosa.

É uma estrada com qualidade turística.
Vale a pena, num fim de semana,

pegar a família, seu automóvel e fazer
uma visita a Cerro Azul, pela estrada
Gertrudes Manguer da Rosa."

Estas palavras foram proferidas pelo
governador Requião quando inaugurou um
dos trechos da PR 092. Fonte: TV
Educativa, inclusive da foto.

Finalmente Pronta!
O asfalto da rodovia era uma reivindicação

de mais de 40 anos dos moradores e produtores
do Vale do Ribeira, região com os municípios
de segundo pior IDHM (Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal).

Com a chegada do asfalto, esta situação
deve melhorar.

A pavimentação vai aumentar o lucro dos
produtores da região.

Iniciado em maio de 2003 e terminado no
início de 2006, o asfaltamento da rodovia
paranaense que liga Cerro Azul a Rio Branco
do Sul, e até a capital, agora vai fazer com que
a região realmente se desenvolva.

História em Fotos da Rodovia PR 092 - Cerro Azul Rio B. do Sul

Começou com o anúncio no
começo de 2003, quando do

Lançamento do Programa do Leite
em Cerro Azul

Neste momento o governador fala ao Secretário
Pugliesi da necessidade de conseguir recursos para

terminar o quanto antes o asfaltamento

Continuou com a colocação das
Máquinas na Estrada, para iniciar o

asfaltamento em 29 de maio de
2003

Neste momento o governador é abraçado pelo ex-
prefeito Adjahyr e, na época, o Secretário dos

Transportes Waldyr Pugliesi assina a documentação
que dá início à obra, sempre acompanhado de perto

pelo deputado estadual Kilse

No dia 4 de maio de 2006, Requião
e autoridades da Região, e os que
representam a região, inauguram o

último trecho da obra

Na festa da Laranja de 2005, em 11
de junho de 2005, a comitiva de

Requião inaugura o primeiro
trecho da PR092, do Rio Piedade

até Cerro Azul

Trecho Rio Branco do Sul até a
Ponte do Rio Piedade - 27,8 Km,

feito pelo Bueno Engenharia

Trecho Ponte do Rio Piedade até
Cerro Azul - 25,8 Km, feito pela

J Malucelli, e que ficou pronto em
primeiro lugar

E alguns aspectos da Estrada que
liga a Capital à Cerro Azul,

contruída em 1940, e finalmente
asfaltada em 2006 pelo governador

Requião, dando início, agora, ao
desenvolvimento da região
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Entenda a Guerra entre o povo judeu e o povo árabe, entre Israel e o Líbano

Abraão é pai do povo judeu e também
do povo árabe

Como já citado no Editorial da pg. 2, Abraão,
cerca de 2000 aC teve um filho de nome Ismael
com a serva Hagar, mulher egípcia.

Abraão e sua mulher Sara tiveram o filho
Isaque.

Deus prometera a terra onde estava, atual
Israel, à Abraão e sua descendência.

Segundo a Bíblia, Gênesis 16 a 21, Abraão
rejeitou a Hagar e Ismael e os mandou para o
deserto.

Ismael casou-se então com uma mulher
egípcia e deu origem ao povo árabe (de religião
mulçumana hoje). Isaque, por outro lado, casou-
se com Rebeca e deu origem ao povo israelense
(de religião judia).

Segundo ainda a Bíblia, Abraão iria sacrificar
Isaque na pedra no Monte Moriá, pedra e monte
onde está hoje a mesquita mulçumana de Omar
e antigamente foi o lugar dos três templos do
povo judeu, o último deles, do tempo de Jesus,
destruído por volta do ano 70 dC por
conquistadores romanos.

O Alcorão (Bíblia dos mulçumanos) afirma
que quem deveria era para ser sacrificado por
Abraão teria sido Ismael, e não Isaque.

Acontece que a Bíblia, quando fala a respeito
de Abraão no Gênesis, foi escrita pelo menos
1500 a 1700 anos antes de Cristo, e cerca de
200 a 300 anos depois do ocorrido com Isaque
e Ismael.

Quanto ao Alcorão foi escrito
aproximadamente no ano 620 a 630 dC, e
portanto mais de 2600 anos do ocorrido.
A Dominação Árabe

Durante milhares de anos, o povo judeu foi
dominado e transformado em escravo, quase
dizimado, expulso de suas terras que ocupavam
onde é hoje Israel e o Líbano. E a Palestina
caiu nas mãos de uma série de conquistadores.
Aproximadamente no séc. III dC, a maioria dos
judeus já haviam se estabelecido em outras
regiões. Mais tarde, a Palestina tornou-se um
território árabe e depois turco, embora alguns
judeus continuassem a viver no local.

Em 1918, durante a 1a Guerra Mundial, a
Palestina passou para o controle da Grã-
Bretanha.

A promessa bíblica de Jeremias 32:37-39,
era de que Deus reuniria e traria os judeus de
todas as nações para a terra prometida para
Abraão e depois para Moisés.

Esta promessa pôde ser cumprida a partir
de 1947 quando Churchil da Inglaterra, De Gaulle
da França, Roosevelt dos Estados Unidos da
América e Stalin da Rússia reuniram-se após o
término da 2a Guerra e reconheceram o estado
de Israel, um prêmio para o sofrimento e morte
de 6 milhões de judeus nesta guerra.

Em 1948 iniciou o estado de Israel. E
imediatamente árabes invadiram o Estado
judaico um dia após sua criação, sendo
derrotados.

Mesmo assim, os árabes nunca aceitariam
o estado de Israel, e o povo judeu ali morador, e
juraram destruí-los.

Depois de 1948, novas guerras entre árabes
e israelenses ocorreram em 1956, 1967 e 1973.
Algumas batalhas depois e muitos atentados
terroristas com homens bombas.
A Guerra Atual pode ser o Início da 3a

Guerra Mundial?
Agora em 2006, aproximadamente no dia

11 de julho, iniciou outro conflito entre judeus e
árabes novamente, quando o Hezbollah
(Resbolá) seqüestrou primeiro um, e depois
outro soldado do exército de Israel, pedindo a
troca por prisioneiros deste partido político que
já foi responsável por inúmeros atentados
terroristas, inclusive um que matou cerca de
300 pessoas, contra uma embaixada americana.

A morte de outros oito soldados israelenses
no conflito, fez com que a ofensiva contra o sul
do Líbano fosse ampliada chegando hoje a
invasão do território Libanês pelo exército de
Israel.

O Hamas é outro grupo terrorista árabe, que
atua no sul do Líbano, na faixa de Gaz.

Mesmo tendo a solidariedade do Hamas
como pano de fundo, o gesto do Hezbollah
também foi determinado pela sua própria
situação no Líbano, onde cresce a pressão para

que o grupo atenda uma resolução das Nações
Unidas e se desarme.

Os Estados Unidos também acusam o
Hezbollah de estar atendendo a desejos políticos
de Irã e Síria.

Exército de Israel avança
lentamente dentro do

território libanês
Notícia do Estadão de 22 a 24 de julho de

2006  - www.estadao.com.br
Invasão do Líbano por Israel

 Tropas israelenses estão realizando
incursões limitadas a alguns quilômetros dentro
do sul do Líbano, disse neste sábado um porta-
voz do Exército de Israel. “Provavelmente (as
incursões) se ampliarão, mas ainda estamos
realizando operações limitadas. Não estamos
usando forças massivas dentro do Líbano”,
acrescentou.

Segundo o porta-voz, o Exército israelense
atacou mais de 150 objetivos no Líbano nas
últimas 24 horas, incluindo um ataque a um
bunker de armas do Hezbollah, outros a postos
de comando e também a 11 bases de
lançamento de foguetes.

Ele assegurou que foram bombardeadas 12
estradas que ligam o Líbano à Síria, assim
como linhas de comunicação utilizadas pelo
Hezbollah.
Democratas pressionam Bush

Líderes da minoria democrata no Congresso
querem que o presidente George W. Bush
nomeie um enviado especial para negociar um
cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah no
Líbano. “É necessário que os Estados Unidos
intervenham e realizem o difícil trabalho
diplomático necessário para a aplicação de um
acordo sustentável”, afirmaram o líder do partido
no Senado, Harry Reid, e Joseph Biden, o
democrata com o cargo mais alto no Comitê
de Relações Exteriores da Câmara Alta.

Ambos se mostraram surpresos pelo fato
de a secretária de Estado americana,
Condoleezza Rice, ter agendado uma viagem
de curta duração à área em conflito.
“Infelizmente, a arquitetura que o senhor montou
para enfrentar (a violência) no Oriente Médio
não é adequada, porque não permite o tipo de
intervenção sustentada e de alto nível que
necessita”, disseram.

Os democratas afirmaram que Bush deve
designar um enviado de alto nível “sem maior
demora”, após assinalar que Israel tem o direito
de se defender e que respaldam os esforços
para eliminar a ameaça da guerrilha Hezbollah.
Rice

Condoleezza Rice anunciou que no domingo
viajará ao Oriente Médio para tentar mediar a
crise na região e também se deslocará a Roma
para analisar a situação com aliados europeus
e árabes.

Na capital italiana, ela se reunirá com um
grupo de países “que pode ajudar o governo
libanês a enfrentar os desafios políticos,
econômicos e de segurança”, afirmou Rice.

Em conversa com jornalistas, Rice reiterou
a posição dos Estados Unidos de não fazerem
um pedido de cessar-fogo imediato, porque isto
seria uma “falsa promessa” e significaria,
segundo ela, uma espécie de garantia para
futuras ondas de violência

Fronteira ISRAEL-LÍBANO
Tropas israelenses apossaram-se de uma

vila do lado libanês da fronteira neste sábado,
depois que a área foi atingida por bombas e
artilharia durante a noite. Diversos soldados
israelenses - apoiados por fogo de artilharia e
tanques - ocuparam a vila libanesa de Maroun
al-Ras, disseram fontes militares que pediram
para não ser identificadas. Mais tarde, soldados
que retornavam da incursão disseram que a área
está sob o controle israelense.

Fontes libanesas, no entanto, que também
pediram para não ser identificadas, disseram
que as tropas de Israel haviam penetrado apenas
poucas centenas de metros em Maroun al-Ras
e em outra vila, Yaroun. Durante o combate,
uma bomba de 500 kg foi lançada sobre uma
base do Hezbollah, a cerca de 500 metros da
fronteira.

A incursão foi parte de uma estratégia mais
ampla de Israel, de conduzir uma operação
terrestre “limitada” para destruir túneis,
esconderijos e arsenais do Hezbollah no sul
libanês.

O Hezbollah, um grupo guerrilheiro baseado
no sul do Líbano, já lançou centenas de
foguetes contra cidades do norte de Israel,
matando 16 civis e forçando centenas a fugir
para abrigos. Neste sábado, pelo menos 35
foguetes atingiram as cidades de Karmiel e
Kiriyat Shemona, ferindo duas pessoas, bem
como Nahariya as comunidades menores de
Bet Hilel, Mayan Baruch e Mashov Am. Sirenes
de ataque aéreo também soaram em Haifa,
terceira maior cidade de Israel, mas não houve
agressão no local.

Após a tomada de Maroun al-Ras, diversos
grupos de soldados e blindados foram vistos
movimentando-se entre os dois lados da
fronteira, mas não parece haver um ingresso
de tropas em larga escala no Líbano.
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Foto: www.estadao.com.br

Foto: BBC Brasil.com

Vila desocupada
O porta-voz das Forças Interinas das

Nações Unidas no Líbano (Finul), Milos Strugger,
declarou que tropas israelenses se retiraram
de localidade de Marwahin, na fronteira sudoeste
do Líbano com Israel. Strugger confirmou que
apesar de ter se retirado deste povoado, Israel
se mantém em Maroun al-Ras, situada no
centro da linha fronteiriça, onde há “um tanque
e uns poucos soldados”.

Segundo um porta-voz das Forças Armadas
israelenses, as tropas israelenses terrestres
que ocuparam a aldeia libanesa de Marwahin
há três dias abandonaram a cidade, ao concluir
suas operações. No entanto, não deu nenhum
detalhe em relação à presença militar em
Maroun al-Ras.

Segundo fontes militares israelenses, as
unidades deslocadas encontraram uma ampla
rede de bunkers subterrâneos e instalações do
Hezbollah, criadas para disparar seus mísseis
e foguetes contra Israel. Pelo menos seis
soldados israelenses e 13 guerrilheiros
perderam a vida nos violentos combates
travados em Maroun al-Ras, onde se supõe que
os soldados desmantelam suas instalações.

O ministro da Defesa, Amir Peretz, reiterou
em um hospital de Haifa, durante uma visita a
vítimas dos disparos do Hezbollah, que “Israel
não tem intenções de conquistar o Líbano”.
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Foto: www.estadao.com.br

Avanço por terra pode custar caro a
Israel

Militantes do Hezbollah escondidos ao longo
da fronteira com Israel podem impor pesadas
baixas às forças israelenses, advertem
especialistas - Notícia da BBCBrasil.com

JERUSALÉM - Enquanto as pesquisas de
opinião em Israel mostram altos índices de
aprovação popular à ofensiva no Líbano,
analistas se perguntam se Israel está adotando
a estratégia certa contra a milícia xiita
Hezbollah.

O número de mortes do lado israelense -
considerado alto para esse tipo de campanha -
e as supostas falhas da inteligência sobre o
número de militantes do Hezbollah escondidos
em túneis e abrigos ao longo da fronteira com
Israel estão sendo questionados por
especialistas em estratégia de guerra.

De acordo com o correspondente da BBC
Nick Childs, já há um consenso de que as forças
israelenses terão de se concentrar nos ataques
terrestres para ter alguma chance de sucesso
na destruição do arsenal militar do Hezbollah.
Mas uma operação como essas implicará altos
riscos.

As tropas teriam de forçar os militantes a
recuar em território libanês até que as cidades
israelenses ficassem fora de alcance dos
mísseis do Hezbollah, podendo sofrer muitas
baixas durante o confronto.
Cara a cara

O líder da milícia xiita Hassan Nasrallah já
deixou claro que quer enfrentar os israelenses
cara a cara e fez provocações ao Exército de
Israel, dizendo que os bombardeios não
afetaram em nada a capacidade de combate
de seu grupo. O especialista em
contraterrorismo Boaz Ganor disse à
Associated Press que o Hezbollah sabe como
renovar seus estoques.

“É possível assumir que eles conseguirão
mais foguetes do Irã e da Síria. Acredito que
eles ainda tenham fôlego para semanas de
combate. E, se receberem mais suprimentos,
podem resistir por mais tempo”, afirmou Ganor.

Apesar da destruição de estradas e
aeroportos pelas Forças Aéreas de Israel e do
bloqueio marítimo, ainda seria possível
transportar armamentos em caminhões e pelas

montanhas. Ao longo dos anos, o Hezbollah
desenvolveu estratégias para receber e esconder
dinheiro e armas vindos do exterior.

Em entrevista à AP, o estrategista militar
libanês Elias Hanna disse que é difícil usar
inteligência militar contra um grupo como o
Hezbollah, porque ele se mostrou imune a
infiltrações devido a um código severo de
segurança e sigilo.
Tática de guerrilha

Vários dos militantes do Hezbollah são
soldados com experiência de guerrilha
acumulada em anos de combate contra as
forças israelenses na fronteira. Além disso, o
grupo conta com as convicções religiosas de
seus integrantes e apoio popular entre 1,2
milhão de muçulmanos xiitas no Líbano,
especialmente no sul do país, onde os
confrontos têm se concentrado.

Helmi Moussa, um analista do jornal de
Beirute As-Safir disse à AP que “a maior
fraqueza de Israel é que ele ignora a magnitude
dos recursos do Hezbollah”.

“O grupo militante pode não ter uma força
numerosa, mas é grande o suficiente para fazer
cada passo do Exército israelense custar muito
caro”, disse ele.

Nasrallah é o líder do Hezbollah, adorado por uns e
odiado por muitos

Foto: BBC Brasil.com

Halutz: cada ataque em Haifa custará
dez casas em Beirute

Comandante do Exército israelense também
afirmou que o Hezbollah tem condições de
atacar a capital Tel Aviv.

Jerusalém - O comandante do Exército
israelense, o tenente general Dan Halutz,
afirmou que para cada ataque com foguetes que
o grupo xiita libanês Hezbollah cometer contra
a cidade israelense de Haifa, serão destruídas
dez casas no sul de Beirute, informa a edição
eletrônica do jornal “Ha´aretz”.

Nas últimas 24 horas, a força aérea
israelense atacou 270 alvos em território
libanês, entre eles 35 veículos, 21 lança-
foguetes e mais de 50 instalações e postos de
comando e comunicações do Hezbollah,
indicaram fontes militares.

Além disso, em declarações em um centro
de recrutamento, Halutz disse nesta segunda-
feira que o Exército dispõe de provas
fotográficas sobre a capacidade do Hezbollah
para lançar um míssil contra a região central
de Israel, onde se encontra Tel Aviv e outros
núcleos urbanos densamente povoados.

“A ofensiva no Líbano não continuará para
sempre”, afirmou Halutz, que não se mostrou
partidário de uma operação terrestre em grande
escala no país árabe, mas ressaltou que “é o
poder Executivo que possui a última palavra”.

“Os críticos das operações militares têm
menos paciência que o povo, que agüenta os
ataques do Hezbollah nos refúgios há 12 dias”,
disse o comandante do Exército israelense. As
Forças Armadas “nunca disseram que poderiam
destruir a curto prazo todos os foguetes
Katyusha, porque isto é impossível”, afirmou.

O medo das populações vizinhas, no Oriente Médio, é
que os países em guerra possam utilizar-se de armas

químicas, que mata indistintamente civis e militares.

Ou ainda que se utilizem de bombas atômicas. Esta
foto é em Hiroshima, no monumental da guerra.

Esta foto é de Nagasaki que também foi destruída por
uma Bomba Atômica na 2a Guerra Mundial

O Líbano abriga uma
parte do povo árabe,

de religião mulçumana,
tendo, entre outros, o

Hezbollah como
partido político. Já

Israel abriga o povo
judeu, de religião judia.

Hoje já são 1400 bombas que o Hezbollah lançou so-
bre Israel, mostrando que eles preparavam esta guerra
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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 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, divul-
gação, 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 organi-
zadas.

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
informação correspondente?

Esses diversos exemplos do que
chamamos de novas arquiteturas
organizacio-nais, 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.

Deputado Kielse acompanhou os representantes dos comerciantes e produtores de cítricos de Cerro Azul.
Na foto, da esquerda para a direita: Eng. Agrônomo Irani Portilho, Adjhayr Bestel (ex-prefeito de Cerro Azul),

Marcos Antônio Castro (produtor), deputado estadual Kielse.

Na foto, da esquerda para a direita: deputado estadual Kielse, secretário de Estado da Agricultura e
Abastecimento Newton Polhl Ribas, Celso Weski Diretor da Secretaria de Agricultura com Carlos Alberto
Salvador (chefe DDSV) e Edson Domit - Edson do Samek (faculdade de Agronomia e viveirista da RDS).

Deputado Kielse leva produtores de Cerro Azul
na Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Durante audiência realizada no
dia 18 de julho, em Curitiba, na
Secretaria de Estado da Agricultura
e Abastecimento, o secretário Newton
Polhl Ribas recebeu comitiva de
produtores e comerciantes de Cerro
Azul levados pelo deputado estadual,
Cleiton Kielse (PMDB).

O objetivo do encontro foi levar ao
secretário solicitação da revogação
do parágrafo único do Art. 4 da Lei nº
045/2006 que torna a carga de frutas
sem “folhas” obrigatória, ocasionando
grande transtorno com os comer-
ciantes do estado vizinho (Santa
Catarina).

Os produtores de Cerro Azul
alegam que a exigência de que os
cítricos, para serem vendidos em
Santa Catarina (e no Rio Grande do
Sul, pois para passar para lá, precisa
passar por SC) devem seguir sem
folhas e cabo, ocasionou uma queda
de 50% nas vendas das frutas.

Segundo o deputado Kielse, o
secretário acatou a solicitação e vai
providenciar um técnico da vigilância
sanitária, para liberar as cargas de
cítricos, produzidas em Cerro Azul. O
secretário destacou que será feito
revezamento destes profissionais
para não deixar nenhum produtor sem

atendimento.
Para o deputado Kielse, esta

garantia de atendimento e liberação
de cargas fortalece o poder de
negociação no Ceasa dos produtores
da Região Metropolitana inclusive do
Vale do Ribeira.

Ainda com respeito à questão da
exigência da folha dos cítricos, o
deputado Kielse deu ênfase para que
a decisão em favor dos produtores
do Vale do Ribeira seja imediata não
deixando que produtores do Rio
Grande do Sul e São Paulo venham
coibir ou deixar de comprar os
produtos do Vale do Ribeira.

Durante a reunião o secretário
Newton Polhl Ribas destacou que irá
marcar uma reunião com a Secretaria
de Estado da Agricultura de Santa
Catarina, onde os técnicos da
Secretaria da Agricultura do Paraná
estarão acompanhando a visita às
propriedades em Cerro Azul.

Todos os representantes dos
produtores e comerciantes do
município saíram muito satisfeitos do
encontro que definiu ações da
secretaria de Estado da Agricultura
e Abastecimento com apoio do
secretário Newton Polhl Ribas e do
deputado estadual Cleiton Kielse.

Desenvolvimento Rural   x   Desenvolvimento Local

Sempre pensando no verdadeiro Desenvolvimento Rural do Vale do Ribeira, integrantes do MAE fazem
reunião de trabalho montando as bases do projeto para uma Agricultura Agroecológica no Vale do Ribeira,

com a finalidade de resolver a atual crise na citricultura para pelo menos 150 famílias de citricultores.

Projeto para uma Citricultura Agroecológica
em Cerro Azul e Doutor Ulysses

Ocorreu no dia 26 de julho: as equipes da Secretaria da Agricultura do Paraná e da
Secretaria Estadual da Agricultura de Santa Catarina estiveram em Cerro Azul, para visitar

propriedades, verificando se poderiam cortar o artigo da lei da necessidade de retirar as
folhas para trânsito, motivado pela reunião com o Secretário descrita acima. Fizeram a
reunião no próprio campo para decidir o que fazer. E segundo alguns dos presentes, o

resultado é que não muda nada para esta safra. Fica como está a exigência da retirada
das folhas para comercializar para SC e ainda não virá este ano o técnico fixo da

Secretaria para fazer as permissões de trânsito de vegetais. Recebemos ainda a notícia
que para o ano que vem é provável que a exigência da retirada das folhas deve ser para

todos os estados. Por tudo o que aconteceu neste dia, a aparência ficou que "as soluções
encontradas já vieram prontas", e a visita foi somente para os estados gastarem um pouco

de recursos com a vinda de 4 carros e vários técnicos para darem "uma olhada".

Por tudo que temos acompanhado, cremos realmente que bastaria somente vontade
política para resolver o problema da citricultura na Vale do Ribeira. Se colocássemos todos

os dias, 2 frutas por criança no turno da manhã e 2 frutas no turno da tarde de todas as
escolas estaduais de Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba, o Vale do Ribeira

escoaria facilmente as 2 a 3 milhões de caixas nos meses de AGO/SET, principalmente de
Ponkan, que faltam colher e comercializar. E tudo isto sem CFO e Permissão de Trânsito,
porque na Região Metropolitana não precisa disto. Portanto falta somente uma canetada !!

Solução para a Citricultura no Vale do Ribeira:
Ponkan e vitamica C na merenda escolar do Estado

Visita dos Técnicos das Secretarias de Agricultura de
Santa Catarina e Paraná, em Cerro Azul
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JULHO DE 2006
1o de julho – sábado (3 meses antes)
1. Data a partir da qual não será veiculada a propaganda

partidária gratuita, prevista na Lei no 9.096/95, nem
permitido qualquer tipo de propaganda política paga
no rádio e na televisão (Lei no 9.504/97, art. 36, § 2o).

2. Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio
e televisão, em sua programação normal e noticiário
(Lei no 9.504/97, art. 45, I a VI):

I - transmitir, ainda que sob a forma de entrevista
jornalística, imagens de realização de pesquisa ou
qualquer outro tipo de consulta popular de natureza
eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado
ou em que haja manipulação de dados;

II - usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio
ou vídeo, que, de qualquer forma, degradem ou
ridicularizem candidato, partido político ou coligação,
ou produzir ou veicular programa com esse efeito;

III - veicular propaganda política ou difundir opinião
favorável ou contrária a candidato, partido político,
coligação, a seus órgãos ou representantes;

IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido
político ou coligação;

V - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou
qualquer outro programa com alusão ou crítica a
candidato ou partido político, mesmo que
dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou
debates políticos;

VI - divulgar nome de programa que se refira a candidato
escolhido em convenção, ainda quando
preexistente, inclusive se coincidente com o nome
do candidato ou com o nome que deverá constar da
urna eletrônica.

3. Data a partir da qual são vedadas aos agentes
públicos as seguintes condutas (Lei no 9.504/97, art.
73, incisos V e VI, a):

I - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir
sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens
ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício
funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou
exonerar servidor público, na circunscrição do pleito,
até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de
pleno direito, ressalvados os casos de:

a) nomeação ou exoneração de cargos em
comissão e designação ou dispensa de funções
de confiança;

b) nomeação para cargos do Poder Judiciário, do
Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de
contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) nomeação dos aprovados em concursos
públicos homologados até 1o.7.2006;

d) nomeação ou contratação necessária à
instalação ou ao funcionamento inadiável de
serviços públicos essenciais, com prévia e
expressa autorização do chefe do Poder
Executivo;

e) transferência ou remoção ex officio de militares,
policiais civis e de agentes penitenciários.

II - realizar transferência voluntária de recursos da
União aos estados e municípios, e dos estados aos
municípios, sob pena de nulidade de pleno direito,
ressalvados os recursos destinados a cumprir
obrigação formal preexistente para execução de
obra ou serviço em andamento e com cronograma
prefixado, e os destinados a atender situações de
emergência e de calamidade pública.

4. Data a partir da qual é vedado aos agentes públicos
cujos cargos estejam em disputa na eleição (Lei no

9.504/97, art. 73, VI, b e c, e § 3o):
I - com exceção da propaganda de produtos e serviços

que tenham concorrência no mercado, autorizar
publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso
de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;

II - fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão,
fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a
critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria
urgente, relevante e característica das funções de
governo.

5. Data a partir da qual é vedado aos candidatos aos
cargos de presidente, vice-presidente, governador
e vice-governador participar de inaugurações de
obras públicas (Lei no 9.504/97, art. 77, caput).

6. Data a partir da qual é vedada, na realização de
inaugurações, a contratação de shows artísticos
pagos com recursos públicos (Lei no 9.504/97, art.
75).

3 de julho – segunda-feira
1. Último dia para o eleitor portador de deficiência, que

tenha solicitado transferência para seção eleitoral
especial, comunicar ao juiz eleitoral, por escrito, suas
restrições e necessidades a fim de que a Justiça
Eleitoral, se possível, providencie os meios e recursos
destinados a facilitar-lhe o exercício do voto.

5 de julho – quarta-feira
1. Último dia para a apresentação no Tribunal Superior

Eleitoral, até as dezenove horas, do requerimento de
registro de candidatos a presidente e vice-presidente
da República (Lei no 9.504/97, art. 11, caput).

2. Último dia para a apresentação nos tribunais regionais
eleitorais, até as dezenove horas, do requerimento
de registro de candidatos a governador e vice-
governador, senador e respectivos suplentes,
deputado federal, estadual ou distrital (Lei no 9.504/
97, art. 11, caput).

3. Data a partir da qual permanecerão abertas aos
sábados, domingos e feriados as secretarias dos
tribunais eleitorais, em regime de plantão (LC no 64/
90, art. 16).

4. Último dia para os tribunais e conselhos de contas
tornarem disponíveis à Justiça Eleitoral relação dos
que tiveram suas contas relativas ao exercício de
cargos ou funções públicas rejeitadas por
irregularidade insanável e por decisão irrecorrível
do órgão competente, ressalvados os casos em que
a questão estiver sendo submetida à apreciação do
Poder Judiciário, ou que haja sentença judicial
favorável ao interessado (Lei no 9.504/97, art. 11).

6 de julho – quinta-feira
1. Data a partir da qual será permitida a propaganda

eleitoral (Lei no 9.504/97, art. 36, caput).
2. Data a partir da qual os partidos políticos registrados

podem fazer funcionar, das oito às vinte e duas horas,
alto-falantes ou amplificadores de voz, nas suas
sedes ou em veículos (Lei no 9.504/97, art. 39, § 3o).

3. Data a partir da qual, independentemente do critério
de prioridade, os serviços telefônicos oficiais ou
concedidos farão instalar, nas sedes dos diretórios
nacionais e regionais devidamente registrados,
telefones necessários, mediante requerimento do
respectivo presidente e pagamento das taxas
devidas (Código Eleitoral, art. 256, § 1o).

4. Data a partir da qual os candidatos, os partidos
políticos e as coligações poderão realizar comícios,
das oito às vinte e quatro horas (Lei no 9.504/97, art.
39, § 4o).

5. Último dia para a designação do juiz eleitoral
responsável pela fiscalização da propaganda
eleitoral nos municípios com mais de uma zona
eleitoral.

7 de julho – sexta-feira
1. Último dia para os candidatos, escolhidos em

convenção, requererem seus registros perante o
Tribunal Superior Eleitoral e tribunais regionais
eleitorais, até as dezenove horas, caso os partidos
políticos ou as coligações não os tenham requerido
(Lei no 9.504/97, art. 11, § 4o).

8 de julho – sábado
1. Último dia para os tribunais regionais eleitorais

encaminharem para publicação na imprensa oficial a
relação dos partidos políticos e das coligações que
requereram registro de candidatos, para o fim de
realização de sorteio dos locais para colocação de
outdoors (Lei no 9.504/97, art. 42, § 5o).

2. Data a partir da qual os tribunais eleitorais convocarão
os partidos políticos e a representação das
emissoras de televisão para elaborarem plano de
mídia para uso da parcela do horário eleitoral gratuito
a ser utilizado em inserções a que tenham direito (Lei
no 9.504/97, art. 52).

10 de julho – segunda-feira
1. Último dia para os juízes eleitorais, nos municípios, e

os tribunais regionais eleitorais, nas capitais,
realizarem o sorteio dos locais destinados pelas
empresas de publicidade à propaganda eleitoral por
meio de outdoors (Lei no 9.504/97, art. 42, § 5o).

14 de julho – sexta-feira
1. Último dia para os partidos políticos constituírem os

comitês financeiros, observado o prazo de até dez
dias úteis após a escolha de seus candidatos (Lei no

9.504/97, art. 19, caput).
19 de julho – quarta-feira
1. Último dia para os partidos políticos registrarem

perante o Tribunal Superior Eleitoral e tribunais
regionais eleitorais os comitês financeiros,
observado o prazo de até cinco dias após a
respectiva constituição (Lei no 9.504/97, art. 19).

23 de julho – domingo (70 dias antes)
1. Último dia para a publicação, no órgão oficial do

estado, dos nomes das pessoas indicadas para
compor as juntas eleitorais para o primeiro e eventual
segundo turnos de votação (Código Eleitoral, art. 36,
§ 2o).

2. Último dia para que os títulos dos eleitores que
requereram inscrição ou transferência estejam
prontos (Código Eleitoral, art. 114, caput).

26 de julho – quarta-feira (67 dias
antes)
1. Último dia para os partidos políticos impugnarem, em

petição fundamentada, os nomes das pessoas
indicadas para compor as juntas eleitorais (Código
Eleitoral, art. 36, § 2o).

31 de julho – segunda-feira
1. Data a partir da qual, até o dia do pleito, o Tribunal

Superior Eleitoral poderá requisitar, das emissoras
de rádio e televisão, até dez minutos diários, contínuos
ou não, que poderão ser somados e usados em dias
espaçados, para a divulgação de seus comunicados,
boletins e instruções ao eleitorado (Lei no 9.504/97,
art. 93).

AGOSTO DE 2006
1o de agosto – terça-feira
1. Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio

e televisão transmitir programa apresentado ou
comentado por candidato escolhido em convenção
(Lei no 9.504/97, art. 45, § 1o).

2 de agosto – quarta-feira (60 dias
antes)
1. Último dia para os órgãos de direção dos partidos

políticos preencherem as vagas remanescentes para
as eleições proporcionais, no caso de as convenções
para a escolha de candidatos não terem indicado o
número máximo previsto no art. 10 da Lei no 9.504.

2. Último dia para o pedido de registro de candidato às
eleições proporcionais, na hipótese de substituição,
observado o prazo de até dez dias contados do fato
ou da decisão judicial que deu origem à substituição
(Lei no 9.504/97, art. 13, § 1o e § 3o).

3. Último dia para o pedido de registro de novos
candidatos, observado o prazo de dez dias contados
da decisão, na hipótese de anulação da convenção
partidária por órgão superior do partido político,
quando a deliberação sobre coligações desobedecer
às diretrizes estabelecidas pela convenção nacional
(Lei no 9.504/97, art. 7o, § 2o e § 3o).

4. Último dia para a nomeação dos membros das juntas
eleitorais para o primeiro e eventual segundo turnos
de votação (Código Eleitoral, art. 36, § 1o).

5. Último dia para a publicação do edital de convocação
e nomeação dos mesários para o primeiro e eventual
segundo turnos de votação (Código Eleitoral, art. 120).

6. Último dia para a designação da localização das
seções eleitorais para o primeiro e eventual segundo
turnos de votação (Código Eleitoral, arts. 35, XIII, e
135).

7. Data a partir da qual é assegurada prioridade postal
aos partidos políticos para a remessa da propaganda
de seus candidatos registrados (Código Eleitoral, art.
239).

7 de agosto – segunda-feira (55 dias
antes)
1. Último dia para os partidos políticos reclamarem da

nomeação dos membros das mesas receptoras (Lei
no 9.504/97, art. 63, caput).

2. Último dia para os membros das mesas receptoras
recusarem a nomeação (Código Eleitoral, art. 120).

9 de agosto – quarta-feira
1. Último dia para o juiz eleitoral decidir sobre as recusas

e reclamações contra a nomeação dos membros das
mesas receptoras (Lei no 9.504/97, art. 63, caput).

12 de agosto – sábado (50 dias antes)
1. Último dia do prazo para os partidos políticos

recorrerem da decisão do juiz eleitoral sobre a
nomeação dos membros da mesa receptora (Lei no

9.504/97, art. 63, § 1o).
2. Último dia para os responsáveis por todas as

repartições, órgãos ou unidades do serviço público
oficiarem ao juiz eleitoral, informando o número, a
espécie e a lotação dos veículos e embarcações de
que dispõem para o primeiro e eventual segundo
turnos de votação (Lei no 6.091/74, art. 3o).

14 de agosto – segunda-feira
1. Último dia para os tribunais eleitorais realizarem sorteio

para a escolha da ordem de veiculação da
propaganda de cada partido político ou coligação
(Lei no 9.504/97, art. 50).

15 de agosto – terça-feira (47 dias
antes)
1. Último dia para os tribunais regionais eleitorais

decidirem os recursos interpostos contra a
nomeação dos membros das mesas receptoras (Lei
no 9.504/97, art. 63, § 1o).

2. Início do período da propaganda eleitoral gratuita no
rádio e na televisão (Lei no 9.504/97, art. 47, caput).

17 de agosto – quinta-feira (45 dias
antes)
1. Último dia do prazo para os tribunais regionais

eleitorais tornarem disponíveis ao Tribunal Superior
Eleitoral as informações sobre os candidatos às
eleições majoritárias e proporcionais registrados, das
quais constarão, obrigatoriamente, a referência ao
sexo e ao cargo a que concorrem, para fins de
centralização e divulgação de dados (Lei no 9.504/
97, art. 16).

22 de agosto – terça-feira (40 dias
antes)
1. Último dia para o diretório regional indicar integrantes

da Comissão Especial de Transporte e Alimentação
para o primeiro e eventual segundo turnos de votação
(Lei no 6.091/74, art. 15).

23 de agosto – quarta-feira
1. Data em que todos os pedidos de registro de

candidatos a presidente e vice-presidente da
República, mesmo os impugnados, devem estar
julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral e publicadas
as respectivas decisões (LC no 64/90, art. 3o etc).

2. Data em que todos os pedidos de registro de
candidatos a governador e vice-governador, senador
e respectivos suplentes, deputado federal, estadual
ou distrital, inclusive os impugnados, devem estar
julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral e publicadas
as respectivas decisões (LC no 64/90, art. 3

o
 etc.).

3. Último dia para os tribunais eleitorais publicarem,
mediante afixação no lugar de costume, edital de
convocação para a audiência de sorteio da ordem
dos candidatos na cédula oficial de contingência
(Código Eleitoral, art. 104, § 3o).

26 de agosto – sábado
1. Último dia para a realização do sorteio, pelos tribunais

eleitorais, da ordem da colocação dos nomes dos
candidatos às eleições majoritárias na cédula oficial
de uso contingente (Código Eleitoral, art. 104, § 2o).

29 de agosto – terça-feira
1. Último dia para verificação das fotos e dados que

constarão na urna eletrônica, por parte dos
candidatos, partidos políticos ou coligações.

31 de agosto – quinta-feira
1. Último dia para os candidatos, partidos políticos ou

coligações substituírem a foto que será utilizada na
urna eletrônica.

SETEMBRO DE 2006
1o de setembro – sexta-feira (30 dias
antes)
1. Último dia para os tribunais regionais eleitorais

divulgarem o modelo da cédula de uso contingente
com os nomes dos candidatos majoritários, na ordem
já definida (Lei no 9.504/97, art. 83, § 4o).

2. Último dia para a requisição de veículos e
embarcações, órgãos ou unidades do serviço público
para o primeiro e eventual segundo turnos de votação
(Lei no 6.091/74, art. 3o, § 2o).

3. Data da instalação da Comissão Especial de
Transporte e Alimentação (Lei no 6.091/74, art. 14).

4. Último dia para o juiz eleitoral comunicar ao Tribunal
Regional Eleitoral os nomes dos escrutinadores e
dos componentes da junta nomeados e publicar,
mediante edital, a composição do órgão (Código
Eleitoral, art. 39).

5. Último dia para os tribunais regionais eleitorais
publicarem, mediante afixação no lugar de costume,
para uso na votação e apuração, lista organizada
em ordem alfabética, na qual deve constar o nome
completo de cada candidato e o nome que deve
constar da urna eletrônica, também em ordem
alfabética, seguidos da respectiva legenda e número.

6. Último dia para os tribunais regionais eleitorais
designarem, em sessão pública, a comissão de
auditoria para verificação do funcionamento das
urnas eletrônicas, por meio de votação paralela.

7. Último dia para entrega dos títulos eleitorais
resultantes dos pedidos de inscrição ou de
transferência (Código Eleitoral, art. 69).

4 de setembro – segunda-feira
1. Último dia para os partidos políticos e coligações

impugnarem a indicação de componente da comissão
de auditoria para verificação do funcionamento das
urnas eletrônicas, por meio de votação paralela.

11 de setembro – segunda-feira (20
dias antes)
1. Último dia para o Tribunal Superior Eleitoral apresentar

aos partidos políticos os programas de computador
a serem utilizados nas eleições (Lei no 9.504/97, art.
66, § 2o).

2. Último dia para a instalação da Comissão de Auditoria,
para verificação do funcionamento das urnas
eletrônicas, por meio de votação paralela.

16 de setembro – sábado (15 dias
antes)
1. Data a partir da qual nenhum candidato poderá ser

detido ou preso, salvo no caso de flagrante delito
(Código Eleitoral, art. 236, § 1o).

2. Último dia para a requisição de funcionários e
instalações destinados aos serviços de transporte
e alimentação de eleitores no primeiro e no eventual
segundo turnos de votação (Lei no 6.091/74, art. 1o).

3. Data em que deve ser divulgado o quadro geral de
percursos e horários programados para o transporte
de eleitores para o primeiro e eventual segundo turnos
de votação (Lei no 6.091/74, art. 4o).

4. Último dia para os partidos políticos e as coligações
impugnarem os programas de computador a serem
utilizados nas eleições (Lei no 9.504/97, art. 66, § 3o).

19 de setembro – terça-feira (12 dias
antes)
1. Último dia para a reclamação contra o quadro geral

de percursos e horários programados para o
transporte de eleitores no primeiro e eventual segundo
turnos de votação (Lei no 6.091/74, art. 4o, § 2o).

20 de setembro – quarta-feira
1. Data em que todos os recursos sobre pedidos de

registros de candidatos devem estar julgados pelo
Tribunal Superior Eleitoral e publicadas as
respectivas decisões (LC no 64/90, art. 3o etc.).

21 de setembro – quinta-feira (10 dias
antes)
1. Último dia para o juiz eleitoral comunicar aos chefes

das repartições públicas e aos proprietários,
arrendatários ou administradores das propriedades
particulares, a resolução de que serão os respectivos
edifícios, ou parte deles, utilizados para o
funcionamento das mesas receptoras no primeiro e
eventual segundo turnos de votação (Código
Eleitoral, art. 137).

2. Último dia para o eleitor requerer a segunda via do
título eleitoral (Código Eleitoral, art. 52, caput).

22 de setembro – sexta-feira (9 dias
antes)
1. Último dia para o juiz eleitoral decidir as reclamações

contra o quadro geral de percursos e horários para
o transporte de eleitores, devendo, em seguida,
publicar o quadro definitivo (Lei no 6.091/74, art. 4o).

26 de setembro – terça-feira (5 dias
antes)
1. Último dia para os partidos políticos e as coligações

indicarem aos juízes eleitorais, tribunais regionais
eleitorais ou ao Tribunal Superior Eleitoral
representantes para o Comitê Interpartidário de
Fiscalização, bem como os nomes das pessoas
autorizadas a expedir as credenciais para os
respectivos fiscais e delegados (Lei 9.504, art. 65).

2. Data a partir da qual e até quarenta e oito horas
depois da eleição, nenhum eleitor poderá ser preso
ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude de
sentença criminal condenatória por crime inafiançável,
ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto (Código
Eleitoral, art. 236).

28 de setembro – quinta-feira (3 dias
antes)
1. Data em que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral

sorteará, entre os seus membros, o relator de cada
um dos seguintes grupos, ao qual serão distribuídos
todos os recursos e documentos da eleição
presidencial na respectiva circunscrição para o
primeiro e eventual segundo turnos de votação

(Código Eleitoral, art. 206; RITSE, art. 86):
Grupo I - Amazonas, Alagoas, São Paulo e

Tocantins;
Grupo II - Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo

e Mato Grosso do Sul;
Grupo III - Ceará, Sergipe, Maranhão e Goiás;
Grupo IV - Rio de Janeiro, Paraná, Pará e Piauí;
Grupo V - Bahia, Pernambuco, Paraíba e Santa

Catarina;
Grupo VI - Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio

Grande do Norte, Acre, Rondônia, Roraima e
Amapá.

2. Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral
gratuita no rádio e na televisão (Lei no 9.504/97, art.
47, caput).

3. Último dia para o juiz eleitoral remeter ao presidente
da mesa receptora a urna e o material destinado à
votação (Código Eleitoral, art. 133).

4. Data a partir da qual o juiz eleitoral ou o presidente da
mesa receptora poderá expedir salvo-conduto em
favor de eleitor que sofrer violência moral ou física
na sua liberdade de votar (Código Eleitoral, art. 235).

5. Último dia para propaganda política mediante comícios
e reuniões públicas (Código Eleitoral, art. 240,
parágrafo único).

6. Último dia do prazo para realização de debates
(Resolução no 20.374, de 2.10.98).

29 de setembro – sexta-feira (2 dias
antes)
1. Data em que o presidente da mesa receptora que não

tiver recebido o material destinado à votação deverá
diligenciar para o seu recebimento (Código Eleitoral,
art. 133, § 2o).

30 de setembro – sábado (1 dia antes)
1. Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-

falantes e amplificadores de som ou para a promoção
de carreata e para distribuição de material de
propaganda política, inclusive volantes e outros
impressos (Lei no 9.504/97, art. 39, § 5o, I e II).

OUTUBRO DE 2006
1o de outubro – domingo

DIA DAS ELEIÇÕES - 1o Turno
Às 7h - Instalação da seção eleitoral
Às 8h - Início da votação.
Às 17h - Encerramento da votação
Depois das 17h - Emissão do boletim de urna e início da

apuração e da totalização dos resultados.
3 de outubro – terça-feira
1. Término do prazo, às dezessete horas, do período

de validade do salvo-conduto expedido pelo juiz
eleitoral ou presidente da mesa receptora (Código
Eleitoral, art. 235, parágrafo único).

2. Último dia do prazo dentro do qual nenhum eleitor
poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito,
ou em virtude de sentença criminal condenatória por
crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-
conduto (Código Eleitoral, art. 236).

4 de outubro – quarta-feira
1. Último dia para o mesário que abandonar os trabalhos

durante a votação apresentar ao juiz eleitoral sua
justificativa (Código Eleitoral, art. 124, § 4o).

6 de outubro – sexta-feira
1. Último dia para conclusão dos trabalhos de apuração

pelas juntas eleitorais e remessa ao Tribunal Regional
Eleitoral dos documentos a ela referentes.

14 de outubro – sábado (15 dias
antes)
1. Data a partir da qual nenhum candidato que participará

do segundo turno de votação poderá ser detido ou
preso, salvo no caso de flagrante delito (Código
Eleitoral, art. 236, § 1o).

2. Último dia para o Tribunal Superior Eleitoral divulgar o
resultado da eleição para presidente e vice-
presidente da República e proclamar os eleitos, se
obtida a maioria de votos, ou os dois candidatos
mais votados.

3. Último dia para os tribunais regionais eleitorais
divulgarem o resultado da eleição para governador e
vice-governador de estado e do Distrito Federal e
proclamarem os eleitos, se obtida a maioria de votos,
ou os dois candidatos mais votados.

4. Último dia para a realização do sorteio da ordem de
colocação dos nomes dos candidatos às eleições
majoritárias na cédula oficial de uso contingente
(Código Eleitoral, art. 104, § 2o).

5. Data a partir da qual, nos estados em que não houver
votação em segundo turno, as secretarias dos
tribunais regionais eleitorais não mais permanecerão
abertas aos sábados, domingos e feriados, e as
decisões, salvo as relativas à prestação de contas
de campanha, não mais serão publicadas em sessão.

15 de outubro – domingo (14 dias
antes)
1. Último dia para os tribunais regionais eleitorais

divulgarem o modelo da cédula oficial de uso
contingente com os nomes dos candidatos
majoritários, na ordem já definida (Lei no 9.504/97,
art. 83, § 5o).

16 de outubro – segunda-feira (13
dias antes)
1. Último dia para o início do período de propaganda

eleitoral gratuita, no rádio e na televisão, relativo ao
segundo turno (Lei no 9.504/97, art. 49, caput).

24 de outubro – terça-feira (5 dias
antes)
1. Data a partir da qual e até quarenta e oito horas depois

da eleição nenhum eleitor poderá ser preso ou detido,
salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença
criminal condenatória por crime inafiançável, ou,
ainda, por desrespeito a salvo-conduto (Código
Eleitoral, art. 236).

26 de outubro – quinta-feira (3 dias
antes)
1. Último dia para o juiz eleitoral remeter ao presidente

da mesa receptora o material destinado à votação
(Código Eleitoral, art. 133).

2. Data a partir da qual o juiz eleitoral ou o presidente da
mesa receptora poderá expedir salvo-conduto em
favor de eleitor que sofrer violência moral ou física
na sua liberdade de votar (Código Eleitoral, art. 235,
parágrafo único).

3. Último dia para a propaganda política mediante
comícios e reuniões públicas (Código Eleitoral, art.
240, parágrafo único).

27 de outubro – sexta-feira (2 dias
antes)
1. Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral

gratuita no rádio e na televisão (Lei no 9.504/97, art.
49, caput).

2. Data em que o presidente da mesa receptora que
não tiver recebido o material destinado à votação
deverá diligenciar para o seu recebimento (Código
Eleitoral, art. 133, § 2o).

3. Último dia para realização de debates (Resolução no

20.374, de 2.10.98).
28 de outubro – sábado (1 dia antes)
1. Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-

falantes e amplificadores de som ou para a promoção
de carreata e para distribuição de material de
propaganda política, inclusive volantes e outros
impressos (Lei no 9.504/97, art. 39, § 5o, I e II).
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PROJETO RONDON

Infelizmente relembrando o desastre da copa, temos aqui algo
que encontramos na Internet (http://www.jmonline.com.br -
Jornal da Manhã):
Veja a seguir os próximos lançamentos do cinema:

“O Alvo”, com Dida,
“A (O) Bolha” e “Baleia Assassina”, com Ronaldo Fenômeno
“Missão Impossível”, com Juan e Lúcio
“Perdidos no Espaço”, com Roberto Carlos
“Bater ou Correr... em Berlim”, com Zé Roberto
“Bonitinho, Mas Ordinário”, com Kaká
“O Último Imperador”, com Adriano
“Forrest Gump, O Contador de Histórias”, com Ronaldinho
Gaúcho
“ET” e “Mobi Dick”, com Ronaldo Fenômeno.
“Entrando Numa Fria”, com Juninho Pernambucano
“Esqueceram de Mim”, com Robinho;
“A Espera de Um Milagre”, com Parreira
“Um Morto Muito Louco”, com Zagallo
“O Poderoso Chefão”, com Ricardo Teixeira da CBF
 “O Iluminado”, com Zidane
“A volta dos mortos vivos”, com Zidane e seus amigos
“Os Intocáveis”, com Cafu, Roberto Carlos e Ronaldo
Fenômeno,
“De médico e louco todo mundo tem um pouco, mas Parreira
só tem de louco”, com, é claro, nosso “querido” Carlos Alberto
Parreira, ex-treinador da seleção brasileira - se é que
podemos chamá-lo mesmo de treinador. E o Dunga???

Na igrejinha da comunidade rural onde nascem as águas
que abastecem a cidade de Blue Hill, os moradores estavam
reunidos para formalizar a criação da APA - Área de Proteção
Ambiental do Manancial das Três Barras.

Os anjos estavam contentes, afinal valorizava-se o “Suco
da Vida” e os moradores de Blue Hill terão segurança na
água que bebem. Nada mais de cadáveres de animais,
embalagens de agrotóxicos, esgoto, lixo, assoreamento e
outras impurezas naquele córrego vital para tantas famílias.

Mas... Assim como no Éden, a serpente soprou nos
ouvidos dos atuais netos de Adão: “Nada de APA, pois
ninguém poderá cortar um pau para lenha, ou tirar saibro,
nem criar um porquinho, nem fazer tanques de peixes, e
terão que fazer fossas para suas merdas...”

O ego falou mais alto: “A minha propriedade, a minha
água, o meu conforto....”

A idéia da APA foi pro brejo ou pro chiqueirão!
Como tudo no universo nada acontece por acaso.

Funcionou a lei “os semelhantes se atraem”.
“Quem não gosta de limpeza, atrai sujeira”.
Veio, então, a escolha de uma área naquela microbacia

hidrográfica para o aterro sanitário, o lixão da cidade.
Então, o cenário previsto ficou diferente: Agora vem um

novo odor e também milhares de grandes aves pretas - os
urubus. As águas cristalinas do rio na comunidade de Três
Barras serão unidas com o escorrimento podre do lixão (já
que mesmo em aterros sanitários, muitas vezes há
vazamentos de chorume).

Será possível dentro de uma mesma bacia separar águas
tão diferentes?

Os anjos ficaram tristes e se calaram.
O inimigo riu e comentou: “Tá ficando do jeito que eu

gosto!“
Peão de Trecho

O Lixão - Tristeza dos Anjos

Caro usuário,
Não chove forte desde novembro de 2005, o que está

provocando sérios impactos no Sistema de Abastecimento
de Água de Curitiba e Região Metropolitana.

Segundo o Simepar, as expectativas de chuva, antes
de setembro, são pouco animadoras. Previsão preocupante
porque, por não possuir rios com abundância de água, a
região depende das chuvas que caem na Serra do Mar,
alimentam os mananciais e fornecem a água para toda
população.

Apesar da seca, a população continua consumindo
água tratada normalmente. Por conta disso, o volume
armazenado nas barragens está caindo diariamente. Mais
de 60% desse volume já foi consumido e o restante é
suficiente para abastecer Curitiba e Região Metropolitana
por no máximo 90 dias sem chuva.

A situação é grave e necessita da ajuda de todos.
Reduza o consumo de água em sua casa e estimule os
vizinhos e colegas de trabalho a economizar.

Dentro de alguns meses, poderá não mais existir água
para ser tratada e distribuída à população, pois o volume
reservado será insuficiente se não houver redução no
consumo.

Na região não há outra opção para se buscar água
para tratar. É preciso economizar agora, para não faltar
água dentro de pouco tempo.

Pratique as dicas de economia para reduzir o
consumo da água:
ü Adiar as atividades que consomem água e que podem

ser executadas daqui a algum tempo.
ü Usar a água do tanque, ou da máquina em que foi

lavada a roupa, para limpar calçadas e pisos.
ü Não regar jardim e grama com água tratada. Reuse a

água do último enxágüe do tanque ou da máquina.
ü Não lavar, por exemplo, roupas pesadas como

cobertores e cortinas.
ü Não lavar o carro.
ü Reduzir o tempo da torneira aberta enquanto escovar

os dentes, ensaboar as mãos ou faz a barba.
ü Fechar a cuba da pia, deixando um pouco de água.

Ensaboe toda a louça e enxágüe com água limpa.
Não deixe a torneira aberta durante todo o tempo.

ü Verificar se há torneiras pingando ou vazamento em
vaso sanitário e nas demais instalações da rede
interna .

ü Reduzir a lavagem diária de roupa. Acumule e use a
capacidade máxima da máquina de lavar.

ü A água que fez o último enxágüe das roupas, no tanque
ou na máquina, pode ser usada para ensaboar tapetes,
tênis e outras peças que necessitem ser lavadas
agora.

ü Em caso de vazamento na rua, avise imediatamente
a Sanepar pelo telefone 115.

ü Para mais informações, acesse o site
www.sanepar.com.br.

Lançamentos de Filmes

AVISO IMPORTANTE: ESTIAGEM Lixão para Atrair Turistas
Parece que é isto que estão querendo ao levar o Lixão

de Cerro Azul para a comunidade das Três Barras, a cerca
de 700 metros da captação de água pela Sanepar para
abastecimento de Cerro Azul.

Escutamos esta possibilidade e fomos verificar. O resto
vocês tiram suas próprias conclusões.

Neste local, no terreno que nos foi dito que é do Eloir, um pouco
mais acima, a 700 m da captação de água da Sanepar nas Três

Barras é que a Prefeitura de Cerro Azul está articulando para fazer
o Aterro Sanitário do Município, na mesma bacia dos rios que

abastecem Cerro Azul de Água.

No círculo aparece aproximadamente onde se deseja construir o
Aterro Sanitário de Cerro Azul. O manancial das Três Barras

deveria ser separado como uma área de preservação ambiental,
lugar para chácaras de descanso, lazer e contato com a natureza.

Em vez disto, os moradores e turistas terão agora a companhia
constante dos caminhões de lixo despejando chorume fétido pelo

caminho, e agora também a troca das aves coloridas da região
pelos grandes pássaros pretos: os urubus.

Integrantes do Projeto Rondon estão em Cerro Azul para intercâmbio
de informações, ajudar a população, principalmente a mais carente,
levantar dados sociais, ambientais, econômicos e turísticos, para
auxiliar futuros projetos e para que seus integrantes, alunos de

universidades, possam aprender na prática.

Aqui alunos e professor da Universidade Tuiuti de Curitiba,
conversam com a ecologista e artista plástica Mila Ramon,

levantando informações agroecológicas de plantio na região, e
conhecendo algumas histórias interessantes da comunidade.

A prática da comercialização, dá condições aos produtores e
fabricantes, de saber o que pode ser melhorado no produto, pelo

conhecimento de embalagens, do mercado e do consumidor.

Professora Lucia
Alencastro da UFPr e
seu aluno e discípulo,
patrocinaram, como

metodologia de final das
atividades do Projeto
Rondon, uma feira de
produtores na praça

central de Cerro Azul.
Depois de trabalhar

com eles, mostrando
como agregar valor,

conhecimento e
histórico da região aos
produtos, os produto-

res foram, enfim,
vender estes produtos.

Ecologista do MAE participa
de Conferência da ONU

Através do Eng. Agrônomo Newton Sponholz e de Irani Portilho, o
MAE, movimento de Ação Ecológica participou de Conferência de

Meio Ambiente e Biodiversidade da ONU realizadas em Curitiba este
ano. Muito material foi trazido e internalizado com outros integrantes

do MAE para poder ser usado na realidade do Vale do Ribeira.

Cooperativa do Vale do Ribeira
Continuam ocorrendo

reuniões de trabalho da
Cooperativa de

Empreendedores do
Vale do Ribeira com

sede em Doutor
Ulysses, o município

com o 2o pior IDHM do
Paraná

Esta reunião
ocorreu em Dr.

Ulysses no dia 26/
05/2006. Outra

estava ocorrendo
em Cerro Azul,

quando do
fechamento desta
edição. Aguardem

novidades...



Casas de Cerro Azul Podem Incentivar o Turismo Histórico na Região
Alto Ribeira, Julho de 2006Página 8

Eletrônica Monteiro

Celulares
Parabólicas
Consertos

Adir Monteiro

o Brasil se
liga aqui

(41) 3662-1461

Disk Água e Gás
Revendedor Autorizado

U L T R A G A Z

3662-1314

Na Barão do
Rio Branco

ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA

Causas trabalhistas, fiscais,
criminais e cíveis

Dr. Ruy V. Guiguer

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

Central de Imóveis
CRECI 214

Vende, Aluga, Administra

áreas para reflorestamento,
chácaras, casas, barracão,

sítio, lote, plantações...

Tradicional
Família

Castro, com
suas 3 lojas

em Cerro Azul
para melhor
lhe servir:

3662-1314

Na Atanagildo de Souza Laio

3662-1166

A grande maioria das Casas Históricas de Cerro Azul foram construídas de 1910 a 1930. Todavia, muitas delas foram construídas no século retrasado, antes de
1900, algumas utilizadas pelos colonos ingleses, alemães, franceses, italianos e de outras étnias que vieram para cá principalmente entre 1850 e 1896. Esta

colonização fez com que Cerro Azul e Dr. Ulysses (antiga Vila Branca), contasse com mais de 22.000 habitantes em 1926, quase a mesma população hoje. Era
considerado o Norte do Paraná e para esta região existia uma grande expectativa de desenvolvimento, pela riqueza de suas terras e quantidade de boa água.

A Nelore Agropecuária estará recebendo
vasilhames vazios de agrotóxicos, dia 11/09,

das 9 às 16 horas, na frente da loja.

Produzidas com as mais modernas técnicas para viveiros, as mudas RDS são
Certificadas e Climatizadas para a região do Vale do Ribeira. Como vêm de sementes

clonadas, existe a garantia de uniformidade do talhão, pois são todas de uma única
planta. Temos mudas prontas para o mês de Setembro. Chame-nos, sem compromisso!

Comercial PlatnerComercial Platner

Rua Carlos Gomes - Cerro Azul

(41) 3662-1283

Comércio de Frutas e Cereais


