ão
uiç
trib
Dis ratuita
G
www.folhadovale.nbz.com.br

Deus seja Louvado

OBRIGADO CERRO AZUL E DR. ULYSSES

Pelos 1.132 honestos votos para Moacir Micheletto e Waldyr Pugliesi,
também pelos 8.112 votos para Gleisi, pelo recorde de 11.186 votos no 1o
turno e 10.765 votos no 2o turno, votos estes de gratidão e esperança
para o Governador Requião, na vitória mais acirrada do país...
Entrevista
Exclusiva com
Jorge Samek

Cerro Azul perde
prefeito Santinho
Veja na pág. 6

Veja na página 8

As doenças Pinta Preta e
agora Mancha de Alternária
podem determinar o fim da
Murcote, Montenegrina e
Ponkan no Vale do Ribeira
Avaliamos os problemas e as soluções para a região!

LULA VENCE COM 58
MILHÕES DE VOTOS
Para municípios como os do Vale do Ribeira, a vitória de Lula e Requião
só tem a proporcionar uma melhoria e desenvolvimento na região, pela
clara preferência e governo direcionado aos mais necessitados, ações
vistas claramente nos mandatos de Lula e Requião.
E foi justamente nestes munícpios, os chamados mais pobres, que Lula
e Requião tiveram sua votação mais expressiva.
Veja a votação completa do Vale nas páginas 4 e 5.

O Jornal Folha do Vale
conseguiu uma
entrevista exclusiva
com o coordenador da
campanha de Lula no
Paraná, o presidente
licenciado da Itaipu
Jorge Samek.
Veja na página 5.

Dia 30 de setembro, faleceu devido à operação de coração no Hospital Angelina
Caron, o prefeito de Cerro Azul Valdemir dos Santos Porfírio, o Santinho da Farmácia,
deixando viúva e três filhos, além de muita saudade de uma população que aprendeu
a respeitá-lo. No dia seguinte, Domingo, foi velado e o vice-prefeito Dr. Dalton Luiz de
Moura e Costa, na foto, à direita, com Santinho na eleição em 2004, precisou ser
empossado imediatamente, para poder decretar luto oficial no município.

CERRO AZUL (94,2%) e DR.
ULYSSES (85,8%) ELEGEM
REQUIÃO COM 10.765 VOTOS
O governador
reeleito Requião
COLHEU sua vitória
em Cerro Azul e Dr.
Ulysses, pois
Requião ganhou por
somente 10.479
votos do senador
Osmar Dias, que
volta para o senado.
Isto por que a soma
de votos de Cerro
Azul e Dr. Ulysses
para Requião foi de
10.765 votos. Cerro
Azul, com 94,2% dos
votos válidos, deu a
Requião a maior
vitória proporcional
do estado do Paraná.

Foto: Agência Estado

POSTO JRNE
O Melhor Preço à Vista
l
cia
ten
Po

FARMÁCIA
CERRO AZUL
Atendendo a pedidos, foi prorrogada a
campanha de aniversário de 11 anos, com
sorteiro no dia 26 de novembro. Participe!

Fazendo o Melhor
para sua Saúde

Super oferta em FRALDAS
Confira em nossos cestões...

11 ANOS COM VOCÊ

(41) 3662-1466

Também o melhor preço da
cidade em medicamentos
Em Cerro Azul
Doutor Ulysses e
Itapirapuâ Paulista

Loja 1: Av. Getúlio Vargas, 13 - 3662-1511
Novo endereço da Loja 2: Rua Benjamin
Constant, 178 - 3662-1464
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As Primeiras Tentações de Cristo
Para o triunfo do mal,
basta que os homens de
bem não façam nada.
Edmund Burke
Eng. Edson de Almeida e
Franzen
Editor Presidente do Jornal
Folha do Vale

O Vale do Ribeira está em festa.
Afinal, somente 2 dos 5 municípios
que o Jornal Folha do Vale tem
circulação no Paraná, foram
responsáveis pela vitória mais
acirrada que se tem notícia na
eleição de governador de estado.
Cerro Azul e Doutor Ulysses
somaram juntos 10.765 votos para
a vitória de Requião. Isto significa
que elegemos o governador. Esta
vitória trará uma nova perspectiva
aqui para o Vale, um novo
momento, um glorioso amanhã.
Todavia nem tudo é alegria. Dias
atrás fui conclamado por Alcides da
Silva Souza (Cidinho) a averiguar
irregularidades na administração
municipal de Doutor Ulysses.
Recebi uma cópia da Denúncia
Crime do Ministério Público, de n.
149.646-6, da 2a Câmara Criminal,
datada de 7 de junho de 2004, e a
estudei, ali contendo listada 8
irregularidades, inclusive 3 delas
que geraram a cassação do prefeito
Neno em 28/05/2004.
Como me é de costume, fui
averiguar, levantar informações e
também escutar o outro lado. E
minha surpresa foi que, se acatasse
as denúncias e não olhasse mais
documento algum, não falasse com
mais ninguém, estaria caindo numa
espécie de armadilha.
Na busca de fazer o correto,
estava me dirigindo para o
incorreto, para o que considero o
mal. No livro de Jó, o mal aparece
no capítulo 1:1-12 como sendo um
promotor de justiça obcecado. É
advogado de acusação que tenta
debulhar a vida de Jó, apelando
para a “lei” da causa e efeito: “Você
passa por problemas porque é
culpado...”
Ali no livro de Jó, o mal questiona
os motivos que o levam a ser íntegro
e justo, gerando como conseqüência, uma terrível verdade: toda
acusação obcecada bem como
a busca detalhista de culpa é
diabólica. Neste sentido, não se
trata de busca pela justiça, mas
pelo prazer da condenação.
Aquele que chama a culpa à luz;
aquele que põe o dedo em riste;
aquele que faz conhecidos os
pecados dos outros; aquele que faz
aflorar o sentimento de culpa,
tornando-se
um
acusador
impiedoso, tem um pé no mal.
E é por isto que passo a
defender aqueles que são, na
grande maioria das vezes,
injustamente atacados. Deve ser o
objetivo número 1 de todo jornal e
meio de comunicação.
Deus tenha compaixão destes
acusadores!

Está Desanimado???
Se você está desanimado ou tendo
aquele sentimento de perda e
desilução, veja isto.
Eis aqui um homem que:
Faliu no comércio aos 31 anos de
idade.
Perdeu para deputado estadual aos
32 anos.
Faliu novamente no comércio aos
34 anos.
Aos 35 anos, sua esposa faleceu.
Teve colapso nervoso aos 36 anos.
Perdeu para Prefeito aos 38 anos.
Perdeu para Federal aos 43 anos.
Perdeu para Estadual aos 46 anos.
Perdeu para Federal aos 48 anos.
Perdeu para Senador aos 55 anos.
Perdeu para Vice-Presidente aos
56 anos.
Perdeu para Senador aos 58 anos.
Foi eleito Presidente dos E.U.A. aos
60 anos (1861)
ESTE HOMEM FOI ABRAHAN
LINCOLN
É homenageado em notas de 5
dólares por suas virtudes.

A Palavra de Deus narra no evangelho de
Mateus, capítulo 4, as tentações de Jesus
no deserto, onde ficamos cara a cara com o
maior estratagema de indução da mente
humana jamais concebido na História. Essas
três tentações de Jesus como indivíduo, como
pessoa no deserto, têm complexidades
tremendas, e se remetem para áreas de
tentações comuns a todos nós.
Devo sugerir que você cristão pratique o
exercício de se identificar com uma ou mais
dessas tentações sobre sua pessoa
diariamente. Pois lutas, pressões,
opressões, induções, questionamentos são
perturbações que atingem a todos nas mais
diversas circunstâncias.

1ª TENTAÇÃO: O PRAZER FÍSICO
É a tentação de absolutizar o desejo
humano, de fazer do meu desejo a maior
medida e referencial em função do qual oriento
a minha vida, colocando-o acima da lei, de
princípios, de regras ou quaisquer outras
referências. É assumir que esse meu desejo
não pode ser reprimido em nenhuma
circunstância em suas diversas expressões,
o que é exatamente o que o diabo faz na
mente de Jesus, para começar.
O diabo quer liberar o desejo do teu corpo,
pois ele quer, sente, precisa, tem fome e quer
comer. Aqui está uma afirmação profunda do
desejo mais intrínseco que habita o corpo de
cada um de nós. É o desejo da sexualidade,
não apenas relacionado ao ato sexual, mas
a um desejo amplo de satisfação, de prazer
físico. Os dramas de nossa sexualidade
reprimida ou adoecida são experimentados
de formas distintas.
Nossas necessidades físicas não
justificam os meios pelos quais procuramos
satisfazê-las.

2ª TENTAÇÃO: O DESEJO DA ALMA
O inimigo também absolutiza, não só o
desejo do corpo, mas o da alma. “Queres ser
conhecido? Queres ser visto? Queres ser
percebido? Queres ser identificado? Pula do
pináculo do templo na hora em que estiver
mais cheiro de gente, na hora máxima do
ajuntamento no átrio e isto te fará notado por
todos, quanto mais se uma legião de anjos
se transformar num pára-quedas celestial,
proporcionando uma chegada triunfal.”
Quantos ministérios têm usado ‘fatos‘
extraordinários, como operação de milagres,
curas sobrenaturais, e profecias para
autenticar uma satisfação da alma.
É a tentação de manipular o sagrado na
vida humana: Isso é gravíssimo, em se
tratando do poder de operar milagres, de
transformar pedras em pães. A manipulação
da promessa de Deus. De se fazer uso do
salmo 91 de forma distorcida. Pegar uma
promessa divina e fazer dela o que se quer...
A promessa é: Aos seus anjos dará ordem a
teu respeito para que te guardem. (SL 91:11)
“Se assim é, pula então do pináculo do
templo.”
É uma tortuosidade, um desvirtuamento
de uma promessa maravilhosa, do ideal de
serviço a Deus e à humanidade! Jesus quer
servir aos reinos, quer servir à sociedade
humana. Quer alcançar o ser humano. Quer
ser o salvador de cada ser humano até os
confins da Terra.
O diabo insinua: “olha, há um caminho
mais curto. Tudo isso te darei se prostrado
me adorares.”
Acautele-se! O diabo é especialista em
perverter o sagrado, freqüentemente, fazendo
com que seja capaz de transformar milagre
em charlatanismo! Ele tem o poder de
transformar a promessa genuína de Deus em
uma imensa heresia quando mal aplicada.

3ª TENTAÇÃO: O DESEJO DO
ESPÍRITO
Este desejo é refletido pela ambição da
glória, da realização humana, de deixar sua
marca na história, de colocar um referencial
imenso de sua própria missão na Terra, de
forma a torná-la visível e perpétua.
Nesta terceira tentação vemos também a
idéia de absolutizar o papel da dimensão
econômica social, do marketing e da política.
Muitos evangélicos se vendem ao
fascínio do poder, achando algumas
vezes, até ingenuamente, que poder vailhes facilitar o trabalho missionário ou
trazer benefícios à igreja. Todavia, a
ideologia política, ou o poder manipulador da
mídia, ou ainda, a dimensão econômica
visando financeiramente projetos e
realizações, por mais genuínos que sejam,
não podem ser referenciais determinantes das
nossas vidas, nem confundidos com a vontade
de Deus.
“É preciso realizar um milagre qualquer,
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nem que seja na marra...Ainda que seja um
estupro milagroso! Mas pedra tem que virar
pão!" O que dizer do marketing?
“Pula do pináculo do templo... Para que
começar a coisa todinha lá naquela
sinagogazinha de Nazaré, e perder anos em
Cafarnaum com endemoninhado, centurião ou
um judeu doido... Para que peregrinar por todas
essas cidades? Para que tanto trabalho, toda
essa luta cotidiana perseverante, quando você
pode dar um golpe publicitário! Basta subir no
pináculo e pular: fazer uma grande “avantpremier.” Você vai “estourar a boca do balão“
da noite para o dia, e estará evitando toda esta
amolação. Um grande show vale mais do que
anos de ministério suado, combativo, sincero
e perseverante.”
Ao que parece, nestes dias, o marketing
tomou o lugar da unção, do comprometimento
e da vida séria com Jesus e com o Espírito
Santo.

4ª TENTAÇÃO: OS FINS JUSTIFICAM
OS MEIOS
Este princípio engloba todas as três
tentações anteriores.
O diabo faz crer que não importa, de fato,
como se chega lá:
“O que importa é chegar. Transformar pedra
em pão aqui ou ali não importa. Não queres ser
visto como o salvador? Nada de cruz, basta
pular do pináculo: um show resolve o problema:
não queres os reinos do mundo? Nada de
conquistá-los pela via do sacrifício, do amor da
Palavra. Porque não te curvas aqui? Eu dou
um jeito nisso tudo para ti.”
Esta visão nos choca a cada dia, quer seja
no ministério, nos nossos negócios, na
administração financeira, nas nossas opções
políticas ou na maneira como vemos o mundo.
Em síntese: o que o diabo está dizendo é: “para
comer vale tudo”. Você nunca ouviu isso?
“Para botar o pão na mesa, vale qualquer
coisa. Para aparecer, vale tudo! Para controlar,
vale tudo!”
Há tempos, ouvi de um líder religioso a
afirmação de que, por amor a Jesus, ele faria
qualquer coisa. ”Por amor a Jesus eu dou
cheque sem fundo. Por amor a Jesus eu passo
duplicata fria. Por amor a Jesus eu minto.”

5ª TENTAÇÃO: DESVIO DO CENTRO
DA VIDA
A quinta tentação é a de desviar o foco
histórico de Deus para o homem, e essa é uma
outra atividade do diabo.
É chegar a Jesus e desviar o foco de Deus
para nós mesmos. A preocupação agora não é
com Deus, mas comigo. Não é com a glória de
Deus, é com a minha situação. Não é com a
vontade de Deus, é com o meu conforto. Não é
com as opções de Deus, é com aquilo que
facilita a minha vida.
Um pastor contou-me que está em crise na
sua igreja por causa dos critérios que os irmãos
estabeleceram para saber quem é pastor ungido.
Querem saber se ele tem o poder de soprar e
fazer o pessoal cair; se tem visões; se profetiza;
se tem poder para curar enfermos e expelir
demônios, não importando mais se anda com
Deus, se lê a Palavra, se é sério com Jesus,
como é que trata sua mulher e aos filhos, ou
como administra a igreja. Nada disso. A coisa
toda agora parece ter sido resumida a novidades
teológicas: mais preocupadas com o espetáculo
do que com as conseqüências concretas da
simplicidade do evangelho. Quando a
espiritualidade anda para esse lado...
Quando a coisa toda começa a precisar de
demonstração... Se tu és, transforma; se tu és,
pula...
Saibam que isso não vem de Deus. Deus
não está interessado em demonstração de poder
para saber se somos de Deus. Deus quer que
vivamos como homens e mulheres de Deus O
que passar disso é de procedência perigosa.
Os milagres e maravilhas são conseqüência
natural da vida de fé e não o centro das nossas
aspirações e a razão do nosso culto.

6ª TENTAÇÃO: UTILITARISMO
ESPIRITUAL
Criar uma mentalidade utilitária em relação
ao mundo espiritual constitui a nossa sexta
tentação. Isto equivale a dizer que o mundo
espiritual tem que ser utilizado. É algo que tenho
de manipular, que tenho de estar sobre ele.
Atenção: as expressões usadas nas três
tentações são profundamente utilitárias!
Na primeira ele diz: ”Manda que as pedras
se transformem em pães”, significando: se a
há poder em ti, este poder tem que estar a teu
serviço.
Na segunda ele diz: “Pula...porque aos seus
anjos dará ordem a teu respeito”, e ainda, curvate aqui, pois “eu te darei todos os reinos do
mundo.”
Cuide para que exerça o seu discernimento

espiritual, não somente para as forças
obviamente diabólicas que estão operando
neste mundo, mas exerça também o seu
discernimento espiritual para as forças
sutilmente malignas que estão operando
dentro da igreja e das nossas teologias.

7ª TENTAÇÃO: DESCRÉDITO
Em sétimo lugar está essa tentação que
surge para gerar desapontamento em relação
à Palavra de Deus, e isto é uma das coisas
que o diabo mais tenta fazer insinuando
descrédito, tristeza e abatimento em relação
a Palavra do Senhor.
Quando ele tenta Jesus chamando sua
atenção para o que está escrito, para uma
efetiva manipulação da Palavra, Jesus o
adverte mostrando-lhe que o Salmo 91 foi
escrito para homem e não para passarinho.
Homem fica no chão... Passarinho é que pula
do alto. No máximo para quem está no
pináculo do templo o Salmo 91 pode ser
aplicado a um irmão com asa delta.
Mas a responsabilidade angelical já
diminuiu muito, porque o anjo diz:
“Olha, asa delta é uma invenção que não
estava prevista no Éden. Se eu ajudar, é uma
colher de chá! Agora, se estiveres andando
lá embaixo, na terra, como gente, pisando no
chão, pisando no real, sem fantasias,
andando com Deus em santidade... querendo
servir a Deus, aí sim, ele, então, dará ordens
a teu respeito para que te guardem em todos
os teus caminhos.”
Jesus o repreende: “Não tentarás o Senhor
teu Deus.”

8ª TENTAÇÃO: O PODER E A
AUTORIDADE
Em oitavo lugar, ele tenta fazer com que
a relação com o poder e a autoridade seja
mais importante que a relação da vontade de
Deus para nossa vida. Assim, ele começa a
insinuar: “olha, ter autoridade e poder importa
mais do saber a vontade de Deus para você.”
A cada dia, ouço menos as pessoas
querendo saber o que Deus quer delas.
Parecem que todos já sabem: “o que eu quero
é o que eu quero. Deus quer o eu digo que
quero. Deus quer o que eu digo que sou. Deus
quer o eu digo que vou fazer. Deus agora não
tem mais palavra. A palavra agora é minha!
O poder agora é meu!”
É tentação sutilíssima e perigosa tornar a
nossa relação com o poder e com a autoridade
mais importante do que a nossa relação com
a vontade de Deus para a nossa vida.
O diabo chega e diz: “os reinos são meus.
Eu os darei a você! Quer poder, quer
autoridade? Eu os tenho! Eu lhos dou!”
Mas Jesus diz: “o meu negócio não é
poder, meu negócio não é autoridade! Meu
negócio é a vontade do Pai que está lá nos
céus. Arreda, satanás! Só o Senhor teu Deus
adorarás. Só a ele darás culto!”
O certo é que há pessoas fazendo
qualquer coisa para ter poder, até mesmo
espiritual.
Buscando Somente Milagres
Outro dia, uma pessoa contou-me que
estava indo aos Estados Unidos porque
soubera da existência de um irmão lá que,
quando ora, as pessoas recebem poder para
fazer toda sorte de coisas.
Outra falou que estava indo para a
Argentina pelo mesmo motivo, e uma outra ia
para a Coréia... E assim vai...
Já ouviram falar da síndrome de Simão, o
mágico? Está em Atos 8. É a história de um
mágico que tem uma estranha conversão. Ele
ficou extasiado com o poder. Ficou tão
impressionado ao descobrir que Espírito Santo
tinha mais poder do que ele, como mágico,
que se converteu. Ele todavia não se converteu
a Jesus, mas, sim a um poder maior, e isto é
exatamente o que está acontecendo agora:
há muita gente se convertendo a um poder
maior, não a Jesus!
Para ele, o poder não era uma coisa
que nascia de uma alma quebrantada,
vivendo na presença de Deus,
apaixonada por Jesus, cheia de amor e
ternura que é invadida pelo Espírito
Santo. Nada disso, tudo não passava de uma
coisa mecânica que se tem e que se passa
para outro.
Esta é uma estranha operação que o Novo
Testamento desconhece.
O Novo Testamento conhece homens e
mulheres na presença de Deus e do Espírito,
e não há nada seja passado em série.
O Espírito Santo não fundou a
Volkswagen.
Não está derramando graça em série.
Esteja certo de que a coisa continua individual, pessoa a pessoa, muito dependendo da
tua compreensão de Mateus 4.

Do Vale

Café Regional
Pastelaria, Bolos
Sorvetes, Tortas

Café todos os dias das 7:00 as 9:00hs (café, leite,
pão caseiro, queijo, geléias, presunto,
mussarela, manteiga, bolachas, bolo e pastel) –
R$ 5,00 (por pessoa)
Almoço caseiro (reserve até às 11:00hs)
(suco natural, bisteca ou bife e ovo frito) – R$ 4,00
Quarto com café – R$ 10,00
Quarto sem café – R$ 7,00
Marmitex (reserve até às 11:00hs) – R$ 4,00

Disk
Vale

3662-1498
3662-1289

Aceita-se encomendas para as Festas

R. Mar. Floriano Peixoto

Página 3

Alto Ribeira, Novembro de 2006

Arrecadação dos Municípios do Vale do Alto Ribeira (PR e SP)
Sempre buscando a transparência das contas das administrações municipais do Vale do Ribeira, estamos aqui apresentando detalhadamente a arrecadação dos municípios
de Cerro Azul e Dr. Ulysses e o total da arrecadação dos demais municípios que formam o Vale do Alto Ribeira, tanto do lado do Paraná como de São Paulo. Note que nesta
listagem falta o arrecadado com os tributos e taxas locais/municipais como IPTU, ISS, Licenças etc.
Fonte das informações: Banco do Brasil - www.bb.com.br (em https://www13.bb.com.br/appbb/portal/gov/ep/srv/daf/index.jsp)
Ano 2006
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Total
FPM .............. 606.612,14 ....... 521.732,60 ....... 492.907,47 ..... 554.928,81 ..... 609.024,52 ......... 592.690,24 ....... 979.244,44 ....... 537.322,89 ......... 499.232,58 .............. 452.404,98 ............. 5.846.100,67
FEP ................. 6.203,24 .......... 6.598,89 .......... 7.504,17 ........ 6.440,70 ......... 7.104,15 ............ 7.875,26 ........... 16.039,29 ............ 7.582,81 ............. 8.764,66 .................. 8.489,83 .................. 82.603,00
ICMS ................................................................................................................. 5.300,28 .......... 26.501,38 ............. 5.300,28 ............ 5.300,28 ............. 5.300,28 .................. 5.300,28 .................. 53.002,78
ITR ................. 4.644,71 ............ 344,69 ............. 858,71 ............ 396,86 ......... 2.306,58 ............... 511,01 ............. 1.763,03 ............ 231,81 ............. 1.143,83 ................ 30.631,89 .................. 42.833,12
FUNDEF ..... 231.965,31 ....... 202.903,05 ....... 198.079,78 ...... 209.304,58 ..... 215.685,60 ......... 228.111,92 ......... 373.846,55 ....... 195.037,36 ......... 206.368,12 .............. 204.253,45 ............. 2.265.555,72
ICS ........................................................................................................................................................................................................................... 231.150,42 .............. 261.029,62 ................ 492.180,04
ANP ................ 4.079,19 .......... 2.993,81 .......... 5.383,95 ......... 2.606,01 ......... 2.938,36 ............ 4.469,04 ............. 8.109,66 ............ 3.644,81 ............. 3.853,18 .................. 3.420,82 .................. 41.498,83
CFM ................ 2.575,77 .......... 2.100,50 .......... 6.588,60 ......... 3.044,89 ......... 4.928,82 ............ 3.694,77 ............. 6.901,28 ........... 3.549,49 ............. 3.577,87 .................. 3.598,34 .................. 40.560,33
SAE ............... 44.540,57 .............................................................................................................................................................................................................................................................. 44.540,57
FEX .............. 13.427,33 .............................................................................................................................................................................................................................................................. 13.427,33
CID ................ 15.271,73 ......................................................... 13.359,26 ............................................................. 14.877,35 ..................................................................... 14.741,96 .................. 58.250,30
IPM ............................................................................................................................................................................................................................... 8.022,50 .................. 2.872,80 .................. 10.895,30
TOTAL ....... 929.319,99 .... 736.673,54 .....711.322,68 ... 790.081,11 ... 847.288,31 ...... 863.853,62 ....1.406.081,88 ...... 752.669,45 ....... 967.413,44 ............ 986.743,97 ............. 8.991.447,99

CERRO AZUL

Ano 2006
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Total
FPM .............. 313.024,47 ....... 269.224,87 ....... 254.350,51 ...... 286.354,80 ....... 314.269,31 ....... 305.840,50 ......... 273.737,84 ........ 277.269,78 ......... 257.614,40 .............. 233.450,39 ............. 2.785.136,87
FEP ................. 2.658,53 .......... 2.828,10 .......... 3.216,07 ......... 2.760,30 .......... 3.044,63 ........... 3.375,11 ............. 3.624,21 ............ 3.249,78 ............. 3.756,28 .................. 3.638,50 .................. 32.151,51
ICMS .................................................................................................................. 2.433,05 ........ 12.165,24 ............. 2.433,05 ............ 2.433,05 ............. 2.433,05 ................... 2.433,05 .................. 24.330,49
ITR ................... 1.611,87 ............. 265,35 ............. 277,87 ............ 214,92 ............. 137,58 ............. 177,81 ............... 141,44 .............. 435,26 ................ 386,51 ................ 17.880,51 .................. 21.529,12
FUNDEF ....... 87.065,94 ........ 75.953,82 ......... 74.148,31 ....... 78.350,12 ........ 80.738,79 ........ 85.390,43 ........... 73.830,41 .......... 73.009,44 ........... 77.250,93 ................ 76.459,34 ................ 782.197,53
ICS ........................................................................................................................................................................................................................... 106.099,36 .............. 119.814,09 ................ 225.913,45
ANP ................. 3.399,32 .......... 2.494,84 .......... 4.486,63 ......... 2.171,67 .......... 2.448,63 .......... 3.724,20 ............. 3.720,71 ............ 3.037,34 ............. 3.210,98 .................. 2.850,68 .................. 31.545,00
CFM ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SAE ............... 16.204,95 .............................................................................................................................................................................................................................................................. 16.204,95
FEX ................. 6.102,10 ................................................................................................................................................................................................................................................................. 6.102,10
CID .................. 8.107,19 ........................................................... 7.351,59 ............................................................... 8.187,00 ....................................................................... 8.112,50 .................. 31.758,28
IPM ............................................................................................................................................................................................................................... 3.645,86 .................. 1.305,56 ..................... 4.951,42
TOTAL ....... 438.174,37 .... 350.766,98 .... 336.479,39 ... 377.203,40 .... 403.071,99 .... 410.673,29 .......365.674,66 ...... 359.434,65 ....... 454.397,37 ............ 465.944,62 ............. 3.961.820,72

DOUTOR ULYSSES

Cerro Azul: Média de R$ 899.144,80 por mês
Dr. Ulysses: Média de R$ 388.430,67 por mês

LEGENDA:
FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO

ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
FUNDEF - FUNDO DE DESENVOLV. DO ENSINO
FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
ICS - ICMS ESTADUAL
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL
SAE - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
FEX - AUXÍLIO FINANC. P/ FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES
CID-CIDE - CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO
ECONÔMICO
IPM - IPM / IPI EXPORTAÇÃO - COTA MUNICÍPIO

Arrecadação Outubro/2006
Adrianópolis - R$ 629.703,23
Itaperuçu - R$ 960.784,61
Tunas do Paraná - R$ 526.309,91
Itapirapuã Paulista (SP) - R$ 292.441,49
Ribeira - R$ 228.182,47

Administração Municipal de Doutor Ulysses é Aprovada Pela População
Ambulância Existe!
Dr Ulysses é hoje um município que está em
franco crescimento, apesar do momento
econômico delicado que passa algumas regiões
do Paraná. Apesar da grande empresa em Dr.
Ulysses do Sr. Edo estar passando por
dificuldades momentâneas, que devem ser
superadas neste novo ano de 2007, Dr. Ulysses
tem crescido em população e em novas casas, o
que podemos avistar facilmente no bairro do
Serrado, pela grande quantidade de novas casas.
Esta página está aqui para mostrar parte deste
crescimento, principalmente o que depende da
administração municipal.

Este é o grandioso posto de Saúde de Dr. Ulysses, o local
onde a população da região recebe seu atendimento médico.
A Escola Cidadão do Futuro está em fase final de acabamento
e deve ser inaugurada ainda este ano pelo governador
Requião, juntamente com a Biblioteca Cidadã. Será um amplo
complexo educacional, único no Vale do Ribeira.

Este é a âmbulância, a unidade móvel, adquirida pela
emenda parlamentar do deputado Piovesan, convênio
1347 de 2001. Está em operação até o dia de hoje. Na
época o ônibus tinha menos de 6 anos de uso, e foi
equipado para atender vários pacientes, por inúmeros
profissionais de saúde, ao mesmo tempo.
Dentro, além de
cadeira e
equipamentos
odontológicos
completos para
atendimento da
população, tem
ainda local para
armazenar
equipamentos
cirúrgicos e cama
para deslocar e
atender doentes
com dificuldades e
doenças
complexas. Tudo
funcionando ainda
na mais perfeita
ordem.

Nas suas amplas instalações a população recebe além do
atendimento médico, medicamentos e atendimento dentário.

A Bibioteca Cidadã está também em fase final de
acabamento, trazendo o que há de mais novo em tecnologia
em bibliotecas, livros e consultas para a comunidade.

Esta é uma das novas pontes terminadas recentemente.

O posto de saúde tem ainda possibilidade de internamento, nos
seus leitos, o que o diferencia da maioria dos postos de saúde
construídos no Paraná, que atende sem internar ninguém.

Esta ponte, construída dentro da cidade, facilita a ligação com
os bairros, e deve ser entregue completa antes do final do
ano, pois está faltando somente a última concretagem.

Já pronta as bases, faltando receber os pilares mestres, o
novo ginásio de esportes de Dr. Ulysses também deve ser
inaugurado nos próximos meses, devendo estar pronto para o
novo ano letivo que se iniciará em fevereiro/março de 2007.

Equipamentos de
laboratório
também podem
ser encontrados
dentro desta
unidade móvel.
Na época, a
emenda
parlamentar foi
de R$ 80 mil,
mas somente
foram usados R$
64 mil para a
compra do veículo ano 95, para a
transformação e
para equipar com
os aparelhos,
instrumentos,
móveis e
material médico.

Veículos da Saúde

Metade da ponte do Shanan, no Rio Turvo, que faz ligação do
município de Dr. Ulysses ao de Cerro Azul, foi realizada com
recursos também de Dr. Ulysses.
A farmácia instalada dentro do Posto de Saúde, tem uma boa
quantidade e variedade de medicamentos, que possibilita a
continuidade do atendimento em casa, pois o médico examina,
passa a receita e o paciente busca ali mesmo, gratuitamente,
seu medicamento.

Tem-se escutado de alguns, que a Secretaria Municipal de
Saúde de Dr. Ulysses não tem carro ou ambulância. Para
desmentir este boato, fora o ônibus ambulância desta
página eis aqui outros veículos da Saúde de Dr. Ulysses: 2
Gols, 1 moto e 2 âmbulâncias (uma delas em conserto em
Curitiba), que atendem todo o povo.

Outro veículo Gol da Secretaria Municipal de Saúde de Dr.
Ulysses, e também uma moto, que estão sendo usadas para
as atividades nesta Secretaria.

Com a Palavra a Administração Municipal de Dr. Ulysses
Prefeito
Pedro Jr.

Em nossa visita a Dr. Ulysses, no dia 10 de outubro de 2006,
encontramos o Armazém da Família fechado e fomos
descobrir porque, pela grande dependência de boa parte da
população. Descobrimos que era devido à quebra da máquina
registradora, que demorou para ser consertada em Curitiba.
Mas já na semana do dia 16 de outubro, estava consertado tal
máq. registradora, e o mercadinho hoje funciona plenamente.

Ainda nem chegamos ao meio do
mandato de 4 anos à frente da
Prefeitura. Algumas coisas já
fizemos e muitas outras pretendemos fazer ainda.
Nestes primeiros 22 meses nos
preocupamos principalmente em
sanear as dívidas deixadas pelos
negros 6 meses da administração do
vice-prefeito anterior, e correr atrás
de recursos e projetos para o
município, o que conseguimos.
É o caso dos cerca de 2 milhões

de reais da FUNASA que devem vir
para Dr. Ulysses para obras de
Saneamento no município.
Estamos trabalhando para que
outros projetos como este sejam
aprovados para cá.
Agora, a partir deste novo ano de
2007, poderemos governar com
tranqüilidade e fazer tudo aquilo que
a população de Dr. Ulysses precisa,
até porque, nossos bem colocados
deputados estarão também
contribuindo para que o município saia

da situação de um dos piores IDHM
do estado. Na verdade eu creio
sinceramente que já saiu, pois esta
medida de IDHM é do ano 2000, e de
lá para cá muito já foi feito.
Nos primeiros meses do ano que
vem estaremos trazendo neste Jornal,
o folha do Vale, a prestação de contas
dos nossos 2 anos de mandato, além
de apresentando o planejamento dos
próximos 2 anos.
Neste momento, a população
conseguirá enxergar todo o conjunto,
e entender porque andamos tão
otimistas com o futuro de Dr. Ulysses.
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Administração de Doutor
Ulysses é Aprovada Pela
População e Também
Pelo Tribunal de Contas
Depois de analisar mais de 100 páginas
de processos e pedidos de auditorias,
consultar pessoas, advogados, fazer
ligações, conhecer obras e instalações, posso
assegurar que o governo municipal de Dr.
Ulysses está em boas mãos.
Outros fatos podem comprovar isto.
1. A atual administração municipal de Dr.
Ulysses é aprovada por cerca de 70% da
população (consideram a administração
ótima, boa e regular).
2. O prefeito anterior, Neno, do mesmo
grupo político atual, teve 80% dos votos
válidos, e sua credibilidade continua em alta
na população.
3. O atual prefeito ganhou a eleição
mesmo lutando contra a máquina
governamental. E se a eleição fosse hoje,
Pedro Jr. seria reconduzido ao cargo com
ampla maioria de votos.
4. O candidato do mesmo partido (PMDB)
do prefeito Pedro Jr., o governador licenciado
Roberto Requião, teve em Dr. Ulysses 92,37%
dos votos válidos no 1o turno, a maior votação
proporcional do Estado do Paraná, e 85,8 %
no segundo turno, a segunda maior votação
proporcional do Paraná.
5. Os candidatos apoiados pelo prefeito
Pedro Jr. para deputado em Dr. Ulysses,
tiveram 48,65% (federal) e 42,38% (estadual)
dos votos válidos, inclusive ganhando em
percentual (%) até dos candidatos do prefeito
de Cerro Azul, que tiveram cerca de 30% dos
votos válidos.
6. O vice-prefeito está com Pedro Jr., 8
dos 9 vereadores estão com ele, além do
prefeito anterior.
Portanto a população mais do que aprova
o governo municipal de Pedro Jr. em Doutor
Ulysses.
Se houvesse uma desaprovação
generalizada do povo contra o seu governante,
houvesse indícios graves de desvio de verbas
públicas, não houvessem obras e além disto,
a câmara e líderes comunitários estivessem
contra o prefeito Pedro Jr., seria de se supor
que as coisas não vão bem. Mas não é o caso.

Da Cassação do Prefeito Neno
Tomei ciência dos argumentos de defesa
do prefeito anterior que levaram à sua
cassação, denúncia iniciada também pelo
Cidinho. Apesar do processo estar ainda em
andamento, que levará ainda pelo menos uns
2 anos para ouvir pessoas e seguir as outras
tramitações, as razões da denúncia e da
câmara municipal estão caindo por terra.
Tanto é verdade que os vereadores que
deram prosseguimento à cassação estão
todos novamente com o prefeito, exceção um
que não foi reeleito. Isto mostra definitivamente que a cassação do Neno foi muito mais
política do que administrativa. Existiam
“forças” por trás que hoje começam a aparecer
mais, mostrando as manguinhas de fora,
querendo usurpar, tomar o poder à força, custe
o que custar à população de Dr. Ulysses.

Alto Ribeira, Novembro de 2006

Resumo do Resultado do 1o turno das Eleições do Vale
1
2
3
4
5
6
7
8

PRESIDENTE ......................... N. ........ Sigla ........
LULA .................................... 13 ....... PT .............
GERALDO ALCKMIN ........... 45 ....... PSDB ........
HELOÍSA HELENA ................. 50 ....... PSOL ........
CRISTOVAM BUARQUE ........ 12 ....... PDT ..........
ANA MARIA RANGEL ............ 44 ....... PRP ..........
LUCIANO BIVAR ................... 17 ....... PSL ..........
JOSÉ MARIA EYMAEL .......... 27 ....... PSDC ........
RUI COSTA PIMENTA ............. 29 ....... PCO ..........
Total de Votos ...................................................

Adrianópolis .........
2.006 ..... 60,71 ........
1.138 ..... 34,44 ........
86 .......... 2,6 ............
63 .......... 1,91 ..........
2 ............ 0,06 ..........
9 ............ 0,27 ..........
0 ............ 0 ...............
0 ............ 0 ...............
3.304 .......................

Cerro Azul ........
5.219 .. 60,76 ......
3.121 .. 36,34 ......
142 ..... 1,65 ........
96 ....... 1,12 ........
8 ......... 0,09 ........
3 ......... 0,03 ........
0 ......... 0 .............
0 ......... 0 .............
8.589 ...................

Dr. Ulysses ........
1.779 .. 53,01 ......
1.486 .. 44,28 ......
65 ....... 1,94 ........
21 ....... 0,63 ........
4 ......... 0,12 ........
1 ......... 0,03 ........
0 ......... 0 .............
0 ......... 0 .............
3.356 ...................

Itaperuçu ............. Tunas do Pr .........
7.355 ... 59,71 ....... 1.495 ..... 52,4 .........
4.476 ... 36,34 ....... 1.264 ..... 44,3 .........
327 ...... 2,65 ......... 47 .......... 1,65 .........
140 ...... 1,14 ......... 40 .......... 1,4 ...........
12 ........ 0,1 ........... 5 ............ 0,18 .........
8 .......... 0,06 ......... 2 ............ 0,07 .........
0 .......... 0 .............. 0 ............ 0 ..............
0 .......... 0 .............. 0 ............ 0 ..............
12.318 ................... 2.853 ......................

Total ....
17.854 ..
11.485 ..
667 .......
360 .......
31 .........
23 .........
0 ...........
0 ...........
30.420

%
58,69
37,75
2,19
1,18
0,10
0,08
0,00
0,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

GOVERNADOR ..................... N. ........ Sigla ........
ROBERTO REQUIÃO ............ 15 ....... PMDB .......
FLAVIO ARNS ....................... 13 ....... PT .............
OSMAR DIAS ....................... 12 ....... PDT ..........
RUBENS BUENO ................... 23 ....... PPS ..........
MELO VIANA ........................ 43 ....... PV ............
LUIZ FELIPE ........................... 50 ....... PSOL ........
ANA LUCIA PIRES ................. 28 ....... PRTB ........
LUIZ ADÃO ........................... 27 ....... PSDC ........
JORGE MARTINS .................. 44 ....... PRP ..........
ANTONIO R. FORTE .............. 17 ....... PSL ..........
IVO SOUZA .......................... 29 ....... PCO ..........
Total de Votos ...................................................

Adrianópolis .........
2.208 ..... 67,07 ........
578 ........ 17,56 ........
420 ........ 12,76 ........
69 .......... 2,1 ............
3 ............ 0,09 ..........
6 ............ 0,18 ..........
0 ............ 0 ...............
3 ............ 0,09 ..........
2 ............ 0,06 ..........
2 ............ 0,06 ..........
1 ............ 0,03 ..........
3.292 .......................

Cerro Azul ........
8.037 .. 91,41 ......
431 ..... 4,9 ..........
278 ..... 3,16 ........
27 ....... 0,31 ........
3 ......... 0,03 ........
5 ......... 0,06 ........
3 ......... 0,03 ........
1 ......... 0,01 ........
3 ......... 0,03 ........
3 ......... 0,03 ........
1 ......... 0,01 ........
8.792 ...................

Dr. Ulysses ........
3.149 .. 92,37 ......
139 ..... 4,08 ........
110 ..... 3,23 ........
4 ......... 0,12 ........
0 ......... 0 .............
1 ......... 0,03 ........
4 ......... 0,12 ........
1 ......... 0,03 ........
0 ......... 0 .............
0 ......... 0 .............
1 ......... 0,03 ........
3.409 ...................

Itaperuçu ............. Tunas do Pr .........
10.110 . 81,14 ....... 2.277 ..... 80,06 .......
1.213 ... 9,74 ......... 368 ........ 12,94 .......
843 ...... 6,77 ......... 144 ........ 5,06 .........
245 ...... 1,97 ......... 40 .......... 1,41 .........
17 ........ 0,14 ......... 7 ............ 0,25 .........
9 .......... 0,07 ......... 1 ............ 0,04 .........
11 ........ 0,09 ......... 3 ............ 0,11 .........
6 .......... 0,05 ......... 3 ............ 0,11 .........
5 .......... 0,04 ......... 1 ............ 0,04 .........
1 .......... 0,01 ......... 0 ............ 0 ..............
0 .......... 0 .............. 0 ............ 0 ..............
12.460 ................... 2.844 ......................

Total ....
25.781 ..
2.729 ....
1.795 ....
385 .......
30 .........
22 .........
21 .........
14 .........
11 .........
6 ...........
3 ...........
30.797

%
83,71
8,86
5,83
1,25
0,10
0,07
0,07
0,05
0,04
0,02
0,01

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SENADOR ............................. N. ........ Sigla ........
GLEISI ................................... 131 ..... PT .............
ALVARO DIAS * .................... 456 ..... PSDB ........
SANDOVAL .......................... 200 ..... PSC ..........
MUSSI ................................... 231 ..... PPS ..........
CUSTODIO DA SILVA ............ 289 ..... PRTB ........
SALAMUNI ............................ 437 ..... PV ............
SANDRA BORGES ................ 177 ..... PSL ..........
PROCOPIAK .......................... 270 ..... PSDC ........
PROF. IVAN BERNARDO ....... 160 ..... PSTU ........
Total de Votos ...................................................

Adrianópolis .........
5.817 ..... 77,95 ........
1.486 ..... 19,91 ........
92 .......... 1,23 ..........
24 .......... 0,32 ..........
22 .......... 0,29 ..........
13 .......... 0,17 ..........
4 ............ 0,05 ..........
4 ............ 0,05 ..........
0 ............ 0 ...............
7.462 .......................

Cerro Azul ........
1.844 .. 60,52 ......
1.085 .. 35,61 ......
88 ....... 2,89 ........
15 ....... 0,49 ........
9 ......... 0,3 ..........
0 ......... 0 .............
6 ......... 0,2 ..........
0 ......... 0 .............
0 ......... 0 .............
3.047 ...................

Dr. Ulysses ........
2.295 .. 74,3 ........
728 ..... 23,57 ......
37 ....... 1,2 ..........
5 ......... 0,16 ........
22 ....... 0,71 ........
1 ......... 0,03 ........
0 ......... 0 .............
1 ......... 0,03 ........
0 ......... 0 .............
3.089 ...................

Itaperuçu ............. Tunas do Pr .........
8.325 ... 71,88 ....... 1.141 ..... 43,45 .......
2.798 ... 24,16 ....... 1.459 ..... 55,56 .......
352 ...... 3,04 ......... 18 .......... 0,69 .........
54 ........ 0,47 ......... 5 ............ 0,19 .........
22 ........ 0,19 ......... 2 ............ 0,08 .........
18 ........ 0,16 ......... 1 ............ 0,04 .........
4 .......... 0,03 ......... 0 ............ 0 ..............
8 .......... 0,07 ......... 0 ............ 0 ..............
0 .......... 0 .............. 0 ............ 0 ..............
11.581 ................... 2.626 ......................

Total ....
19.422 ..
7.556 ....
587 .......
103 .......
77 .........
33 .........
14 .........
13 .........
0 ...........
27.805

%
69,85
27,17
2,11
0,37
0,28
0,12
0,05
0,05
0,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

DEP. FEDERAL ...................... N. ........ Sigla ........
MAX ROSENMANN * ............. 1510 ... PMDB .......
TAKAYAMA * ........................ 1500 ... PMDB .......
RATINHO JUNIOR * ................ 2340 ... PPS ..........
ASSIS DO COUTO * .............. 1314 ... PT .............
ÍRIS SIMÕES .......................... 1480 ... PTB ..........
REINHOLD STEPHANES * ...... 1515 ... PMDB .......
SETIM * .................................. 2550 ... PFL ...........
EDUARDO SCIARRA * ........... 2530 ... PFL ...........
NELSON MEURER * ............... 1111 .... PP .............
MICHELETTO * ....................... 1512 ... PMDB .......
ANDRÉ VARGAS * ................ 1345 ... PT .............
LUCIANO PIZZATTO ............. 2552 ... PFL ...........
AFFONSO CAMARGO * ........ 4545 ... PSDB ........
ANGELO VANHONI * ............. 1322 ... PT .............
GUSTAVO FRUET * ............... 4567 ... PSDB ........
RICARDO GOMYDE .............. 6565 ... PC do B ....
ALFREDO KAEFER * ............. 4566 ... PSDB ........
MARCOS ROCHINSKI ............ 1350 ... PT .............
OLIVEIRA FILHO .................... 2233 ... PL .............
DR. ROSINHA * ...................... 1313 ... PT .............
DANIEL IENSEN ..................... 2370 ... PPS ..........
MARCELO ALMEIDA ............. 1530 ... PMDB .......
ANDRE ZACHAROW ............ 1555 ... PMDB .......
VERA BARTZ ........................ 1520 ... PMDB .......
PROF. PICLER ........................ 1280 ... PDT ..........
ROCHA LOURES * ................. 1505 ... PMDB .......
DRA. CLAIR .......................... 1399 ... PT .............
LUIZ RENATO ........................ 1234 ... PDT ..........
LUPION * ............................... 2505 ... PFL ...........
CEZAR SILVESTRI * .............. 2313 ... PPS ..........
SEVERINO ARAÚJO .............. 4040 ... PSB ..........
IRINEU RODRIGUES ............... 2300 ... PPS ..........
CASSIO TANIGUCHI * ............ 2522 ... PFL ...........
EURICO DINO ........................ 4312 ... PV ............
Total de Votos ...................................................

Adrianópolis .........
495 ........ 13,9 ..........
66 .......... 1,85 ..........
8 ............ 0,22 ..........
177 ........ 4,97 ..........
9 ............ 0,25 ..........
50 .......... 1,4 ............
1.092 ..... 30,67 ........
92 .......... 2,58 ..........
379 ........ 10,64 ........
4 ............ 0,11 ..........
468 ........ 13,14 ........
9 ............ 0,25 ..........
4 ............ 0,11 ..........
11 .......... 0,31 ..........
17 .......... 0,48 ..........
20 .......... 0,56 ..........
1 ............ 0,03 ..........
0 ............ 0 ...............
2 ............ 0,06 ..........
39 .......... 1,1 ............
14 .......... 0,39 ..........
11 .......... 0,31 ..........
19 .......... 0,53 ..........
3 ............ 0,08 ..........
12 .......... 0,34 ..........
6 ............ 0,17 ..........
0 ............ 0 ...............
7 ............ 0,2 ............
3 ............ 0,08 ..........
1 ............ 0,03 ..........
0 ............ 0 ...............
7 ............ 0,2 ............
2 ............ 0,06 ..........
0 ............ 0 ...............
3.028 .......................

Cerro Azul ........
1.495 .. 17,63 ......
2.583 .. 30,46 ......
483 ..... 5,7 ..........
1.408 .. 16,61 ......
34 ....... 0,4 ..........
71 ....... 0,84 ........
56 ....... 0,66 ........
40 ....... 0,47 ........
35 ....... 0,41 ........
339 ..... 4 .............
18 ....... 0,21 ........
3 ......... 0,04 ........
14 ....... 0,17 ........
43 ....... 0,51 ........
109 ..... 1,29 ........
78 ....... 0,92 ........
18 ....... 0,21 ........
123 ..... 1,45 ........
62 ....... 0,73 ........
23 ....... 0,27 ........
45 ....... 0,53 ........
59 ....... 0,7 ..........
11 ....... 0,13 ........
6 ......... 0,07 ........
48 ....... 0,57 ........
16 ....... 0,19 ........
20 ....... 0,24 ........
28 ....... 0,33 ........
28 ....... 0,33 ........
14 ....... 0,17 ........
47 ....... 0,55 ........
9 ......... 0,11 .........
6 ......... 0,07 ........
27 ....... 0,32 ........
7.399 ...................

Dr. Ulysses ........
1.639 .. 48,65 ......
108 ..... 3,21 ........
33 ....... 0,98 ........
134 ..... 3,98 ........
6 ......... 0,18 ........
20 ....... 0,59 ........
27 ....... 0,8 ..........
394 ..... 11,69 .......
1 ......... 0,03 ........
172 ..... 5,11 .........
4 ......... 0,12 ........
1 ......... 0,03 ........
2 ......... 0,06 ........
8 ......... 0,24 ........
92 ....... 2,73 ........
3 ......... 0,09 ........
137 ..... 4,07 ........
10 ....... 0,3 ..........
41 ....... 1,22 ........
3 ......... 0,09 ........
16 ....... 0,47 ........
16 ....... 0,47 ........
0 ......... 0 .............
1 ......... 0,03 ........
6 ......... 0,18 ........
1 ......... 0,03 ........
3 ......... 0,09 ........
7 ......... 0,21 ........
18 ....... 0,53 ........
36 ....... 1,07 ........
1 ......... 0,03 ........
2 ......... 0,06 ........
2 ......... 0,06 ........
0 ......... 0 .............
2.944 ...................

Itaperuçu ............. Tunas do Pr .........
2.993 ... 24,44 ....... 1.591 ..... 54,08 .......
299 ...... 2,44 ......... 199 ........ 6,76 .........
1.968 ... 16,07 ....... 50 .......... 1,7 ...........
597 ...... 4,88 ......... 26 .......... 0,88 .........
1.454 ... 11,87 ....... 289 ........ 9,82 .........
1.364 ... 11,14 ....... 11 .......... 0,37 .........
9 .......... 0,07 ......... 13 .......... 0,44 .........
57 ........ 0,47 ......... 138 ........ 4,69 .........
164 ...... 1,34 ......... 16 .......... 0,54 .........
17 ........ 0,14 ......... 36 .......... 1,22 .........
15 ........ 0,12 ......... 3 ............ 0,1 ...........
486 ...... 3,97 ......... 3 ............ 0,1 ...........
394 ...... 3,22 ......... 5 ............ 0,17 .........
282 ...... 2,3 ........... 13 .......... 0,44 .........
67 ........ 0,55 ......... 31 .......... 1,05 .........
101 ...... 0,82 ......... 6 ............ 0,2 ...........
44 ........ 0,36 ......... 7 ............ 0,24 .........
70 ........ 0,57 ......... 2 ............ 0,07 .........
70 ........ 0,57 ......... 3 ............ 0,1 ...........
91 ........ 0,74 ......... 4 ............ 0,14 .........
70 ........ 0,57 ......... 12 .......... 0,41 .........
20 ........ 0,16 ......... 12 .......... 0,41 .........
69 ........ 0,56 ......... 4 ............ 0,14 .........
82 ........ 0,67 ......... 5 ............ 0,17 .........
14 ........ 0,11 ......... 3 ............ 0,1 ...........
50 ........ 0,41 ......... 6 ............ 0,2 ...........
45 ........ 0,37 ......... 1 ............ 0,03 .........
14 ........ 0,11 ......... 11 .......... 0,37 .........
16 ........ 0,13 ......... 1 ............ 0,03 .........
4 .......... 0,03 ......... 7 ............ 0,24 .........
2 .......... 0,02 ......... 0 ............ 0 ..............
25 ........ 0,2 ........... 1 ............ 0,03 .........
20 ........ 0,16 ......... 12 .......... 0,41 .........
12 ........ 0,1 ........... 2 ............ 0,07 .........
10.985 ................... 2.523 ......................

Total ....
8.213 ....
3.255 ....
2.542 ....
2.342 ....
1.792 ....
1.516 ....
1.197 ....
721 .......
595 .......
568 .......
508 .......
502 .......
419 .......
357 .......
316 .......
208 .......
207 .......
205 .......
178 .......
160 .......
157 .......
118 .......
103 .......
97 .........
83 .........
79 .........
69 .........
67 .........
66 .........
62 .........
50 .........
44 .........
42 .........
41 .........
26.879

%
30,56
12,11
9,46
8,71
6,67
5,64
4,45
2,68
2,21
2,11
1,89
1,87
1,56
1,33
1,18
0,77
0,77
0,76
0,66
0,60
0,58
0,44
0,38
0,36
0,31
0,29
0,26
0,25
0,25
0,23
0,19
0,16
0,16
0,15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

DEP. ESTADUAL ................... N. ........ Sigla ........
ALEXANDRE CURI * .............. 15128 . PMDB .......
EDSON STRAPASSON * ....... 15200 . PMDB .......
KIELSE * ................................ 15156 . PMDB .......
CARLOS SIMÕES ** .............. 14190 . PTB ..........
ROSSONI * ............................ 45120 . PSDB ........
NELSON JUSTUS * ................ 25111 .. PFL ...........
MARA LIMA ........................... 20123 . PSC ..........
STEPHANES JUNIOR * .......... 15000 . PMDB .......
WALDYR PUGLIESI * ............ 15123 . PMDB .......
HERMES FONSECA ............... 13190 . PT .............
JOSÉ VICENTE ...................... 23823 . PPS ..........
PADRE ROQUE ...................... 13113 . PT .............
NEY LEPREVOST * ............... 11669 . PP .............
LUIZ CARLOS MARTINS * ..... 12550 . PDT ..........
WELTER * .............................. 13166 . PT .............
BETI PAVIN * .......................... 15333 . PMDB .......
VANDERLEI IENSEN .............. 15730 . PMDB .......
TADEU VENERI * ................... 13131 . PT .............
LEITE ..................................... 23400 . PPS ..........
BRADOCK ............................. 15150 . PMDB .......
NEIVO BERALDIN .................. 12800 . PDT ..........
LUIZ MALUCELLI ................... 45800 . PSDB ........
DR. REINALDO CARDOSO .... 12130 . PDT ..........
ANIBELLI * ............................. 15190 . PMDB .......
RUI HARA ............................. 45678 . PSDB ........
FABIO CAMARGO * .............. 25654 . PFL ...........
CESAR SELEME .................... 15715 . PMDB .......
EDSON PRACZYK * .............. 10123 . PRB ..........
NATALIO STICA .................... 13444 . PT .............
ANDRE PASSOS ................... 13333 . PT .............
ARLETE mãe GUILHERME ..... 23655 . PPS ..........
DALPRÁ ................................ 27627 . PSDC ........
FRANCISCO BÜHRER * ......... 45680 . PSDB ........
JOCELITO CANTO ................. 14123 . PTB ..........
TONINHO DO HC ................... 27000 . PSDC ........
ROMANELLI * ........................ 15678 . PMDB .......
Total de Votos ...................................................

Adrianópolis .........
543 ........ 15,51 ........
141 ........ 4,03 ..........
242 ........ 6,91 ..........
7 ............ 0,2 ............
104 ........ 2,97 ..........
86 .......... 2,46 ..........
25 .......... 0,71 ..........
71 .......... 2,03 ..........
0 ............ 0 ...............
551 ........ 15,73 ........
9 ............ 0,26 ..........
3 ............ 0,09 ..........
5 ............ 0,14 ..........
0 ............ 0 ...............
182 ........ 5,2 ............
17 .......... 0,49 ..........
56 .......... 1,6 ............
12 .......... 0,34 ..........
216 ........ 6,17 ..........
18 .......... 0,51 ..........
177 ........ 5,05 ..........
176 ........ 5,03 ..........
0 ............ 0 ...............
2 ............ 0,06 ..........
0 ............ 0 ...............
37 .......... 1,06 ..........
2 ............ 0,06 ..........
0 ............ 0 ...............
0 ............ 0 ...............
2 ............ 0,06 ..........
5 ............ 0,14 ..........
1 ............ 0,03 ..........
48 .......... 1,37 ..........
0 ............ 0 ...............
0 ............ 0 ...............
11 .......... 0,31 ..........
2.749 .......................

Cerro Azul ........
2.601 .. 30,81 ......
429 ..... 5,08 ........
1.236 .. 14,64 ......
47 ....... 0,56 ........
156 ..... 1,85 ........
31 ....... 0,37 ........
394 ..... 4,67 ........
162 ..... 1,92 ........
468 ..... 5,54 ........
8 ......... 0,09 ........
140 ..... 1,66 ........
320 ..... 3,79 ........
13 ....... 0,15 ........
50 ....... 0,59 ........
78 ....... 0,92 ........
149 ..... 1,76 ........
59 ....... 0,7 ..........
94 ....... 1,11 .........
5 ......... 0,06 ........
27 ....... 0,32 ........
10 ....... 0,12 ........
5 ......... 0,06 ........
54 ....... 0,64 ........
82 ....... 0,97 ........
50 ....... 0,59 ........
2 ......... 0,02 ........
20 ....... 0,24 ........
51 ....... 0,6 ..........
1 ......... 0,01 ........
2 ......... 0,02 ........
25 ....... 0,3 ..........
1 ......... 0,03 ........
2 ......... 0,02 ........
15 ....... 0,18 ........
35 ....... 0,41 ........
14 ....... 0,17 ........
6.836 ...................

Dr. Ulysses ........
1.443 .. 42,38 ......
91 ....... 2,67 ........
77 ....... 2,26 ........
21 ....... 0,62 ........
742 ..... 21,79 ......
1 ......... 0,03 ........
25 ....... 0,73 ........
10 ....... 0,29 ........
153 ..... 4,49 ........
0 ......... 0 .............
3 ......... 0,09 ........
20 ....... 0,59 ........
0 ......... 0 .............
8 ......... 0,23 ........
2 ......... 0,06 ........
31 ....... 0,91 ........
42 ....... 1,23 ........
8 ......... 0,23 ........
1 ......... 0,03 ........
1 ......... 0,03 ........
2 ......... 0,06 ........
0 ......... 0 .............
93 ....... 2,73 ........
6 ......... 0,18 ........
51 ....... 1,5 ..........
5 ......... 0,15 ........
0 ......... 0 .............
0 ......... 0 .............
0 ......... 0 .............
2 ......... 0,06 ........
0 ......... 0 .............
3 ......... 0,09 ........
1 ......... 0,03 ........
23 ....... 0,68 ........
1 ......... 0,03 ........
3 ......... 0,09 ........
2.869 ...................

Itaperuçu ............. Tunas do Pr .........
494 ...... 4,04 ......... 1.264 ..... 42,83 .......
3.997 ... 32,68 ....... 252 ........ 8,54 .........
471 ...... 3,85 ......... 130 ........ 4,41 .........
1.492 ... 12,2 ......... 240 ........ 8,13 .........
230 ...... 1,88 ......... 16 .......... 0,54 .........
1.054 ... 8,62 ......... 6 ............ 0,2 ...........
194 ...... 1,59 ......... 13 .......... 0,44 .........
388 ...... 3,17 ......... 8 ............ 0,27 .........
9 .......... 0,07 ......... 3 ............ 0,1 ...........
51 ........ 0,42 ......... 1 ............ 0,03 .........
76 ........ 0,62 ......... 166 ........ 5,63 .........
20 ........ 0,16 ......... 0 ............ 0 ..............
313 ...... 2,56 ......... 5 ............ 0,17 .........
237 ...... 1,94 ......... 32 .......... 1,08 .........
35 ........ 0,29 ......... 15 .......... 0,51 .........
61 ........ 0,5 ........... 50 .......... 1,69 .........
132 ...... 1,08 ......... 7 ............ 0,24 .........
167 ...... 1,37 ......... 0 ............ 0 ..............
29 ........ 0,24 ......... 2 ............ 0,07 .........
174 ...... 1,42 ......... 0 ............ 0 ..............
8 .......... 0,07 ......... 7 ............ 0,24 .........
7 .......... 0,06 ......... 1 ............ 0,03 .........
28 ........ 0,23 ......... 0 ............ 0 ..............
21 ........ 0,17 ......... 1 ............ 0,03 .........
8 .......... 0,07 ......... 3 ............ 0,1 ...........
59 ........ 0,48 ......... 3 ............ 0,1 ...........
64 ........ 0,52 ......... 3 ............ 0,1 ...........
32 ........ 0,26 ......... 1 ............ 0,03 .........
10 ........ 0,08 ......... 65 .......... 2,2 ...........
64 ........ 0,52 ......... 3 ............ 0,1 ...........
25 ........ 0,2 ........... 15 .......... 0,51 .........
0 .......... 0 .............. 58 .......... 1,97 .........
2 .......... 0,02 ......... 2 ............ 0,07 .........
9 .......... 0,07 ......... 6 ............ 0,2 ...........
13 ........ 0,11 ......... 1 ............ 0,03 .........
14 ........ 0,11 ......... 3 ............ 0,1 ...........
9.988 ..................... 2.382 ......................

Total ....
6.345 ....
4.910 ....
2.156 ....
1.807 ....
1.248 ....
1.178 ....
651 .......
639 .......
633 .......
611 .......
394 .......
363 .......
336 .......
327 .......
312 .......
308 .......
296 .......
281 .......
253 .......
220 .......
204 .......
189 .......
175 .......
112 .......
112 .......
106 .......
89 .........
84 .........
76 .........
73 .........
70 .........
63 .........
55 .........
53 .........
50 .........
45 .........
24.824

%
25,56
19,78
8,69
7,28
5,03
4,75
2,62
2,57
2,55
2,46
1,59
1,46
1,35
1,32
1,26
1,24
1,19
1,13
1,02
0,89
0,82
0,76
0,70
0,45
0,45
0,43
0,36
0,34
0,31
0,29
0,28
0,25
0,22
0,21
0,20
0,18

Quanto às Denúncias
As denúncias de Alcides da Silva Souza
são muitas. São 13 protocolos ao Tribunal de
Contas, 4 procedimentos, 1 denúncia crime,
dando ao todo cerca de 55 irregularidades,
mais da metade com denúncias repetidas.
Isto já gerou inúmeras auditorias do
Tribunal de Contas e do Ministério da Saúde,
além de fazer trabalhar a Câmara Municipal, o
Tribunal de Contas do Estado (TCE), a
Procuradoria Geral de Justiça - Prefeitos, a
Corregedoria, o CAOCI - Centro de Apoio
Operacional às Promotorias, o Ministério
Público e a própria prefeitura, que precisa
encontrar tempo e documentos para
responder.
Não somos juízes ou advogado de defesa.
Mas pela resposta das auditorias, a
esmagadora maioria das denúncias são
improcedentes. Veja o que diz a conclusão de
uma grande auditoria do TCE encerrada em
23 de outubro de 2003, págs 21 e 22:
Concluímos que :
a) item 1 - a prestação de contas do convênio
nº 1901/97, foi aprovada pelo Ministério da
Saúde, conforme ofício nº 108/DICON/SAAP;
b) item 2 - os recursos de R$ 80.000,00 para
a construção da Unidade Hospitalar foram
escassos. Com a anuência do Ministério da
Saúde foi construído um Posto de Saúde com
4 leitos;
c) item 3 - a maioria dos empenhos
apresentaram vários erros formais, tais como:
falta de assinaturas, sem, data, não constou o
número de diárias, inexistência de alguns
casos de notas fiscais, cheques em nome da
servidora Salete Westley Board para aquisição
de material odontológico e material de
informática, não há comprovação da
prestação de serviços médicos, sem indicação
de destino das viagens etc;
d) item 4 - a Tomada de Preços nº 01/98, para
Transporte Escolar, apresentou apenas erros
formais: falta de assinaturas dos responsáveis
nos empenhos e notas fiscais sem
autenticação de que os serviços foram
prestados;
e) item 5 - a prestação de contas do convênio
nº 933/33, de 15/12/93, foi encaminhada com
toda a documentação para a DRC,
encontrando-se em análise;
f) item 6 - constatou-se que o ITBI relativo às
transações imobiliárias no período de 1997 a
2000, foi recolhido aos cofres municipais; (este
foi um dos motivos da cassação do ex-prefeito
Neno, que cai aqui por terra)
g) item 7 - nomeações para cargos
comissionados foram efetuadas de forma
regular, por decreto e publicadas;
h) item 8 - constatou-se que Carlos Eduardo
Alves Cordeiro recebia pelo cargo de Agente
Administrativo nível 061 pela Assembléia
Legislativa. No mesmo período acumulava
um cargo na Prefeitura Municipal de Doutor
Ulysses e recebeu indevidamente o valor de
R$ 15.378,48;
i) item 9 - relativamente ao Sr. Renato Pereira,
nada foi constado;

* Eleito
** Eleito mas cassado

Resultado do 2 o turno das Eleições do Vale do Ribeira
1
2

PRESIDENTE ......................... N. ........ Sigla ........ Adrianópolis ......... Cerro Azul ........ Dr. Ulysses ........
LULA .................................... 13 ....... PT ............. 2.214 ..... 71,44 ........ 5.891 .. 69,48 ...... 1.974 .. 60,07 ......
GERALDO ALCKMIN ............. 45 ....... PSDB ........ 885 ..... 28,56 ........ 2.588 .. 30,52 ...... 1.312 .. 39,93 ......
Abstenção (não votaram) .................................... 1.224 ..... 25,64 ........ 1.464 .. 13,58 ...... 479 .. 11,56 .......

Itaperuçu ............. Tunas do Pr .........
8.794 ... 72,71 ....... 1.487 ..... 55,80 .......
3.300 ... 27,29 ....... 1.178 ..... 44,20 .......
2.383 ... 15,38 ....... 1.021 ..... 25,13 .......

Total .... %
20.360 .. 56,25
9.263 .. 25,59
6.571

1
2

GOVERNADOR ..................... N. ........ Sigla ........ Adrianópolis ......... Cerro Azul ........ Dr. Ulysses ........
REQUIÃO .............................. 15 ....... PMDB ....... 2.189 ..... 70,11 ........ 7.952 .. 94,20 ...... 2.813 .. 85,81 ......
OSMAR DIAS ........................ 12 ....... PDT .......... 931 ..... 29,89 ........ 490 .. 5,8 ....... 465 .. 14,19 ......
Abstenção (não votaram) .................................... 1.224 ..... 25,64 ........ 1.464 .. 13,58 ...... 479 .. 11,56 .......

Itaperuçu ............. Tunas do Pr .........
9.949 ... 83,05 ....... 1.990 ..... 76,22 .......
2.030 ... 16,95 ....... 621 ..... 23,78 .......
2.383 ... 15,38 ....... 1.021 ..... 25,13 .......

Total .... %
24.893 .. 84,58
4.537 .. 15,42
6.571

j) item 10 - nada ficou comprovado sobre as
acusações contra Josebeu de Paula;
k) item 11 - a estrada da Mata do Chamberleim foi
vistoriada e constatou-se que foi construída, tendo
sido gasto o valor de R$ 12.000,00;
l) item 12 - a pavimentação asfáltica da central da
cidade foi efetuada e gasto o valor de R$
54.530,84;
m) item 13 - a Secretaria de Transporte, através
do DER, atestou a construção de 4 (quatro) pontes
com a área de 48,00 m 2 cada uma;
n) item 14 - a dívida com o INSS foi reparcelada
em 180 vezes, de acordo com lei nº 10.864/2003.
O Município criou fundo previdenciário próprio a
partir de Janeiro de 2001;
o) item 15 - os gastos com Esporte e Turismo foram

de R$ 4.167,70, ao contrário do denunciante
afirmando ser de R$ 90.000,00. Pelos controles
contábeis não ocorreram gastos com Educação
Infantil.
É a informação.
ARISTEU PEREIRA DE CARVALHO
Economista - CORECON Nº .1.559
LUIZ CARLOS BITENCOURT PEREIRA
Oficial de Gabinete - DG 2c - CRC-PR 9.023
Encaminhe-se à DG.
ALCIDES J. ARCO VERDE
Coordenador da CAOCI

Conclusão
Portanto, com a exceção dos itens 3 e 4, que
tratou somente de pequenos erros de escrita,
facilmente consertáveis, e que, se arrumados, não

inviabilizam ou desaprovam uma prestação de
contas, o restante das irregularidades apontadas
em denúncias foram todas APROVADAS.

Basta Cidinho
Vou lhe pedir por misericórdia, Sr. Alcides da
Silva Souza (Cidinho), que não comprometa os
poucos recursos da prefeitura e população de Dr.
Ulysses, para pagamento de advogados,
honorários e despesas judiciais, nem
comprometa o tempo dos juízes, promotores,
advogados e funcionários da Prefeitura,
vasculhando documentos para poder se defender
de suas denúncias improcedentes e infundadas,
quase na sua maioria, denúncias vazias.
Fique mais tranqüilo, Cidinho, pois Dr. Ulysses
está sendo bem administrada.
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Resultado Eleição 1 Turno PARANÁ
o

1
2
3
4
5
6
7
8

PRESIDENTE
GERALDO ALCKMIN
LULA
HELOÍSA HELENA
CRISTOVAM BUARQUE
ANA MARIA RANGEL
LUCIANO BIVAR
JOSÉ MARIA EYMAEL
RUI COSTA PIMENTA

N.
45
13
50
12
44
17
27
29

Sigla
PSDB
PT
PSOL
PDT
PRP
PSL
PSDC
PCO

Votos
2.953.572
2.111.589
301.688
190.452
7.434
3.597
3.086
0

%
53,01
37,9
5,41
3,42
0,13
0,06
0,06
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

GOVERNADOR
ROBERTO REQUIÃO
OSMAR DIAS
FLAVIO ARNS
RUBENS BUENO
MELO VIANA
LUIZ FELIPE
ANA LUCIA PIRES
LUIZ ADÃO
JORGE MARTINS
ANTONIO R. FORTE
IVO SOUZA

N.
15
12
13
23
43
50
28
27
44
17
29

Sigla
PMDB
PDT
PT
PPS
PV
PSOL
PRTB
PSDC
PRP
PSL
PCO

Votos
2.321.217
2.093.161
506.825
437.689
30.501
14.914
9.993
3.023
2.400
2.119
781

%
42,81
38,6
9,35
8,07
0,56
0,28
0,18
0,06
0,04
0,04
0,01

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SENADOR
ALVARO DIAS
GLEISI
MUSSI
SANDOVAL
SALAMUNI
CUSTODIO DA SILVA
SANDRA BORGES
PROCOPIAK
PROF. IVAN BERNARDO

N.
456
131
231
200
437
289
177
270
160

Sigla
PSDB
PT
PPS
PSC
PV
PRTB
PSL
PSDC
PSTU

Votos
2.572.481
2.299.088
78.723
74.307
39.841
10.130
8.313
5.234
5.017

%
50,51
45,14
1,55
1,46
0,78
0,2
0,16
0,1
0,1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DEPUTADO FEDERAL
GUSTAVO FRUET
RATINHO JUNIOR
ALFREDO KAEFER
HERMES PARC. FRANGÃO
OSMAR SERRAGLIO
BARBOSA NETO
RICARDO BARROS
LUPION
DILCEU SPERAFICO
MAX ROSENMANN
BALBINOTTI
NELSON MEURER
LUIZ CARLOS HAULY
ALEX CANZIANI
ANGELO VANHONI
MICHELETTO
REINHOLD STEPHANES
AFFONSO CAMARGO
GIACOBO
ROCHA LOURES
CEZAR SILVESTRI
SETIM
EDUARDO SCIARRA
TAKAYAMA
CHICO DA PRINCESA
ANDRÉ VARGAS
DR. ROSINHA
ALCENI GUERRA
CASSIO TANIGUCHI
ASSIS DO COUTO

N.
4567
2340
4566
1540
1533
1212
1151
2505
1122
1510
1569
1111
4515
1414
1322
1512
1515
4545
2200
1505
2313
2550
2530
1500
2223
1345
1313
2525
2522
1314

Sigla
PSDB
PPS
PSDB
PMDB
PMDB
PDT
PP
PFL
PP
PMDB
PMDB
PP
PSDB
PTB
PT
PMDB
PMDB
PSDB
PL
PMDB
PPS
PFL
PFL
PMDB
PL
PT
PT
PFL
PFL
PT

Votos
210.674
205.286
158.659
151.874
149.673
132.674
130.855
122.861
116.632
116.516
116.398
114.141
111.506
111.472
111.036
103.120
101.699
99.763
92.868
89.204
88.962
88.526
85.197
85.093
84.046
83.222
69.349
69.022
67.821
63.032

%
3,94
3,84
2,97
2,84
2,8
2,48
2,45
2,3
2,18
2,18
2,18
2,13
2,08
2,08
2,08
1,93
1,9
1,87
1,74
1,67
1,66
1,66
1,59
1,59
1,57
1,56
1,3
1,29
1,27
1,18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

DEPUTADO ESTADUAL
ALEXANDRE CURI
NEREU MOURA
CAITO QUINTANA
ROMANELLI
BELINATI
ARTAGAO JUNIOR
ROSSONI
LUIZ ACCORSI
AUGUSTINHO ZUCCHI
WALDYR PUGLIESI
CIDA BORGHETTI
ANIBELLI
JOCELITO CANTO
KIELSE
LUIZ CARLOS MARTINS
NELSON GARCIA
FRANCISCO BÜHRER
NEY LEPREVOST
MARCELO RANGEL
EDGAR BUENO
RENI PEREIRA
CHICO NOROESTE
MAURO MORAES
FERNANDO CARLI FILHO
ELIO RUSCH
DURVAL AMARAL
DOBRANDINO
LUIZ NISHIMORI
NELSON JUSTUS
PLAUTO
LUIZ FERNANDES LITRO
CHEIDA
TERUO
EDSON STRAPASSON
BETI PAVIN
FABIO CAMARGO
LUCIANA RAFAGNIN
STEPHANES JUNIOR
JONAS GUIMARÃES
DUILIO GENARI
ENIO VERRI
ADEMIR BIER **
EDSON PRACZYK
TRAIANO
FELIPE LUCAS
FERNANDO SCANAVACCA *
DOUGLAS FABRÍCIO
PÉRICLES
TADEU VENERI
WELTER
BERTOLDI
DR. BATISTA
PEDRO IVO
ROSANE

N.
15128
15178
15107
15678
11789
15015
45120
45000
12345
15123
11511
15190
14123
15156
12550
45200
45680
11669
23100
12612
40111
22104
15655
40789
25155
25252
15115
45123
25111
25110
45160
15999
15450
15200
15333
25654
13233
15000
15250
11223
13300
15280
10123
45789
23500
12567
23600
13115
13131
13166
25625
33014
13567
43043

Sigla
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PP
PMDB
PSDB
PSDB
PDT
PMDB
PP
PMDB
PTB
PMDB
PDT
PSDB
PSDB
PP
PPS
PDT
PSB
PL
PMDB
PSB
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PFL
PFL
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PT
PMDB
PMDB
PP
PT
PMDB
PRB
PSDB
PPS
PDT
PPS
PT
PT
PT
PFL
PMN
PT
PV

Votos
131.988
88.891
85.352
82.666
81.157
74.783
71.992
71.920
67.760
66.513
66.492
65.624
65.284
61.874
54.520
53.932
53.524
53.471
51.868
49.971
49.760
49.413
48.513
46.686
46.613
46.476
45.623
45.247
44.430
42.456
41.864
39.298
39.176
38.645
38.266
37.973
37.966
37.955
37.726
36.999
36.800
35.997
35.725
34.666
31.636
30.718
29.553
29.012
28.204
27.549
27.385
26.714
24.472
18.844

%
2,47
1,67
1,6
1,55
1,52
1,4
1,35
1,35
1,27
1,25
1,25
1,23
1,22
1,16
1,02
1,01
1
1
0,97
0,94
0,93
0,93
0,91
0,87
0,87
0,87
0,85
0,85
0,83
0,8
0,78
0,74
0,73
0,72
0,72
0,71
0,71
0,71
0,71
0,69
0,69
0,67
0,67
0,65
0,59
0,58
0,55
0,54
0,53
0,52
0,51
0,5
0,46
0,35

* deve entrar no lugar de Carlos Simões cassado com 32.132 votos
** deve entrar no lugar de Geraldo Cartário cassado com 61.758 votos

Resultado Eleição 2 Turno

Entrevista Exclusiva para o Jornal Folha do
Vale do ex-Presidente da Itaipu Jorge Samek

Foto: www.parana-online.com.br

Jorge Samek foi eleito em 2002 para
deputado federal pelo PT com 114.659 votos,
1.643 votos somente em Cerro Azul.
Foi chamado pelo presidente da República
Lula para assumir a presidência da Itaipu
Binacional.
No atual momento (25/10/2006) está
licenciado da presidência de Itaipu e é
coordenador estadual da campanha de Lula
no Paraná.
JFV: Como está a campanha de Lula no
Brasil.
O Datafolha no domingo deu uma diferença
de 22 pontos a favor de Lula. Isto porque o
brasileiro compreendeu que o voto em Lula
hoje significa trocar a busca constante de
mercado e do lucro pela política de
crescimento mas com distribuição de renda,
trocar o capital pelo trabalho com desenvolvimento sustentável. Lula possibilita que se
possa cuidar mais das famílias, dos pequenos
agricultores e dos mais humildes. É fazer com
que todas as instituições governamentais, e
as empresas públicas como Banco do Brasil,
Petrobrás, Caixa Econômica, além de Copel
e Sanepar aqui no Paraná, possam
efetivamente trabalhar para o povo brasileiro,
principalmente os mais pobres, dando para
eles respeito e dignidade.
Tenho certeza hoje que a ida de Lula para o
segundo turno foi uma bênção muito grande.
Através disto pudemos explicar programas e
ações que não estavam bem explicados e nos
defender das denúncias dos últimos instantes
do primeiro turno. Pudemos também
proporcionar uma melhor conversa com as
lideranças e governos, o que possibilitou que,
dos 27 estados da Federação, hoje 20
governadores apóiam Lula e em 4 estados há
o apoio indireto.
JFV: Como está a campanha de Lula e
Requião no Paraná.
No começo de setembro, no primeiro turno,
Lula estava na frente aqui no Paraná. Daí as
denúncias dos últimos dias não puderam ser
explicadas efetivamente por falta de tempo, o
que fez com que Alckmin ganhasse de Lula no
Paraná no 1 o turno. Agora, depois dos
paranaenses ouvirem programas, propostas
e explicações, Lula cresceu pela pesquisa e
está a frente também aqui no Paraná. O apoio
de Lula para Requião e vice-versa foi
construído com muita dificuldade nestes
últimos dias, e já começou a fazer a diferença.
É bonito de ver o trabalho e a empolgação dos
cabos eleitorais e do pessoal de campanha.
Tenho certeza que, se Requião ganhar aqui no
Paraná, foi motivado também pela ajuda de
Lula e de seus inúmeros cabos eleitorais.
JFV: Você tem vindo para Cerro Azul
constantemente nos últimos 30 anos, pois
tem propriedade aqui e conhece bem a

o

1
2

PRESIDENTE NO PARANÁ
N.
Sigla
Votos
GERALDO ALCKMIN
45
PSDB
2.744.697
LULA
13
PT
2.663.423
DIFERENÇA NO PARANÁ ................................... 81.274

%
50,75
49,25

1
2

GOVERNADOR NO PARANÁ N.
Sigla
Votos
ROBERTO REQUIÃO
15
PMDB
2.321.217
OSMAR DIAS
12
PDT
2.093.161
DIFERENÇA NO PARANÁ ................................... 10.479

%
42,81
38,6

1
2

PRESIDENTE NO BRASIL
N.
Sigla
LULA
13
PT
GERALDO ALCKMIN
45
PSDB
DIFERENÇA NO BRASIL ................................

Votos
%
58.270.810 60,82
37.534.823 39,18
20.735.987

As eleições transcorreram de forma tranqüila
em todo o Brasil e também no Vale do Ribeira.
No 1o turno, ocorreram muitas filas devido o
grande número de candidatos a serem votados.

realidade deste povo. O que Requião,
Lula e Jorge Samek podem contribuir
para o povo sofrido daqui?
Eu lembro muito bem que no dia 19 de
maio de 2003, quando a comitiva de
Requião veio para Cerro Azul no lançamento
do Programa do Leite aqui no Vale do
Ribeira, nós paramos na lanchonete ali na
Ponte do Rio Piedade, na divisa do município
entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul. Deixei
bem claro para o governador Requião que a
grande obra de desenvolvimento para esta
região, o grande benefício que algum
governo poderia fazer para o povo daqui era
o asfaltamento da estrada, da rodovia PR
092. Lembro que naquele momento o
governador ficou ainda relutante em aceitar
esta possibilidade por absoluta falta de
recursos que o Estado encontrava-se
naquele momento. Mas quando chegamos
no Laranjinha, qual a minha surpresa senão
a que ele chama o deputado Waldyr Pugliesi,
seu Secretário de Transportes, e determina
que ele anuncie o início da obra para dali 10
dias. Requião foi o único governador e
político que veio para a região e não
prometeu o asfaltamento da estrada.
Simplesmente determinou que se iniciasse
e pronto, estamos com ela asfaltada, uma
rodovia bonita, exuberante, bem construída
e que já está trazendo riqueza para a região.
Mas não é só isto que se espera do
governador Requião, informações estas que
temos ouvido pessoalmente dele.
Num primeiro momento, há a intenção de
se efetuar o asfaltamento dos 56 km de
Cerro Azul até Dr. Ulysses.
Depois, num segundo momento, o
asfaltamento dos 30 km ligando Cerro Azul
até a estrada de Tunas do Paraná.
E num terceiro momento os 54 km de Dr.
Ulysses até Jaguariaíva, terminando por
completo o asfaltamento da Rodovia
Estadual PR 092.
Também há de se esperar de Requião e
do nosso apoio e trabalho, pois como
agrônomo, sou extremamente ligado à área
agrícola, a criação da Escola Técnica
Agrícola do Vale do Ribeira, no local onde
no passado foi uma Mineração. Isto faria com
que nossos jovens não precisassem mais
migrar da região para continuar seus
estudos, o que traria com certeza, um grande
desenvolvimento agrícola e econômico para
a região, transformando Cerro Azul num pólo
educacional, tecnológico e de cultura.
JFV: E depois das eleições, qual vai
ser o futuro do ex-deputado Jorge
Samek?
O presidente Lula gostaria que
atuássemos mais perto dele. Já conversou
muito conosco sobre seus planos na área de
energia e áreas afins no governo, como por
exemplo o interessante projeto do Biodiesel.
Mas estamos fazendo um trabalho muito útil
e bonito na Itaipu Binacional. Confiamos na
vitória de Lula, e neste caso eu gostaria muito
de continuar este trabalho. Uma de nossas
atividades que nos dá mais prazer é o Parque
Tecnológico de Itaipu. Os experimentos,
ensaios, novas tecnologias e atividades
científicas que estamos desenvolvendo ali,
são únicos em nosso país. A recuperação de
mata ciliar e a utilização racional de
agroflorestas também são ações que
desenvolvemos na Itaipu e região. O trabalho
feito ali está sendo todo documentado e com
certeza ajudará no desenvolvimento
sustentável de outras hidrelétricas e na
recuperação de áreas em torno de cursos
d´água. Eu portanto gostaria de permanecer
na Itaipu e terminar o trabalho que ali
começamos.
JFV: Suas Últimas Palavras...
Estarei sempre disponível para ouvir e
ajudar o povo do Vale do Ribeira. Obrigado!
Entrevista concedida por telefone para Edson A.
Franzen no dia 25 de outubro de 2006

Mas no 2o turno, a votação foi rápida.
Cerro Azul foi o muncicípio do Paraná que teve
a maior votação em % para Requião, e Dr.
Ulysses o 2o lugar. Os dois elegeram Requião!
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Homenagem do Folha do Vale ao Prefeito Santinho
Lembrando este pequeno
grande homem
público, que deixará
saudades, o Jornal Folha
do Vale busca em seus
arquivos algumas fotos
para lembrar a trajetória
política de Valdemir
Santos Porfírio (o
Santinho da farmácia)

Com os jipeiros de um Rali que passou por aqui

Com a Rainha e Princesas da Festa da Laranja 2005
Santinho na Eleição de 2004

No dia da posse em 1o de janeiro de 2005, já no gabinete

No seu local de trabalho

Em reunião de trabalho em seu gabinete na Prefeitura

No dia da eleição de 2004, falando com os eleitores
Com a mãe e a esposa Arlene, no gabinete e já
empossado como Prefeito

Premiando citricultor da Festa da Laranja
Assinando Convênio com o Japão para Computadores

Com Dr. Dalton na entrada do maior colégio eleitoral
cerroazulense nas eleições para Prefeito em 2004

Na Festa da Laranja 2005, com o governador Requião

Na inauguração de trecho do asfalto, com Requião
Assinando outros convênios

Em outubro de 2004 na diplomação de prefeito

Com o diploma de Prefeito junto com a 1a Dama Arlene

Como prometido, pagando pessoalmente cada
funcionário na Prefeitura

Com o casal Pessutti na Festa da Laranja de 2005

Pessoalmente plantando árvore no Dia da Árvore 2005

Com Pessutti, Rainha e Princesas da Festa da Laranja

Fazendo Vistorias nas Obras no Campo

Com o prefeito Pedro Jr de Dr. Ulysses e a prefeita
Nelise de Campina Grande do Sul, quando da Festa do
Caqui de 2005

No dia 01/01/2005 (posse) na Câmara com Dr. Dalton
Com as princesas e Rainha da Festa do Caqui de
2005, em Campina Grande do Sul

Acompanhando enfermeiros em tratamento
Fazendo vistorias em obras na cidade...

Valdemir Santos
Porfírio (Santinho)
T 06/06/1954
V 30/09/2006
Eternizado Prefeito nestes
637 dias de governo
Já se encaminhando para a Prefeitura na posse

Acompanhando a delegação de Cerro Azul

Entregando veículo para a comunidade
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Resgate da Cultura

Incêndio em Cerro Azul revela fragilidade...
Nota de Falecimento
T 07/03/1972 - 26/10/2006 V

Julio Cezar Bales

Profa Vania cataloga e recupera documentos
antigos da Pefeitura Municipal, que estavam
abandonados junto ao barracão da Copasa.
Juntamente com a funcionária Cleonice Denk,
analisam um a um os documentos, limpando,
restaurando e classificando, e que devem fazer
parte do acervo histórico do município.

Marcelo Raab eleito
presidente da Câmara
de Cerro Azul

Um vendedor de fogos e outros produtos teve seu
carro completamente destruído em um incêndio, que
iniciou em seu carro, no dia 04 de outubro, e quase
causa uma grande tragédia (veja ao lado).

“Combatentes não
morrem, viram lenda”
“Não fique triste com os que se afastam de
você.
Eles se vão porque já cumpriram a tarefa
de contribuir,
de alguma forma, para o desenvolvimento
de sua alma.
Agradeça-lhe por tudo e deixe-a partir.”
Homenagem da Família e Amigos

Cerro Azul Novamente em Luto
pela Violência Desnecessária

Modelo de Lei que cria os Bombeiros Voluntários
Artigo 1º - Fica autorizado o Município de Cerro Azul a
criar o Serviço de Bombeiros Voluntários, para atuar nas
áreas do município, para atendimento à população vítima da
ação de incêndios, inundações, vendavais, acidentes e outras
catástrofes e intempéries que porventura venham assolar a
cidade.
Artigo 2º - As nomeações serão feitas pelo Chefe do
Poder Executivo, a quem cabe as convocações ordinárias e
extraordinárias dos mesmos e suas respectivas áreas de
atuação.
Parágrafo Único - Poderão alistar-se no serviço de
Bombeiros Voluntários, homens e mulheres com idade superior
a (21) vinte e um anos, não serão remunerados e seus serviços
serão considerados de relevante serviço comunitário.
Artigo 3º - O serviço de bombeiros voluntários terá
orientação e treinamento proporcionados pela Polícia Militar,
com convênio de manutenção a ser criado.
Artigo 4º - As inscrições estarão abertas a todos os
interessados em fazer parte do serviço de Bombeiros Voluntários.
Artigo 5º - As despesas decorrentes com a execução da
presente lei correrão por conta das dotações próprias do
orçamento municipal, suplementadas oportunamente, se
necessário.
Artigo 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

A Polícia Militar agiu rápido mas, mesmo tendo o
treinamento adequado, não tem os equipamentos
necessários para combater médios e grandes
incêndios. Por isto é imprescindível e urgente que o
poder público municipal crie os BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS de Cerro Azul. Através deles e de
um carro pipa, com equipamentos e treinamento é
que podemos realmente combater estes incêndios.

Precisamos dos Bombeiros
Voluntários em Cerro Azul

Olha a turma
do João Ari de
novo aí gente!?

Atendendo agora à nova lei, que faz a eleição da
diretoria da Câmara de Vereadores de Cerro Azul
meses antes do dia 1o de janeiro (data da posse),
os vereadores de Cerro Azul fizeram esta eleição
dia 05 de outubro. Por unanimidade, a diretoria
eleita para 2007/2008: Marcelo Raab, presidente;
Edmundo Von der Osten Neto, vice-presidente;
Josenei Raab (Porquinho), 1o Secretário;
Ismael Depetris (Leo), 2o Secretário.

Curso MOPP - Senar

Jerry Adriano Ferreira do Nascimento foi
brutalmente assassinado na noite de Domingo para
Segunda, num crime que chocou toda a sociedade
cerroazulense. Trabalhava na Farmácia Cerro
Azul, sendo primo do Claudinei da Farmácia.
O Sindicato Rural de Cerro Azul realiza mais um dos
cursos do Senar. Desta vez foi o curso Mopp de
Direção, dada por uma instrutora do Detran, e que foi
realizado do dia 2 ao dia 6 de outubro deste ano.
Foram mais de 22 participantes. Faltou você...

Construção de
barragens põe em
risco a Mata Atlântica
Da Sucursal
Domingo, 24 de Setembro de 2006, 07:20
NILSON REGALADO
http://atribunadigital.globo.com/
bn_conteudo.asp?cod=265809&opr=125
Sítios arqueológicos inexplorados,
cavernas jamais pesquisadas cientificamente
e comunidades quilombolas formadas há 400
anos correm o risco de sumirem
definitivamente. O motivo é um projeto da
Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) que
prevê a construção de quatro barragens no
Rio Ribeira.
A expectativa é que o projeto para geração
de energia elétrica provoque o alagamento
de 360 hectares de Mata Atlântica.
A previsão dos ambientalistas é que o
projeto Tijuco Alto receba a licença ambiental
do Ibama ainda este ano e o temor é que as
barragens ampliem o impacto das
constantes enchentes na região, conhecida
como Baixo Ribeira, que compreende
municípios como Eldorado, Registro e
Iguape.
‘‘Esse projeto potencializa as enchentes
porque, quando o rio subir e as barragens
tiverem de ser abertas, a onda vai descer
com uma velocidade muito maior, atingindo
o Baixo Ribeira muito mais rápido do que
hoje, sem dar tempo para as pessoas
retirarem seus pertences de casa’’, adverte
Malu Ribeiro, coordenadora da Rede das
Águas, vinculada à Fundação SOS Mata
Atlântica, ong que atua na defesa do meio
ambiente.
‘‘Vamos perder terras férteis e o ph da
água vai ser alterado, mudando
completamente a biodiversidade no Vale do
Ribeira’’, prevê a coordenadora da Rede das
Águas.

Diversidade biológica
Formado a partir das águas dos rios
Assungui e Ribeirinha, o Ribeira percorre 380
quilômetros serpenteando uma área de
riqueza
biológica
reconhecida
mundialmente.
Divisa natural entre os estados de São
Paulo e Paraná na maior parte de seus 385

T 02/07/1982 - 04/11/2006 V

Jerry Adriano

quilômetros de extensão, o Ribeira é o único
rio federal que permanece livre de barragens para
produção de energia elétrica.
‘‘Nunca se pensou nos rios como múltiplo
uso. A mentalidade que persiste é a da década
de 70, de que o rio é uma extensão da tomada’’,
protesta Mario Mantovani, diretor de Mobilização
da SOS Mata Atlântica.
A Companhia Brasileira de Alumínio foi
procurada, por meio de sua Assessoria de
Imprensa, para comentar as críticas ao projeto
feitas pela SOS Mata Atlântica, mas preferiu
não se manifestar.

Impactos previstos

- Ampliação dos efeitos das enchentes no
Baixo Ribeira
- Dispersão de metais pesados e
contaminação da população ribeirinha
- Alagamento de carvernas inexploradas,
sítios arqueológicos e áreas de Mata
Atlântica
- Perda de áreas agriculturáveis e
desapropriação
de
comunidades quilombolas

CBA prevê início das
obras para 2008
Da Sucursal
Domingo, 24 de Setembro de 2006, 07:22
http://atribunadigital.globo.com/
bn_conteudo.asp?cod=265812
A CBA estima que as obras da usina
hidrelétrica de Tijuco Alto (UHE) possam
começar em 2008. Porém, e empresa nega que
esteja interessada em construir as outras três
barragens projetadas para o Rio Ribeira. Em
seu material institucional, a companhia não
comenta os impactos das enchentes nos
municípios paulistas que estão às margens do
rio. Durante o pico das obras, deverão ser
criados 1.700 empregos. Depois de pronta, a
usina terá 60 funcionários.
De acordo com a empresa, cerca de 578
famílias devem ser afetadas pelo primeiro
reservatório, a ser implantado a 335 quilômetros
da foz do Ribeira, no Alto Ribeira. A barragem
terá uma extensão de 539 metros de lado a
lado do rio, por 142 de altura e 382 metros de
largura. Porém, a CBA não revela o valor do
investimento nem a capacidade de geração de
energia.
A estimativa é da própria empresa, que

Esta é a turma que foi para a cachoeira da Jaguatirica em mais uma
caminhada ecológica/cultural que é proporcionado pelo Professor João Ari.
Este evento ocorreu no dia 15 de outubro de 2006.

promoveu um censo nos cinco municípios
envolvidos pela barragem: Adrianópolis, Doutor
Ulysses e Cerro Azul, no Paraná, Itapirapuã
Paulista e Ribeira já no território paulista. O
levantamento foi feito com auxílio de fotos
aéreas tiradas em 2004. Por ano, a geração de
energia deverá representar um aporte de R$ 785
mil a serem divididos entre os cinco municípios.
Segundo a empresa, Tijuco Alto não inundará
terras de comunidades quilombolas porque
estaria cerca de 42 quilômetros distante da
primeira terra quilombola, que é a comunidade
de Porto Velho.
A CBA ainda afirma que retirou restos de
material de mineração e os depositou em local
fora de onde está projetado o reservatório.
Da Internet: ISA
Instituto SócioAmbiental

10 Razões Porque Sou
Contra a Usina
Hidrelétrica de Tijuco Alto
1. Não sabemos quanto será investido na
Barragem, mas sabemos que será um valor
muito maior que 10 milhões de reais. Com
apenas 3,5 milhões investidos faz-se uma
indústria de suco concentrado que daria pelos
menos os 60 empregos diretos prometidos pela
CBA, e cerca de 7.000 empregos indiretos em
4 municípios (Cerro Azul, Dr. Ulysses, Itaperuçu
e Rio Banco do Sul) com possibilidade ainda
de aumentar ano a ano.
2. A Usina Hidrelétrica de Tijuco Alto daria
1.700 empregos provisórios somente durante 3
anos da construção e depois menos de 60
empregos diretos. Nos municípios de Cerro
Azul, Dr. Ulysses, Itaperuçu e Rio Banco do
Sul, praticamente inexistiriam os empregos
indiretos. Quando acabar os 3 anos de
construção teremos desemprego dos 1700 e
dificuldades sociais imensas.
3. Com a Indústria de Sucos e Concentrados
estaremos aumentando ainda mais a produção
e a população do campo, tendendo a se manter
e até a aumentar elevando o fundo de
participação dos municípios. Isto é, aumentando
ano a ano, o valor que o município arrecada.
4. Com a Usina Hidrelétrica de Tijuco Alto,
mais áreas serão compradas e seus moradores
deslocados daqui, como aconteceu. Só em

O Jornal Folha do
Vale pede para o
governo e as
autoridades que
façam mais quadras
poliesportivas na
cidade e nos bairros.
Nossos jovens
agradecem!

Colombo encontramos mais de 200 famílias
de pessoas que moravam nas imediações
do Rio Ribeira e foram desalojadas. Com
isto baixaria ainda mais a produção e a
população, reduzindo o fundo de participação
municipal. Menos dinheiro vindo para cá
5. As áreas que estão sendo compradas
pela CBA são ricas em minérios, pois
também estão localizadas em falhas
geológicas que trazem para cima minerais
pesados, tais como Chumbo, Ouro, Prata,
Fluorita, além de Cimento, Calcário, Barita...
Antonio Ermírio e seus geólogos sabem
disto, e querem a exploração disto daqui
algumas décadas quando a Usina for
esvaziada, pelo lago estar assoreado.
6. Uma Indústria de Sucos e
Concentrados traz progresso, empregos e
renda.
7. A Usina Hidrelétrica de Tijuco Alto
significa retrocesso, desemprego e má
distribuição de renda. Só não vê isto quem
não quer ! ! !
8. Quem ganha com a Indústria de
Sucos e Concentrados é toda a população
de 4 municípios (Cerro Azul, Dr. Ulysses,
Itaperuçu e Rio Branco do Sul).
9. Quem perde com a Usina Hidrelétrica
de Tijuco Alto é grande parte da população
de 6 municípios (Cerro Azul, Dr. Ulysses,
Adrianópolis, Rio Branco do Sul, Itapirapuã
Paulista e Ribeira) .
10. Quem ganha com a Usina Hidrelétrica
de Tijuco Alto é a CBA e a CNEC, com sede
em São Paulo, local das cidades que
receberão a Energia Elétrica para as
Indústrias paulistas de Antonio Ermírio de
Moraes. Eles ganham e ficam por aqui
terras alagadas, população deslocadas,
municípios em decadência, desequilíbrio
ambiental e de clima, corredeiras e cavernas
inundadas, Rio Ribeira agora como
propriedade particular (cheio de placas
PROIBINDO isso e aquilo...). Você já
encontra muitas destas placas por aí.
Quem quer realmente o progresso desta
terra deveria lutar por uma Indústria de Sucos
e Concentrados e ir contra a instalação de
uma usina que vai alagar nosso rio Ribeira,
atual e futuro patrimônio da humanidade.
Eng. Agrônomo Edson A. Franzen
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JhonyPar Transforma Paredes Estéreis em Criativas Imagens e Pinturas

O artista e professor JhonyPar tem atuado no Vale do Ribeira
trazendo pinturas, arte e aulas para nossa região.

Estes são alguns dos trabalhos de JhonyPar.
Este quadro mostra as drogas e vícios quebrando a
ligação com Deus, a saída para a libertação.

Este é o painel pintado em Dr. Ulysses na Escola Cidadão do Futuro que deve ser inaugurada neste
final de ano pelo governador Roberto Requião.

JhonyPar também traz em seus trabalhos, motivos
ecológicos. O desmatamento desenfreado leva à morte
dos animais e da população ao redor.

JhonyPar atua ensinando e ministrando cursos de arte.
É fundador do Projeto Arte Rua (PAR) fazendo e
ensinando arte para pessoas com dificuldades.

Este é o painel da Biblioteca Cidadã, também em Dr.
Ulysses, mostrando a história do começo do município.

A arte de JhonyPar conscientiza sobre a necessidade
de não se pichar e evitando também o vandalismo de
rua, através do resgate de fatos históricos na região.

ESTAMOS CHAMANDO VOCÊ CITRICULTOR
Quer ganhar mais por caixa de Laranja ou Tangerina?
Quer gastar menos e trazer mais saúde para sua família e clientes?

A SOLUÇÃO É UMA SÓ: PRODUTOS ECOLÓGICOS

Além disto, a arte e os cursos de JhonyPar têm como
objetivo o embelezamento da cidade através de
pinturas artísticas e palestras de auto-ajuda.

Arte Cidade Produções Artísticas, de Jhony-par,
faz cenários e pinturas artísticas, podendo reproduzir
fatos históricos. Aulas para iniciantes. (41)8443-7024

O MAE - Movimento de Ação Ecológica está procurando
150 citricultores que estejam interessados em transformar
suas produções em Agroecológicas e Orgânicas. Você terá
Assistência Técnica, acompanhamento e visita de técnicos
em sua propriedade gratuitamente, desde que respeite as
recomendações dadas por eles. Procure-nos...
MDA
Ministério do
Desenvolvimento Agrário

No Sindicato Rural, ou pelo fone: (41) 8415-5927

Saiba mais em
www.mae.nbz.com.br

Citricultura em Perigo no Vale do Ribeira
Mancha de Alternária e Pinta Preta pode
determinar o fim das atuais tangerinas
cultivadas no Vale do Alto Ribeira
Cerro Azul, Dr. Ulysses, Itaperuçu e Rio
Branco do Sul tem agora a presença de duas
doenças que tornaram impraticável o cultivo
de Ponkan e Murcote no Estado de São Paulo.
Mancha de Alternária é uma doença nova,
que chegou em 2001 no Rio de Janeiro, em
2003 em Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande
do Sul e provavelmente nestes 3 últimos anos
aqui no Vale do Ribeira, sendo diagnosticada
por laboratório, em Cerro Azul no ano de 2006.

aplicar produtos químicos ou a utilizar técnicas
agroecológicas para reduzir e até exterminar com
estas doenças. O ataque de Pinta Preta dificulta a
comercialização mas não impediria a venda para
uma fábrica de sucos e concentrados.
Já o ataque da Mancha de Alternária, inviabiliza
completamente o comércio, levando inclusive à
queda prematura do fruto.
O único controle eficaz, com o
desaparecimento completo tanto da Pinta Preta
como da Alternária, foi constatado em ambiente
de produção orgânica e agroecológica, visto
inclusive por técnicos de Cerro Azul em visita em
propriedade agroecológica de Santa Catarina.

A Doença Alternária

O que está Sendo Feito

A doença é causada pelo fungo Alternaria
alternata f. sp. citri, que produz uma toxina
específica para algumas tangerinas e seus
híbridos. Veja as variedades em que a doença
já foi constatada.
Tangerinas: De Wildt, Dancy, Ponkan,
Sunburst, Empress, África do Sul, Cravo,
Rose Haugh Nartjee, Nova, Empreror, Lee
Tangor: Ortanique, Murcott, Murcott irradiada
Clementinas: Clemenules, Caçula 3
Híbridos: Szuwinkon, Sul da África
Tangelos: Orlando, Minneola.
Portanto não se encontrou Alternária em
Laranjas e Limões ainda.

O MAE - Movimento de Ação Ecológica, o IAPAR
e a Secretaria Municipal de Agricultura estão
trabalhando na resolução destes graves
problemas. Uma das ações deverá ser a
disponibilização para venda de mudas de outras
variedades de tangerina, como a Thomas
(parecida com a Murcote), mas que é resistente
principalmente para a Mancha de Alternária.
Outra solução é fazer agora o que os técnicos
têm falado desde a década de 80: mudar para a
Laranja, principalmente variedades como
Navelinea, Folha Murcha e Valência (para suco).
O que aconteceu no final da década de 60 e
começo da década de 70, foi a mudança da
Laranja para a Ponkan. Cerro Azul já foi um grande
produtor de Laranja, suco, geléia e até de óleo
essencial da casca. Depois trocou para Ponkan.
Hoje 75% das plantas citrícolas no Vale são
da variedade Ponkan. O que deverá acontecer
agora é o inverso: com o passar dos anos, plantar
Laranja aqui será sabiamente mais indicado.
Basta ver o preço da caixa de Laranja neste
mês de Outubro: cerca de R$ 9,00. Quem quiser
ainda assim continuar plantando Tangerina, deve
plantar outras variedades, entre elas a Thomas.
O MAE - Movimento de Ação Ecológica deve
trabalhar com 150 citricultores agroecológicos já
nesta safra, tentando resolver o problema destas
doenças. Procure o MAE, no Sindicato Rural.

Controle e Prevenção
Apesar da Ponkan ser medianamente
resistente à doença Pinta Preta, as variedades
Murcote e Montenegrina não são resistentes à
PP. Ponkan e Murcote sucumbe também à
Mancha de Alternária, outra doença fúngica,
que foi detectada aqui no Vale do Ribeira.
Como não há tratamento eficaz e definitivo
para nenhuma destas doenças, muito
provavelmente seja o fim da existência nos
próximos anos da maioria das áreas de
Murcote, Montenegrina e Ponkan para venda
como fruto de mesa, uma vez que os
citricultores do Vale não estão acostumados a

Empreendimentos Florestais

WELCHER

de Livacir do
Carmo Welcher

Corte de Pinus - Manutenção - Plantio
Rodovia Principal, 100 - Km 90 - Dr. Ulysses (PR)

(41) 8421-4625 e 8433-5870

ESCRITÓRIO JURÍDICO Central de Imóveis
RVG - CRECI 214
Dr. Ruy V. Guiguer
advogado - OAB/PR 4347
Direito Empresarial, Possessórios, Usucapião,
Inventário e Arrolamento, Execução e
cobrança de títulos, Ocorrência em Delegacia,
Ações criminais e jurí, Reclamatória
Trabalhista - e outras ações

Sintomas de Alternária em fruto maduro.

Sintomas aparecem por toda a planta, caule, folhas,
inclusive no fruto ainda verde.

A doença aparecendo nas proximidades do cabo, ou
ramos, pode derrubar o fruto prematuramente.

Folhas com sintoma de Alternária.

A doença Alternária causa seca do ponteiro.

Sindicato Rural Com Mais Serviços
Com a presidência de Ricardo Luiz de Oliveira, o Sindicato Rural
moderniza-se e presta ainda mais Serviços para a Comunidade
v Dentistas pagos (peça orçamento) ou sem custo - para associados
v Cursos Grátis do SENAR para a área da Agricultura, Artesanato,
Turismo, Cozinha, Corte Costura, Pecuária...
v Cursos de Informática, Internet, Digitação e Operação de
Microcomputadores
v Orientação Agronômica (de Segunda a Sexta, das 13 às 15 horas)
Rua José Przsyada, 82 - Cerro Azul (PR - (41) 3662-1213 - sindicatorural@nbz.com.br

Eletrônica Monteiro
o Brasil se
liga aqui

Compra, Vende, Aluga,
Administra, Avalia
Lote, Casa, Barracão, Chácara, Sítio,
Fazenda, Área para Reflorestamento,
Permuta, Medição...

Escritório: Rua Benjamim Constant - Cerro Azul (PR) - (41) 3662-1604
Residência: Rua Solimões, 689 - Mercês - Curitiba (PR) - (41) 3338-6598

Detalhe da lesão profunda de Alternária.

Adir Monteiro
Celulares
Parabólicas
Consertos

(41) 3662-1461

