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Gratuita

Por enquanto, Cooperativa Lar
não instalará hipermercado

Comentários dando conta de que a
Lar instalaria um hipermercado em
Missal, levaram comerciantes dos
setores de confecções e eletrodo-
mésticos, a se mobilizarem solici-

tando maiores informações sobre o
assunto e, ao mesmo tempo que

estas foram se confirmando, procu-
raram diretores da Lar visando

demover a cooperativa do intuito.
Em reunião realizada neste dia 28
(foto), chegou a resposta: por en-

quanto, o que existe é um pré-pro-
jeto, que se concretizar,

ocorrerá em 2008.
Página 03

Luiz Milton Weizenmann assumiu oficialmente a
presidência da Acimi (Associação Comercial e
Empresarial de Missal) para mais um mandato no dia
21 de julho, porém em virtude de sua transferência para
a gerência da Cooperativa Lar em Santa Helena, neste
dia 31 de agosto, em reunião da diretoria, ele passa a
presidência para o vice-presidente, Ademar Krüger.

Presidente da Acimi
passará cargo para o vice

Eleitos e empossados os
novos conselheiros tutelares

Página 06

Alerta para incidência
de cheques clonados

Página 06

Por enquanto, Cooperativa Lar
não instalará hipermercado
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Massa - Depois de 32 GPs,
conseguimos novamente ouvir o
‘tema da vitória’ nas manhãs de
domingo, com Felipe Massa, da
Ferrari, que conquistou sua
primeira vitória na Fórmula 1,
neste dia 27. Ele é o sexto piloto
brasileiro a vencer na categoria,
juntando-se a grandes nomes
como Emerson Fittipaldi, Nelson
Piquet e Ayrton Senna - os outros
dois pilotos do país a vencerem
na categoria são Carlos Pace e
Rubens Barrichello. Desde 2004,
no GP da China, um brasileiro
não vencia na F-1. Na ocasião,
Barrichello venceu pela última
vez, quando ainda corria pela
Ferrari.

A crise... - ...está chegando a
tal ponto que já tem gente tro-
cando fogão de seis bocas por
um de quatro, para ter duas bo-
cas a menos dentro de casa!

Pessimismo - Entende-se que a
crise gere pessimismo, porém
ver prefeitos aqui e acolá
choramingando o tempo todo é,
no mínimo, desgastante para o
eleitor. No primeiro ano de
mandato, a desculpa é que o
orçamento foi feito pelo seu
antecessor, e agora, que o
orçamento é deles, choram por
que? Só para piorar a situação?,
ou não tem desculpa convincente
para sua incapacidade
administrativa. Otimismo gera
otimismo, pessimismo...

Mais pessimismo - Na guerra,
o inimigo ataca em duas ocasi-
ões: quando ele está preparado,
e quando você não está.

Fim do mundo - O assunto
agora não é sobre
administrações municipais, mas
tem um tal de Yisrayl Hawkins,
que se diz especialista da Bíblia
e que mora no Texas, Estados
Unidos, previu em seu programa
de televisão a palavra profética
que, no dia 12 de setembro de
2006, começará uma guerra
nuclear que vai matar um terço
da população e acabar com um
quarto do planeta, dando início
ao final do mundo. O vídeo com
a previsão, feita em 2003, é agora
sucesso na Internet. Quem viver
até o próximo dia 12, verá.

Não resolve - Pesquisa
Datafolha aponta que 18% dos
eleitores ouvidos declararam ter
a intenção de anular seu voto
para deputado federal. Em 2002,
somente 3% dos eleitores
votaram nulo no momento de
escolher um representante para
a Câmara dos Deputados. Ou
seja, confirmado o resultado da
pesquisa, haveria um aumento
de 500% no voto nulo. Anular o
voto não resolve, o que precisa,
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antes de tudo, é o eleitor se
conscientizar de que o voto é um
direito.

Pitaco - Sendo o voto um direito,
vote - não anule e nem vote em
branco -, e não esqueça em quem
votou para depois cobrar as
ações. Quem anula o voto não
tem o direito nem de dar pitaco
na política.

Lembrete - Olho por olho... e o
mundo acabará cego. (Gandhi)

Coisas da vida - A polícia da
cidade alemã de Aachen recebeu
uma ligação incomum no dia 2 de
agosto deste ano: uma mulher
reclamando que seu marido não
estava cumprindo com seus
deveres conjugais. Depois de o
casal dormir em camas
separadas por vários meses sem
nenhum contato íntimo, a mulher
de 44 anos acordou o marido, de
45, no meio da noite, e exigiu que
ele satisfizesse suas
necessidades sexuais. Como ele
negou os pedidos dela, estourou
uma briga entre eles e ela ligou
para a polícia pedindo uma
intervenção. Os policiais não se
sentiram capazes de resolver a
disputa.

Água x saúde - Água para ma-
tar a sede, para melhorar a saú-
de e para emagrecer. Todos
esses conceitos populares aju-
dam a pensar que quanto mais
água bebemos melhor. Mas os
cientistas dizem que a antiga
fórmula está errada. Um recente
estudo hispano-americano indi-
ca que o consumo excessivo de
água até prejudica a saúde. Se-
gundo o Centro Superior de In-
vestigações Científicas da
Espanha e o Instituto de Medici-
na dos Estados Unidos, ‘há re-
comendações para a quantidade
diária que o corpo necessita,
mas afirmar que um ser humano
requer oito copos de água por dia
como regra geral não tem nenhu-
ma base científica’, explicou o
diretor do comitê espanhol,
Alberto Casteller.

2,7 litros/dia - O estudo indica
que, em média, uma mulher deve
ingerir diariamente uns 2,7 litros
e um homem cerca de 3,7 litros.
Mas nessa contagem entram
todos os tipos de bebidas e até
alimentos que contém água. O
restante sobra. Para cada caso
é preciso considerar a tempera-
tura ambiente, o tipo de ativida-
de diária e se há prática de
exercícios físicos. Matéria com-
pleta tá no

www.portalmissal.com.br

Para descontrair -  A piada não
é nova, mas como estamos em
campanha eleitoral...
Um avião cheio de políticos caiu
próximo a uma fazenda, logo o
assessor do prefeito correu lá e
perguntou para o dono da fazen-
da.
- O senhor não viu um avião cain-
do por aqui não?
- Vi sim. Acabei de enterrar to-
dos eles.
- Puxa! Estava cheio de políticos!
Mas estavam todos mortos?
- Olha moço, eu até que pergun-
tei, teve alguns que levantaram a
mão, mas político mente muito!!!

Bomba - Tem também aquela
das bombas que caíram em um
poço lá na Fazenda Santa Paula.
Foram duas. O assunto está
virando uma ‘bomba’ que está
prestes a explodir.

Cédula - Também tem aquela
das cédulas para votação dos
conselheiros tutelares. Muitos
estão sem entender como foi que
apareceu um quadrinho a mais
que o número de candidatos.
Ainda bem que tudo acabou bem.

UPM - A UPM (União Popular
Missalense), que é formada por
vários partidos e que dão
sustentação a administração
municipal de Missal, liberou os
partidos para apoiarem, cada um
(partido) os seus candidatos e,
segundo os líderes, não há
problema nenhum nisso. “Já
enfrentamos turbulências
maiores”, afirmou um deles.

Par-ti-do - Já um outro cidadão,
que entende a UPM como um
partido, afirmou que como o nome
já diz, ‘par-ti-do’.

Mais uma - Só que a que tudo
indica, dentro da UPM nem tudo
são flores. O líder de um dos
partidos que a integram, bom de
voto, disse que chega de ‘andar a
reboque’. Nada mais disse e nem
lhe perguntado foi.

Racha - A eleição para mesa
diretora da Câmara de Vereadores,
que acontece em janeiro do ano
que vem, pode reservar surpresas,
pois segundo alguns comen-
tários, três candidatos da situa-
ção irão ‘a luta’ e, para chegar a
presidência poderão fechar com
a oposição. É aguardar para ver.

Enquanto isso - Os partidos
considerados de oposição em
Missal, parecem navegar em

águas mais tranqüilas, cada um
apoiando os seus candidatos.

Rombo - O volume de recursos
perdidos com a corrupção é mai-
or do que o governo vai gastar
este ano com o Bolsa Família
(R$ 8,3 bi)
Um levantamento inédito feito
pelo jornal ‘O Globo’, mostra que
o Brasil perdeu pelo menos R$
10,8 bilhões com a corrupção
nos últimos quatro anos. O nú-
mero, segundo o jornal, represen-
ta os recursos que
comprovadamente deixaram os
cofres públicos no período, indo
para os bolsos de corruptos. Na
ponta do lápis, é como se tives-
sem sido desviados R$ 58 de
cada um dos 185 milhões de bra-
sileiros.

Políticos do PT na frente - Os
políticos vencedores do PT nas
eleições de 1998 e de 2002 são
os que apresentam, entre as si-
glas de maior porte, a mais ro-
busta variação patrimonial em
quatro anos. Os petistas tiveram
um aumento do seu patrimônio
médio de 83,7% em quatro anos,
um percentual bem acima da in-
flação do período (27,2%, segun-
do o IPCA). Esse dado pode ser
comprovado com as informa-
ções do livro ‘Políticos do Bra-
sil’ (Publifolha, 424 págs.). Os
dados usados no livro estão
abertos para consulta no site
www.politicosdobrasil.com.br.

Observação - Apesar de os
petistas registrarem um avanço
patrimonial bem superior ao de
políticos do PFL (cuja taxa foi
de 49%), PMDB (45,7%) e PSDB
(37,6%), é necessário registrar
que os integrantes do PT partem
de uma base monetária bem
menor. O patrimônio médio dos
petistas que venceram as duas
eleições pesquisadas foi de R$
102,7 mil em 1998 e de R$
188,5 mil em 2002. Já os ou-
tros políticos de siglas mais
tradicionais partem de um va-
lor bem mais elevado na elei-
ção de 1998. Os vencedores do
PFL tinham um patrimônio mé-
dio de R$ 2,144 milhões em
1998. Pularam para R$ 3,196
milhões em 2002. Os
peemedebistas saíram de R$
971,7 mil em 1998 para R$
1,416 milhão em 2002. Os tu-
canos pularam de R$ 1,063 mi-
lhão em 1998 para R$ 1,463
milhão em 2002.

Participe - Envie críticas, elo-
gios e sugestões de notas para
a coluna pelo e-mail
redacao@portalmissal.com.br

Encerrando - A mais alta das
torres começa no solo (Provér-
bio chinês)

O f i c i a lmen te ,  o
Portal Missal ‘entrou no ar’
no dia 23 de abril de 2006,
dia do início da Deutsches
Fest, que também foi nos-
so primeiro trabalho em se
t ra tando  de  cobe r tu ra
jornalística, inclusive colo-
cando à disposição dos
internautas mais de 200
fotos.

Quatro meses de-
pois, no nosso entender,
estamos a 30% do objeti-
vo em cobertura de even-
tos  e  matér ias ,  po is  o
objetivo final é ser, princi-
pa lmen te  pa ra  os
missalenses, a fonte de
informações diárias.

Es tamos  cam i -
nhando neste sentido e,
ao lançarmos o  Por ta l
Missal Impresso - nosso
segundo passo -, que en-
tendemos não ser um jor-
na l  na  ve rdade i ra
concepção da palavra - e
este não é nosso objetivo,
por enquanto -, aproveita-
mos para agradecer a ex-
celente receptividade ao
nosso trabalho, verificado
pelo crescente número de
acessos à página,  que
objetivamos seja um hábi-
to diário.

Espec i f i camente
sobre o Portal Missal Im-
presso, nossa meta é di-
vu lga r  o
www.portalmissal.com.br
e, ao mesmo tempo levar
informações, ressaltando
que a idéia é imprimir um
por mês, lembrando que a
atualização do site é diá-
ria, com novidades para
b reve ,  como  a
disponibilização de fotos
dos eventos e outros ser-
viços, como agenda com-
pleta de eventos.

Nossa meta final é
atingir o melhor, relatando
os fatos que mais tarde fa-
rão parte da história des-
te  mun ic íp io ,  sem
restrições, sejam elas po-
lít icas, religiosas ou de
qualquer outra natureza.

Segundo
passo
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No último mês de julho
comentários dando conta de que
a Cooperativa Agroindustrial Lar
iria instalar um hipermercado em
Missal, levaram os comercian-
tes missalenses, especialmen-
te os dos setores de confecções
e eletrodomésticos, a se mobili-
zarem solicitando maiores infor-
mações sobre o assunto e, ao
mesmo tempo que estas foram
se confirmando, procuraram di-
retores da Lar visando demover
a cooperativa do intuito. A primei-
ra reunião com o Núcleo de Con-
fecções, através da Acimi
(Associação Comercial e Empre-
sarial de Missal), foi realizada no
dia 14 de agosto, onde foi defini-
do que seriam solicitadas infor-
mações oficiais da Lar sobre o
assunto, o que foi explicado em
reunião realizada neste dia 28:
por enquanto, o que existe é um
pré-projeto, que se concretizar,
ocorrerá em 2008. A Câmara de
Vereadores também se envolveu
no caso, por solicitação dos co-
merciantes.

Unanimidade
O que ficou claro na reu-

nião do dia 28 - e também na
anterior e por parte dos vereado-
res -, é que todos querem que a
Lar permaneça, mantenha seus
investimentos no município de
Missal e, dentro das possibilida-
des, que os mesmos sejam am-
pliados, mas dando ênfase ao
setor agroindustrial, e não em
forma de hipermercado, onde
seriam comercializados, além
dos produtos normais de um su-

Por enquanto, Lar não
instalará hipermercado

permercado, eletrodomésticos
(área que a Lar já atua), con-
fecções e outros produtos,
como acontece em Santa
Terezinha de Itaipu e Santa He-
lena, cidades em que, confor-
me empresários do ramo de
confecções de Missal, foi bas-
tante prejudicada, levando os
pequenos a até fechar as por-
tas. “Não dá para competir com
a Lar, pois como compra em
grandes quantidades, consegue
preços menores e melhores
condições. Além disso, os im-
postos para cooperativas são di-
ferenciados (menores)”,
ressaltaram alguns empresári-
os.

Também foi destacado
que, conforme números do
IBGE, a população de Missal
tem se mantido igual há 14
anos, causa de preocupação
dos empresários, porque um
grande investimento seria fatal
para eles. Na reunião também
foi questionada a atuação da co-
operativa. “Hipermercado não é
a razão da cooperativa existir”,
afirmam. “Precisamos indústri-
as, empresas que venham a
gerar mais empregos”, conclu-
em.

Em estudos
Representando a Coo-

perativa Lar, Luiz Carlos Bogler
(Carlito), gerente do supermer-
cado local da Lar, afirmou que
a cooperativa não está mais em
negociações de área para ins-
talação do hipermercado
(extraoficialmente a área em

negociação seria em frente a
Sicredi Cataratas). “Se cons-
truir, será apartir de uma avalia-
ção positiva das lojas instaladas
em Santa Helena e Santa
Terezinha de Itaipu”, afirmou.
Outro fator que pode levar o pro-
jeto do hipermercado a não sair
do papel, pelo menos para bre-
ve, é a mudança na gerencia re-
gional da área.

Luiz Mil ton
Weizenmann, que até o dia 26
de agosto atuava como geren-
te do entreposto local da coo-
perativa - foi transferido para
Santa Helena -, informou que
existe um estudo para a ampli-
ação da Unidade Industrial de
Mandioca (fecularia), localiza-
da no município de Missal. “O
projeto visa aproveitar o poten-
cial da indústria no período da
entressafra da mandioca para
produzir amido de milho”. Esta
informação caiu positivamente
entre os empresários presentes
à reunião.

Conclusão
Ao final da reunião os

empresários se deram por sa-
tisfeitos, pelo menos por en-
quanto. “O objet ivo da
mobilização era sensibilizar a
Lar, o que por agora foi conse-
guido, mesmo sabendo que se
a cooperativa quiser, se assim
sua diretoria entender, poderá
instalar o hipermercado, pois
não há lei que proíba tal atitu-
de”, finalizou Algacir Kroth, con-
sultor dos núcleos setoriais da
Acimi.

Para servidores públicos

municipais, estaduais e aposenta-
dos do INSS, não há consulta ao

SPC, não precisa de avaliação e o

parcelamento pode ser feito em 36
meses.

A GlobalCred Assessoria
é uma empresa que atua no ramo
de assessoria a pessoas físicas e
também como agencia de emprés-
timos e financiamentos, sendo cor-
respondente autorizada do Paraná
Banco, Santander, Banespa, BV,
Pine e HSBC. Em Missal, a
GlobalCred atende na Avenida Dom
Geraldo Sigaud, 371, telefone
3244-1973.

Na área de empréstimos
e financiamentos, a liberação é rá-
pida, com desconto em folha de pa-
gamento para servidores públicos
municipais, estaduais e aposenta-
dos do INSS, com parcelamento
em até 36 meses, sem consulta
ao SPC, sem avalista e as melho-
res taxas do mercado, como infor-
ma a gerente Ângela Fernandes
dos Santos. “Basta trazer RG, CPF,
último contracheque e comprovan-
te de residência. Nós também fa-
zemos refinanciamentos.”
Servidores públicos de Missal

Ângela explica que o em-
préstimo para os funcionários pú-
blicos municipais de Missal é uma
novidade, possível graças a um con-
vênio oficializado neste mês de
agosto, com a prefeitura de Mis-
sal.
Outros serviços

A GlobalCred Assessoria
também oferece serviços como de-

GlobalCred oferece
empréstimos para
aposentados e
servidores públicos

clarações de imposto de renda,
declaração de isento, encami-
nhamento de processos ao
INSS, e assessora os agriculto-
res nos processos judiciais do
trigo, processos estes patrocina-
dos pela AMA (Associação
Maracajuense de Agricultores) e
ainda nos processos de execu-
ção de sentença de poupança re-
ferente aos Planos Bresser
(1987) e Verão (1989).
Poupança

Quanto as cadernetas
de poupança, vale destacar que
nos que nos períodos de junho
de 1987 e janeiro de 1989, os
poupadores tem direito a rece-
ber uma correção de saldo, sen-
do 8% e 20% de correção,
respectivamente. Para receber a
quantia devida, o cliente deve
entrar com um processo de ‘exe-
cução de sentença’. Após o in-
gresso da ação por parte do
poupador, o prazo médio para
restituição dos valores gira em
torno de oito a 12 meses.

Ângela, gerente da GlobalCred de
Missal
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Nosso primeiro trabalho em cobertura de eventos, a Deutsches 2006

Sempre prestigiando os eventos de Missal, o casal Arlete e
Erivaldo Tavares da Silva, gerente local do Banco do Brasil

Elso Antonio Boaretto e Marilene Phillipsen
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Andrielli Ferrari e Daniel Fabrício da Silva, respectivamente Garota e Garoto Cepem 2006, eleitos
no dia 19 de agosto, em animadíssimo baile realizado no Clube 19 de Março.
Mais de 100 fotos do evento você encontra no www.portalmissal.com.br

Vereador Mauro Pauli e esposa Janice
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No Festival do Estudante, Jéssica do Carmo,
em excelente apresentação de sax e voz.
A cobertura do evento você também encontra
no www.portalmissal.com.br

Não se lamente por viver com a

corda no pescoço.

Tiradentes também esteve assim

e hoje é herói nacional.

Hã, Hã !!!

Presidente reeleito da Acimi, Luiz Milton Weizenmann, sendo
empossado pela vice-prefeita Mirisia Butzke. A posse aconte-
ceu no dia 21 de julho, sendo que neste dia 31, ele passa o car-
go, pois foi transferido para a gerência da Lar em Santa Helena

Na escolha da Garota e Garoto Cepem, Natiele, Rose e Michele

Mário e Antonia Follmann

Telmo Welter assumindo a presidência do Lions Clube
Missal. Ele assumiu no lugar de José Gaudêncio Alves de
Brito, em festiva realizada no dia 07 de julho
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Eleitos e empossados os
novos conselheiros tutelares
Eleição foi realizada no dia 25 e a posse no dia 28 de agosto.

Número de votos por candidato e local de votação

Neste dia 25 de agosto,
das 8 às 17 horas, foi realizada
em Missal a eleição dos cinco
novos conselheiros tutelares,
com a participação de 17 candi-
datos e excelente participação
dos eleitores - 3.200 pessoas
compareceram aos seis locais
de votação, o que representa
cerca de 35% dos 8.325 eleito-
res, conforme número da Justi-
ça Eleitoral. Vale ressaltar que o
voto era facultativo. A eleição foi
coordenada pelo Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, e desenvolvido
pela Comissão Eleitoral do Con-
selho. Todo o processo foi acom-
panhado pelo Ministério Públi-
co.

Os cinco candidatos mais
votados, automaticamente foram
considerados os novos conse-
lheiros tutelares e os demais

como suplentes, seguindo-se o
número de votos conquistados
para o caso de alguma substitui-
ção. O mandato é de três anos
com direito a uma reeleição.

Os cinco eleitos foram:
Rosani Fappi (381 votos), Mário
Follmann (327), Eni Maria Junges
de Souza (302), Odair Scheeren
(265) e Sebastião Cruz (263) -
veja os votos de cada candidato
no quadro abaixo. A apuração
dos votos foi realizada na Câma-
ra Municipal de Vereadores e
concluída por volta das 22h15 do
dia 25.

Posse
A solenidade de posse foi

realizada na manhã do dia 28, na
Câmara Municipal de Vereado-
res. Os eleitos foram empos-
sados pelo prefeito Plínio Stuani,
que destacou o trabalho realiza-

do pela comissão eleitoral e tam-
bém dos conselheiros anterio-
res, que trabalharão até neste
dia 31 de agosto. “O município
vai continuar cumprindo o que a
lei determina, oferecendo a es-
trutura necessária e pagando o
salário dos conselheiros, por isso
esperamos e desejamos suces-
so a vocês”, afirmou dirigindo-se
aos conselheiros tutelares.

O prefeito também
conclamou a população a auxili-
ar em todos os trabalhos e cola-
borar com o Conselho, para que
assim, efetivamente, os interes-
ses das crianças e adolescen-
tes missalenses possam estar
garantidos, e concluiu afirmando
que o processo eleitoral foi acom-
panhado pelo Ministério Públi-
co, “havendo assim a necessi-
dade de todos respeitarem o re-
sultado do pleito”.

Rosani Fappi , Mário Follmann, Eni Maria Junges de Souza, Odair Scheeren e Sebastião Cruz

O presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais
de Missal, Adelar Correa da Sil-
va, alerta todos os proprietários
rurais para ‘não esquecerem’ de
efetuar o pagamento do ITR (Im-
posto Territorial Rural) 2006. “É
obrigatório declarar o ITR, sen-
do que após o prazo do venci-
mento, que é 29 de setembro,
haverá cobrança de multa”, aler-
ta o presidente, destacando
que, em quase todos os casos,
o valor da multa é superior ao do
imposto.

O proprietário rural que
não efetuar o recadastramento
(pagamento) do ITR, não conse-
gue negativas, o que não lhe per-
mite, por exemplo, acesso a
qualquer tipo de crédito (financi-
amentos).
Prêmios

Sindicato alerta para
prazo de pagamento do ITR

Adelar Correa da Silva

O Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais de Missal está
realizando o recadastramento do
ITR, sendo que para os associ-
ados é grátis. Porém todos que
efetuarem o recadastramento no
sindicato, associados ou não,
estarão concorrendo ao sorteio
de prêmios: uma bicicleta, aro
26, 18 marchas; e um ventilador.

A Sicredi Cataratas do
Iguaçu, através de sua assesso-
ria de comunicação, está
alertando para a alta incidência
de cheques clonados que está
circulando na região. Conforme
a nota, “pessoas estranhas em
nossa região estão usando de
má fé e executando rotinas sus-
peitas no comércio, ou seja,
comprando cheques verdadeiros
e originais a fim de se utilizarem
de meios ilícitos para clonarem
esses documentos e causar sé-
rios danos para a população e
para o comércio em geral. Os
suspeitos buscam esse tipo de
documento para, através de ma-
nipulação gráfica, criarem novos
documentos (cheques) para uti-
lizarem na praça, pois com a
compra desses cheques têm
tem acesso a dados gráficos do
documento e também do

Alerta para incidência de
cheques clonados

correntista, assim como a assi-
natura do mesmo, que através
de um falsificador hábil e com
muita perícia, pode ser facilmen-
te duplicada.

Ainda segundo o alerta,
esse fato pode gerar problemas
sérios e prejuízos ainda maiores,
portanto, “estamos solicitando
que as empresas tomem muito
cuidado no recebimento de che-
ques de pessoas estranhas e/
ou de terceiros - quando o che-
que não é do emitente”.
Sem alarme

A nota termina afirman-
do que a intenção não e alarmar
ninguém, no entanto com o alto
índice de notícias desse tipo de
ação, é obrigação alertar tam-
bém a todos os nossos associ-
ados e usuários para que não
corram riscos e nem sejam víti-
mas de prejuízos.

Em reunião festiva
realizada no dia 07 de julho,
José Gaudêncio Alves de Brito,
passou a presidência do Lions
Clube Missal para Telmo Felipe
Welter. O ato de transmissão foi
realizado na sede do clube de
serviço e contou com a presença
de leões e domadores do Lions
Missal, autoridades do
município e representantes de
clubes da região (Distrito F-1). O
mandato é de um ano.
Diretoria

Lions Clube de Missal
empossou diretoria

Presidente: Telo Felipe
Welter; vice: Julio Vicente
Maldaner; secretário: José
Gaudencio de Brito; tesoureiro:
Mauro Kern Pauli.

Diretores: Social,
Afonso Paetzold; Animador,
Ildon Kreuz; Esportes, Alfredo
Novak, Patrimônio, Domingos T.
Neto; Eventos e Promoção,
Silvestre Michels. Orador, Mário
Follmann.
A cobertura completa do evento
está no www.portalmissal.com.br
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Após o recesso
legislativo, que terminou neste
dia 1º de agosto, os vereadores
de Missal retomaram as ses-
sões ordinárias, que são reali-
zadas todas as segundas, às
15 horas.  Conforme o presiden-
te da Câmara de Vereadores,
Edemar Filipin, o segundo se-
mestre deve ser tranqüilo, a
exemplo do que ocorreu no pri-
meiro semestre. “Estamos vi-
vendo um processo eleitoral nas
esferas estadual e nacional,
mas isso não deve interferir no
relacionamento interno dos ve-
readores e na postura sensata
de atuação. Somos unidos pelo
objetivo comum de querer fazer
o melhor por Missal”, avalia.

Ainda sobre o relaciona-
mento e o trabalho dos verea-
dores, Filipin afirma que “cada
um tem sua linha de pensamen-
to, mas o Poder Legislativo é
democrático, onde cada um
defende suas idéias e, os vere-
adores, que são os representan-

Câmara de vereadores inicia
semestre com votações importantes

tes da comunidade, tem plena
liberdade para defender seus
eleitores através de indica-
ções, projetos e requerimen-
tos”.

Nesta área de defender
idéias, Filipin afirma que 2006
tem sido mais calmo, sem ‘bri-
gas’, entre os vereadores, ao
contrário do que ocorreu em
2005, quando os ânimos esti-
veram mais acirrados. “Até
gostaria de parabenizar os ve-
readores por esta atitude. Há
discussões, fiscalização, po-
rém as discussões estão mais
no campo das idéias, o que é
salutar, bom para o municí-
pio”.

O segundo semestre é
marcado por importantes vota-
ções, como é o caso do proje-
to de orçamento 2007, que vai
delimitar a atuação do Poder
Executivo para o próximo ano,
entre outros projetos, tanto do
Executivo quanto do
Legislativo.

Convite
Edemar Filipin aprovei-

ta para convidar à população
missalense a participar mais
das sessões da Câmara de Ve-
readores, que acontecem sem-
pre às segundas-feiras, às 15
horas. “A sessão é aberta e ne-
cessária para que a população
acompanhe os atos do Poder

Legislativo. Inclusive, dentro do
que permite o Regimento Inter-
no da Câmara, os cidadãos
missalenses podem participar
das sessões, expondo suas idéi-
as na tribuna”, conclui o presi-
dente do Legislativo. Para usar
a tribuna basta o cidadão se ins-
crever na Câmara de Vereado-
res.

Edemar Filipin, presidente da Câmara de Vereadores de Missal

O vereador Antonio da Sil-
va Costa (Antoninho) (PTB) tem atu-
ado, juntamente com os demais
vereadores da bancada de oposi-
ção, na busca de melhorias e be-
nefícios à população missalense.
“Visamos sempre o bem estar da
população e o desenvolvimento do
município”.

Neste sentido, tem apre-
sentado diversas indicações, reque-
rimentos e projetos, bem como
atuado como fiscalizador da coisa
pública, pedindo explicações e
questionando atos da administra-
ção pública, para esclarecimento
dos cidadãos.

Em 2005, foram 54 indica-
ções diversas, a maioria em con-
junto - bancada do PFL, além de
19 requerimentos, também conjun-
tamente.

Em 2006, até o momento
foram 10 indicações, com desta-
que para as seguintes: Repasse de
uma geladeira, um fogão e um
resfriador de água ao CCP, para ser
colocado no Salão Paroquial à dis-
posição da população, quando tem
velório; substituição das árvores na
Rua 6 de Março e colocação de
um redutor de velocidade; constru-
ção de estacionamento e jardina-
gem na margem da PR-495, em
frente às indústrias de jeans e de
facas; conclusão da pavimentação
poliédrica na Rua Arthur Follmann,
onde será construída a Escola Novo

O vereador Nelson
Fernandes dos Santos (PFL) afirma
que seu trabalho é voltado ao de-
senvolvimento de Missal. “Nosso ob-
jetivo é trabalhar visando o
desenvolvimento do município de
Missal, em todos os setores, tanto
que ao longo do ano passado, no
meu primeiro ano como legislador,
apresentei dezenas de indicações,
verdadeiras sugestões ao executi-
vo municipal, projetos de lei, mo-
ções honrosas valorizando
personalidades e entidades, traba-
lho que continua neste ano”.
Especificamente sobre 2006, Nel-
son Fernandes já apresentou 54 in-
dicações, 4 projetos de leis, sendo:
Projeto de Lei 05/2006 - declarando
de utilidade pública a Associação
Santa Paula, de Linha Sanga Seca;
Projeto de Lei 06/2006 - dispõe so-
bre a divulgação do município de
Missal; Projeto de Lei 012/2006 - tor-
na obrigatória à instalação de ba-
nheiros e bebedouros de água nas
agências bancárias e instituições fi-
nanceiras de Missal; Projeto de Lei
013/2006 - concede aos servidores
públicos municipais de Missal,
membros da mesma família, direito
de gozar férias no mesmo período,
se assim o desejarem, salvo se disto
resultar prejuízo para o serviço pú-
blico. Todos foram aprovados por
unanimidade.

Em tramitação nas comis-
sões, está o projeto que concede o
titulo de cidadão honorário ao depu-

Antoninho: “Buscamos
melhorias e benefícios à
população”

Milênio; e, criação de um fundo
rotativo para as escolas municipais.
Requerimentos - O vereador tam-
bém apresentou requerimentos,
com destaque para o datado em
09/03/05, solicitando envio de ofí-
cio ao DER para que sejam toma-
das providências no sentido de dar
um destino adequado às águas
pluviais no trevo da PR-497, saída
para Santa Helena, tendo em vis-
ta que no local desemboca gran-
de volume de água e, devido a falta
de um sistema coletor, esta inva-
de a propriedade da senhora
Irmgard Buche, causando grandes
danos.
À disposição - Assim, Antoni-
nho, como é conhecido, afirma que
coloca-se à disposição da popula-
ção missalense para lutar lado a
lado em busca de soluções, rumo
ao progresso e desenvolvimento do
município de Missal.

Vereador Antonio da Silva Costa

Fernandes: “Nosso

trabalho é voltado ao

desenvolvimento

tado estadual Elio Lino Rusch.
Fernandes também apre-

sentou três moções honrosas, reco-
nhecendo o trabalho de entidades
como: Lions Club de Missal, pelos
25 anos de fundação; Clube 19 de
Março, pelos 40 anos de fundação; e
Associação dos Pequenos Produto-
res Rurais de Missal pela participa-
ção em Brasília da feira nacional da
categoria.
Requerimentos - Requerimentos ver-
bais, até agora, foram 13 de autoria
do vereador Nelson Fernandes dos
Santos, objetivando encaminhamen-
tos de ofícios a autoridades para ob-
ter benefícios para os missalenses.
Mais atuante - Graças a este traba-
lho sério e competente o vereador
Nelson Fernandes foi escolhido pela
população missalense, através da
pesquisa Top Missal - realizada pela
Câmara Júnior e Acimi -, como verea-
dor mais atuante de 2005.

Nelson Fernandes dos Santos

CTG prepara Semana

Farroupilha

O CTG Porteira Nova realiza de
24 a 29 de setembro a Semana
Farroupilha. Conforme a
patronagem, a programação com-
pleta será definida no início de
setembro, porém já está definido
que a abertura será às 8h30 do sai
24, com o desfile da Chama Cri-
oula, saindo do Posto Amizade
até o CTG, onde às 10h00 será
celebrada a Missa Crioula e, ao
meio dia, almoço, tendo como
prato principal o tradicional
costelão.

‘Meu Pai, Meu Herói’

A Acimi e empresas associadas
realizaram entre os dias 1º e 12
deste mês campanha de vendas do
Dia dos Pais, que teve como
slogan ‘Meu Pai, Meu Herói’. O
sorteio dos prêmios foi realizado
às 17 horas do dia 12, na Rua 7 de
Setembro, no centro da cidade.
Cerca de 20 mil cupons foram
entregues pelas empresas
participantes.
Premiados

1º - um kit chimarrão, para Sidney
Junior Pelin, cupom entregue pela
Construir Matérias de Construção;
2º - um relógio de pulso, para
Kátia Duarte, cupom na Relojoaria
e Ótica Safira;
3º - um vale compras (R$ 100,00),
ganhador Délcio Ubrich, cupom
entregue na Relojoaria e Ótica
Safira;
4º - uma furadeira elétrica, para
Maria Meyberg, cupom entregue
pela Fontana Móveis;
5º - um jogo de chaves, para Carla
Ledur, cupom entregue na NR
Modas.

Programação da Semana da

Pátria

Neste ano, em Missal, não haverá
desfile cívico no dia 7 de setem-
bro, em comemoração a Indepen-
dência do Brasil, mas será
desenvolvida programação alusiva
a data, desenvolvida em frente ao
Paço Municipal 25 de Julho, com
início sempre às 8 horas, com
hasteamento dos pavilhões e exe-
cução dos hinos Nacional e Muni-
cipal.
Programação

Dia 01/09
Abertura com pronunciamento do
prefeito Plínio Stuani; apresenta-
ções sob responsabilidade do
Departamento de Cultura e Escola
Municipal Renascer.
Dia 04/09
Abertura com pronunciamento da
diretora da Escola Municipal
Novo Milênio, Cleunice Maria
Dick Strieder; apresentações da
Escola Cenecista e Novo Milênio.
Dia 05/09
Pronunciamento do vice-diretor
do Cepem, Aloísio Heck, e da
diretora da APAE, Cheila Soethe
Tramontin; apresentações da
APAE e Cepem.
Dia 06/09
Pronunciamento do presidente da
Câmara de Vereadores, Edemar
Fillipin; apresentações dos cen-
tros de educação infantil Pequeno
Príncipe e Divina Providência.
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A Administração Munici-
pal de Missal, por meio da Se-
cretaria Municipal de Obras,
Urbanismo e Transportes, iniciou
há alguns dias a construção de
novos trechos de calçamento
com pedras irregulares no inte-
rior do município.

A modalidade de cons-
trução apresenta algumas novi-
dades. Uma delas está na forma
de execução dos serviços, que
estão sendo realizados por ser-
vidores contratados pela
municipalidade, sem a participa-
ção de empreiteiras.

O município faz a aqui-
sição dos materiais necessári-
os, usa as próprias máquinas e
os próprios servidores executam
o trabalho, o que faz cair consi-
deravelmente o custo das obras.

A outra novidade é a par-
ceria com o Fumdamam (Fundo
Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente), que está repassan-
do R$ 15 mil todos os meses
para auxiliar na construção des-

ESTRADAS RURAIS

Novos trechos pavimentados
com pedras irregulares

tes novos trechos de calçamen-
to.

“Em meio a tantas difi-
culdades, temos que procurar al-
ternativas para que mais trechos
de estradas possam receber o
calçamento com pedras irregula-
res. A parceria com o Fumdamam
foi fundamental para que isso fos-
se possível”, destacou o prefeito
Plínio Stuani, agradecendo aos
conselheiros que permitiram e

Obras de calçamento com pedras irregulares em ritmo acelerado

aprovaram o repasse.
Para o secretário

municipal de Obras, Urba-
nismo e Transportes, Pedro
Jucelino da Rosa (Joce),
desta maneira será possí-
vel atender diversas comu-
nidades e, além de levar a
comodidade do calçamen-
to, elimina a necessidade
de manutenção constante
das estradas.




