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A equipe da Avemi
(Associação dos Veteranos de
Missal) conquistou no dia 19
de maio o título de campeã do
Campeonato Municipal de
Futebol de Missal – I Copa
Rádio Nativa FM, ao vencer a
equipe da Tornearia Escobar/
Cruzeiro São João, na cobrança
de pênaltis. O campeonato teve
início no dia 24 de fevereiro
com a participação de sete
equipes.

A equipe da Avemi, que
fez a final em casa, precisava
da vitória por qualquer placar no
tempo normal, para levar a
decisão para os pênaltis, pois
havia perdido o primeiro jogo por
5 x 2, e foi o que aconteceu aos
47 minutos do segundo tempo,
na cobrança de pênalti através
de Paulinho, que também foi o
artilheiro da competição: Avemi
2 x 1 nos 90 minutos.
Na cobrança de pênaltis nova
vitória da Avemi, que assim ficou
com o título.

Na terceira colocação
terminou a equipe da Ceifatral/
Estrela de Portão Ocoí, e em
quarto o XV de Novembro/São
José.

O art i lheiro da
competição foi Paulo (Paulinho)
Paetzold, da Avemi, com 12
gols, e o goleiro menos vazado
foi Telmo Ten Caten, da Tornearia
Escobar/Cruzeiro São.

Avaliação
Conforme Gilberto

(Betão) Dalla Rizzarda, diretor
do Departamento Municipal de
Esportes, que organizou o
campeonato, a avaliação foi boa,

Avemi é campeã do Municipal

pois “o objetivo principal foi
resgatar a modalidade (futebol),
uma vez que em 2006 não teve
campeonato. Até 2005, a gente
realizava o campeonato em três
categorias (veteranos,
aspirantes e titulares). Neste
sentido, o resultado foi altamente
positivo.”

Neste ano, disputado
em uma só categoria, o
campeonato ganhou em
equilíbrio, pois pela primeira vez

também, conforme decisão das
equipes no congresso técnico,
em campo não poderiam estar
mais de seis jogadores abaixo
de 1971.

Quanto a manter estar
forma de disputa, Betão afirma
que depende dos dirigentes das
equipes. “Foram eles que
fizeram a opção e agora cabe a
eles manter ou não. Entendo
que a inovação foi interessante,
positiva.”

Oraci Reinheimer, diretor da Nativa FM, entrega troféu de 2º
lugar para Escobar, capitão da Tornearia Escobar-São João

Presidente da
Câmara,

Mário
Schassott,

entrega troféu
de aartilheiro,

para
Paulinho, da

Avemi

Vereador
Mauro Pauli

entrega troféu
de goleiro

menos
vazado para

Telmo, da
Tornearia

Escobar-São
João

Ademar
'Chaveiro' de
Aguiar (cen-
tro), árbitro

da final
 e os auxilia-

res Dario
Schommer e

Marcos Sordi

Equipe Esportiva da Nativa FM, com o
 prefeito Plínio e o diretor da Nativa, Oraci

Em reunião realizada no
dia 28 de maio, no Departamento
Municipal de Esportes, com a
participação de dirigentes das
equipes da Região II (Vista
Alegre), ficou definido que o
Campeonato Comunitário de

Comunitário da Região II em julho
Futsal será realizado no mês de
julho, sendo que o congresso
técnico acontecerá neste dia 18
de junho, no Departamento
Municipal de Esportes (Ginásio
25 de Julho), quando além da
confirmação das equipes, será

marcada a data para o início da
competição. A expectativa é que
entre sete e dez equipes
participem.

Os jogos serão
realizados no mini-ginásio de
Vista Alegre.

Pela quarta vez
consecutiva, Missal consegue a
vitória no Dia do Desafio. Na edição
2007, realizada no dia 30 de maio,
o município disputou com Paujil,
cidade pertencente ao estado de
Caquetá na Colômbia.

Missal conseguiu
mobilizar 84% da população para
a realização de atividades físicas,
enquanto o município colombiano
atingiu apenas 14% de adesão.

Missal vence mais um Dia do Desafio

 
Segundo a equipe do

Departamento de Esportes, a
vitória se deve ao envolvimento de
escolas, creches, grupos sociais
e também da mobilização de
grande parte dos missalenses,
que aderiram ao Dia do Desafio
como um evento indispensável.

“Agradecemos a todos
que realizaram a atividade física
levando Missal a mais esta
conquista, novamente frisamos

que muito mais importante do que
a vitória é driblar a inatividade.

Também queremos
estender os nossos
agradecimentos ao
Departamento de Cultura, bem
como todas as escolas e
entidades que a cada ano vem
colaborando com esta causa”,
enfatiza Gilberto Dalla Rizarda,
Diretor do Departamento de
Esportes de Missal.

Nos últimos dias um
bombardeio de informações e
contra-informações povoam a mídia
nacional por conta do envolvimento
de gente ‘graúda’ em desvios de
verbas e dinheiro público. Puxa
daqui, afrouxa dali, parece que mais
uma vez todos vão sair ilesos, ou
seja, nem prisão e nem devolução
do dinheiro.

Aliás, a maioria dos
brasileiros afirma que pelo menos
agora (no governo Lula) todos
ficamos sabendo das muitas
falcatruas que acontecem com o
dinheiro que todos remetemos aos
governos, especialmente ao
federal, através de impostos. Mas,
de que adianta saber se ninguém
devolve nada, quer dizer, para esses
caras, que nós colocamos lá através
do voto, não existe esse negócio de
devolver o que afanaram.
Na China, por exemplo, o ex-diretor
da administração chinesa de
controle de alimentos e
medicamentos Zheng Xiaoyu foi
condenado à morte por corrupção.
O alto funcionário será executado
por aceitar suborno e faltar com seu
dever.

Sem apologia a pena de
morte, se fosse no Brasil, faltariam
executores das sentenças.

Infelizmente, neste nosso
Brasil, o grande crime compensa.

Senão, vejamos mais
exemplos: o brasileiro trabalha cinco
meses por ano para pagar impostos,
o salário mínimo não chega a R$
400,00 para o trabalhador que
também paga imposto. O empresário,
literalmente tem os ‘olhos furados’
de tanto pagar o tal do imposto – e
o Fernandinho Beira Mar, um
traficante e outras coisas mais, torra
só pra dar depoimento, R$ 45 mil
cada vez que viaja de Catanduvas
para o Rio de Janeiro, e como
aconteceu no mês passado, chega
lá e não tem depoimento, acabou
apenas fazendo um passeio.
Isso é justo?

Este é o País que nós
queremos?
A polícia montando monstruosos
aparatos para proteger bandidos,
enquanto o cidadão de bem tem que
viver com medo?

Portanto, está mais do que
na hora de ‘parar de só saber que
estão roubando’, é preciso que os
brasileiros exijam a devolução do
dinheiro. Só saber que está ‘metendo
a mão na grana’ não adianta.

Só saber
não adianta

Feanimais - O prefeito Eli
Ghellere, de São Miguel do
Iguaçu, se reuniu com
empresários e representantes de
entidades para discutir os
preparativos da 14ª Feanimais
(Feira Agropecuária, Comercial e
Industrial). O evento acontece
apenas no ano que vem, mas a
organização começa os trabalhos
para garantir o sucesso do evento,
de 2 a 6 de abril de 2008.

Rodovias - Foi aprovado neste
dia 05, na Assembléia Legislativa
do Paraná, Requerimento do
deputado Jocelito Canto, do PTB,
no qual ele pediu do Governo do
Estado, urgentes melhorias nas
rodovias da região, principalmente
nas que ligam aos municípios de
Missal e Santa Helena. O
requerimento aprovado foi
encaminhado ao Secretário de
Estado dos Transportes, Rogério
Walbach Tizzot.
O deputado Jocelito Canto pediu
o recapeamento asfáltico nas
rodovias que ligam Missal à
Medianeira, Missal à Santa
Helena, Missal à Praia de Vila
Ipiranga, em São Miguel do
Iguaçu, e também o trecho que
liga o município de Santa Helena
ao município de Vera Cruz do
Oeste.

Terra - Pois é, na 495, entre
Missal e Medianeira, parece que
sinalizaram os buracos com uma
espécie de ‘barro branco’. Seria
cômico, se não fosse trágico.

Quem é o pai? - Os vereadores
Nelson Fernandes (DEM) e Mauro
Kern Pauli (PSDB), apresentaram
requerimento conjunto na sessão
da Câmara do dia 04 de junho, e
que foi aprovado por unanimidade
para encaminhar oficio ao DER
objetivando tirar uma grande
dúvida que hoje incomoda
principalmente os moradores da
chamada Rua Floriano Maldaner,
que segundo informações não é
rua, e sim uma via que liga a PR
495 a PR 497, setor sul da cidade,
que seria de responsabilidade do
governo estadual. Estão certos
os vereadores, pois é preciso dar
manutenção a rua ou acesso.

Quase furtar galinhas dá
cadeia - O diarista José Roberto
Pereira, 36 anos, foi condenado a
cumprir um ano, seis meses e 20
dias de reclusão e a pagar multa
de R$ 50 por ter furtado cinco
galinhas de um sítio da cidade de
Guarani Do Oeste, a 580 km de
São Paulo. Por ser primário, ele
poderá recorrer da sentença em
liberdade. O furto das galinhas
ocorreu em 12 de outubro de
2005. Pereira foi preso depois
que o dono do sítio o denunciou
pela suposta tentativa de levar as
galinhas. Assustado, ele teria
fugido, sem levar nada.

Furtar mi não dá cadeia -
Enquanto isso, os que roubam

milhões (os colarinhos brancos),
continuam soltos, belos e
formosos. Se muito ficam três ou
quatro dias atrás das grades. Isto
é Brasil.

Sim e não - O presidente
venezuelano Hugo Chávez tem
tomado atitudes reprováveis, como
a decisão de não renovar a licença
da RCTV. É um ditador, o que é
ruim para todos, porém é preciso
reconhecer que ao chamar de
‘grosseiro’ o comunicado do
Congresso Brasileiro ao seu
governo ele mostrou que a seu
modo, tem razão, afinal, com raras
exceções, nossos congressistas
tem muitos pecados, entre eles,
o de desviar recursos do suado
imposto pago pelo brasileiro.

Top Missal - Conforme
informações, o Top Missal, que
premiava as melhores empresas
na opinião dos consumidores não
vai acontecer neste ano, só em
2008. A pesquisa, feita por
empresa especializada, deve
iniciar em outubro deste ano.

Rua Brasil - A Rua Brasil, da 7 de
Setembro até a João XXIII, agora
é mão única, o que não tem a
concordância da maioria dos
empresários estabelecidos ao
longo da mesma. Questionam a
necessidade da mudança, pois
como a rodoviária não ‘está mais
por lá’, o movimento diminuiu,
então porque só agora a
mudança?

Descontraindo - Ao visitar um
manicômio, determinado
presidente de um País pergunta
ao diretor:
- Meu caro diretor, qual é o critério
usado para ver se um paciente
está curado ou não?
-Bem, disse o diretor, nós
enchemos uma banheira e damos
uma xícara e uma colher de chá
ao paciente e pedimos para ele
esvaziar a banheira.
- Ahh... entendi, disse o presidente
....uma pessoa normal escolhe a
xícara que é maior.
- Não presidente! Responde o
diretor... Uma pessoa normal tira
a tampa do ralo...!

Oscips - O presidente do TCE
(Tribunal de Contas do Estado),
Nestor Baptista, afirmou
recentemente que este ano o
objetivo principal é a divulgação
dos trabalhos do órgão,
aproximação com a sociedade e,
em especial, uma ampla
fiscalização em ONGs
(Organizações Não-
Governamentais) e Oscips
(Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público). Oxalá o
TCE realmente fiscalize as Oscips,

que na maioria das vezes desviam
dinheiro, que acabam indo pro
bolso de meia dúzia. Aliás,
dinheiro público.

Maioria desvia - Quando
afirmamos que a maioria das
Oscips desvia dinheiro, nos
baseamos em informações
oficiais: o TCU (Tribunal de Contas
da União) detectou que 55%
dessas entidades não atende ao
interesse público, desviam o
dinheiro e não têm condições de
funcionamento. Portanto, a
afirmação não é nossa.

Sem Oscips - Em Cascavel, por
exemplo, um acordo da
Secretaria de Saúde com o MPT
(Ministério Público do Trabalho)
e com o MPE (Ministério Público
Estadual), colocou um fim na
renovação dos contratos de
terceirização com as Oscips. Lá
existem dois contratos de
terceirização para a Secretaria
de Saúde, que vencem no dia 31
de julho. Com a ANA (Associação
Nova Aliança) são cerca de 520
funcionários empregados e na
área de saúde mental, com o
Ciap (Centro Integrado e Apoio
Profissional), são 63 servidores
terceirizados.

Dengue - Pra quem acha que
com o frio o Aedes aegypti ‘se
acaba’, cuidado: o inverno não
acaba com os ovos, que
sobrevivem sem água e em
baixas temperaturas por mais de
400 dias, e eclodem assim que
entram em contato com água e
temperatura favorável. A chegada
do inverno diminui a população
de mosquitos, mas isto não é
fator de segurança. Apenas uma
fêmea contaminada pode
transmitir a doença para
inúmeras pessoas. Então,
fiquemos espertos.

Lembrete - Hipótese é uma
coisa que não é, mas a gente faz
de conta que é para ver como
seria, se ela fosse!

Itaipu - A usina hidrelétrica de
Itaipu e um passeio de barco
pelo rio Amazonas entraram na
lista das 25 Maravilhas do Mundo,
elaborada pela editora que
publica os guias de turismo
Rough Guide. A lista, compilada
para comemorar os 25 anos da
fundação dos Rough Guides, é
encabeçada pelo Salar de Uyuni,
na Bolívia, um deserto de sal na
cordilheira dos Andes, a cerca
de 3,8 mil metros de altitude;
seguido pela famosa Uluru ou
Pedra Ayers, o monumento
natural e sagrado dos aborígenes
da Austrália. É a terceira vez que
Itaipu aparece numa lista de

maravilhas do mundo.

PAC I - Segundo o deputado
federal Dilceu Sperafico, “o
governo não tem mais desculpas
para atrasar obras do Programa
de Aceleração do Crescimento
(PAC). As oito Medidas
Provisórias (MPs), com  previsão
de aplicação de todos os
recursos já foram aprovadas pelo
Congresso Nacional. O
argumento de que alguns
projetos não poderiam ser
executados, por falta de votação
no Congresso Nacional não
existe mais.  O programa tem
coisas positivas, mesmo que o
dinheiro seja o mesmo que existia
antes de seu lançamento e
poderia ser aplicado em benefício
da sociedade brasileira.”

PAC II - Ainda conforme Sperafico,
o PAC não vai aumentar a
arrecadação em nada. A novidade
é que irá direcionar recursos
específicos para algumas áreas
que o governo considera
prioritárias. São os casos da
habitação e saneamento, nas
pequenas, médias grandes
cidades. “Em nossa região,
iremos buscar recursos do PAC
especialmente para programas
habitacionais. Os projetos
prevêem a implantação de
moradias populares no valor de
R$ 11 mil a unidade. Para
complementar os conjuntos
habitacionais, as prefeituras
poderão também solicitar
recursos para a infra-estrutura,
como calçamento, meio-fio, rede
de energia elétrica e assim por
diante.”

Eleições 2008 - Parece que a
saída do prefeito Plínio Stuani do
PDT, e a afirmação de que ficará
sem partido pelo menos até
outubro (confirmando que não é
candidato à reeleição),
desencadeou uma corrida em
busca de candidatos a prefeito,
dentro dos partidos que compõem
a UPM e nos demais.

Antecipação - Essa deflagração
antecipada pela ‘escolha’ de
candidatos, pode ter resultados
inversos – normalmente, que se
expõe antes, se chamusca mais.
Por outro lado, ficar ‘entocado’
significa não ter o nome lembrado,
ou seja, se ficar o bicho come e
se correr o bicho pega.

Namoro - Ao mesmo tempo, os
‘namoros’ entre partidos já estão
acontecendo a ‘luz do dia’, bem
como a tentativa de arrebanhar
para seus quadros (todos os
partidos querem ‘x’ ou ‘y’) os
nomes com viabilidade política.
Essa disputa eleitoral de 2008,
iniciada 18 meses antes, promete
bons capítulos. Quem viver, verá.

Encerrando - “Morrer é quase
nada, horrível é não viver.”  Vitor
Hugo
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Iniciou no dia 25 de
maio a segunda fase do
Campeonato Municipal de
Sinuca de Missal, que definirá
as quatro equipes
semifinalistas.

Nesta fase (segunda)
as seis equipes classificadas,
divididas em duas chaves (D e
E), jogam entre si, em jogos de
ida e volta, classificando-se as
duas primeiras para a fase
semifinal, em cruzamento
olímpico.

Os jogos iniciam sempre
às 19h00.

Resultados
Dia 25/05
CHAVE D
Em Vista Alegre, Lanchonete
Vista Alegre 10 x 11 Bar do Galo.
Folgou a Lanchonete do Luizinho.
CHAVE E
No Bar do Berne, Bar do Berne 11
x 10 Bar do Pitanga.
Folgou Requinte Café Bar.

Resultados e próximos jogos
do Municipal de Sinuca

Dia 01/06
CHAVE D
Em Vista Alegre, Lanchonete
Vista Alegre 14 x 7 Lanchonete
do Luizinho.
Folga: Bar do Galo.
CHAVE E
No Bar do Berne, Bar do Berne 8
x 13 Requinte Café Bar.
Folga: Bar do Pitanga.
Próximos jogos:

Dia 08/06
CHAVE D
Em Dom Armando, Bar do Galo x
Lanchonete do Luizinho.
Folga: Lanchonete Vista Alegre.
CHAVE E
No Bar do Pitanga, Bar do Pitanga
x Requinte Café Bar.
Folga: Bar do Berne.

Dia 15/06
CHAVE D
Em Dom Armando, Bar do Galo x
Lanchonete Vista Alegre. Folga:

Lanchonete do Luizinho.
CHAVE E
No Bar do Pitanga, Bar do Pitanga
x Bar do Berne.
Folga: Requinte Café Bar.
Dia 22/06
CHAVE D
Em Portão Ocoí, Lanchonete do
Luizinho x Lanchonete Vista
Alegre.
Folga: Bar do Galo.
CHAVE E
No Requinte Café Bar, Requinte
Café Bar x Bar do Berne.
Folga: Bar do Pitanga.

Dia 29/06
CHAVE D
Em Portão Ocoí, Lanchonete do
Luizinho x Bar do Galo.
Folga: Lanchonete de Vista
Alegre.
CHAVE E
No Requinte Café Bar, Requinte
Café Bar x Bar do Pitanga.
Folga: Bar do Berne.

Medianeira sediará de
22 a 30 de junho a Fase
Regional dos 21º Jogos da
Juventude do Paraná (Jojup’s).
A comissão organizadora está
trabalhando a todo vapor no
sentido de deixar tudo pronto
para o evento.

Congresso técnico,
cer imonia l  de  aber tura ,

Medianeira sediará Fase Regional dos Jojup’s
a lo jamento  e  out ros
prepara t ivos  es tão
encaminhados e a equipe está
otimista quanto a participação
dos 51 municípios que fazem
parte da Região 6. O Estado
foi dividido em oito regiões e
Medianeira ficou com o 6º
núcleo.

O congresso técnico

da competição será realizado
no dia 11 de junho, no CPC
Arandurá com a presença de
d i r igentes ,  técn icos  e
representantes dos municípios
da Região 6.

Os vencedores da
competição disputarão a fase
final em Paranavaí, de 14 a 22
de setembro.

REGIÃO I
Aconteceu no último dia

05 a reunião do Campeonato
Comunitário de Futsal Região I
(Portão Ocoí) e a expectativa é
que entre 8 a 12 equipes participem
da competição. O congresso
técnico ficou marcado para o

Campeonatos comunitários de futsal
próximo dia 12 de junho, às 19h00
horas, na sub-prefeitura de Portão
Ocoí.

REGIÃO II
O Campeonato

Comunitário de Futsal da Região
II (Vista Alegre) tem seu

congresso técnico marcado para
o dia 18 de junho.

REGIÃO III
Na Região I I I  (Dom

Armando) ,  o  campeonato
d e  f u t s a l  e s t á  e m
andamento.

Vende-se chácara em Linha
Jacutinga com 13 mil m2, casa
em alvenaria estilo colonial semi-
nova, com 130 m2, galpão com
luz elétrica, potreiro, áreas para
campo e lazer, passeio
ecológico, mato, rio com peixes
e excelente água nos fundos,
por R$ 130 mil, com pagamento
a combinar. Tratar 3345-1197
ou 3244-8005 (horário

Classificados
comercial).

Vende-se Pampa L, ano 93, por
R$ 9.500,00. Tratar (45) 3244-
1241.

Vende-se  3,3 alqueires de terra
em Missal, com casa, açude,
chiqueirão com 76,5 metros,
estrebaria com16 metros, 14 vacas
leiteiras, ordenhadeira e resfriadouro.

Tratar (45) 9124-9663.

Vende-se casa de madeira,
em terreno com 600 m2, bem
situado em Santa Helena
(centro), por R$ 65 mil. Tratar
(45) 3244-1241.

Compra-se balcão de vidro
montável e desmontável. Tratar
8805-931.

As geadas verificadas a
partir do dia 30 de maio acabaram
ocasionando quebra na
produção do milho safrinha, que
pode chegar a 40% no município
de Missal, conforme
levantamento preliminar da
equipe da área técnica da
Cooperativa Agroindustrial Lar.
“A quebra, em média, pode
chegar a 40%, sendo que
algumas lavouras a perda é de
100% e em outras a produção
será normal,” informa Vilmar
Suzin, técnico agrícola da Lar
em Missal. Na área de
abrangência do Núcleo Regional
da Seab Cascavel (que abrange
também Missal), a estimativa
inicial é de uma perda de 33%
no milho safrinha.

A temperatura mínima
verificada no município foi dois
graus negativos e, conforme
Vilmar Suzin a região leste (São
Pedro) foi a mais prejudicada,
enquanto que a região de Padre
Feijó foi a que menos prejuízo
sofreu.

No município de Missal,
aproximadamente 14.500
hectares foram plantados com
milho safrinha e a produtividade
esperada era de 4.800 quilos/
hectare. “Agora, a estimativa

MILHO SAFRINHA

Perdas com geada
ultrapassam 30%
No município de Missal quebra pode atingir 40%.

média é de 2.900 a 3.000 quilos/
hectare,” afirma o técnico da Lar,
que lembra ainda que parte do
milho ‘queimado’ pela geada está
sendo aproveitado como silagem
para o gado, o que será convertido
em leite ou carne.

Cobertura
A equipe técnica da

Cooperativa Lar recomenda que
os produtores que tiveram perda
total do milho safrinha façam
cobertura verde, com o plantio
de, por exemplo, aveia preta.

Vilmar Suzin, técnico agrícola
da Lar em Missal

Núcleo Escolar de
Vista Alegre agradece

A APMF e o Núcleo
Escolar de Vista Alegre
agradecem aos professores,
funcionários, pais e alunos pelo
empenho e dedicação de todos
na realização da Festa Junina,
no dia 01 de junho.

Obrigado pela
compreensão e colaboração de

todos e ressaltamos a
importância da união família-
escola no sucesso e êxito de
todas as atividades desenvolvidas,
sejam elas educacionais ou
culturais.

APMF e Núcleo
Escolar de Vista Alegre.

O Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), em Missal, tem
nova Executiva, tendo como
presidente Volmir Spanholi,
residente no distrito de Portão Ocoí.
Integram ainda a Executiva do
partido, além do presidente Volmir.
vice- presidente, José Bonetti;
secretária, Luzia Bonetti; tesoureiro,
Ari Mai. Membros: Neusa Penso,
Nilson Penso, Antonio Bogler, Ketin
Lay, Patrícia Marabeli, Janieli
Mazzuco e Enedir Cechinel Pillon.
Quanto os planos futuros, segundo
o presidente, as marcas do partido
a nível nacional, são as causas
trabalhistas, e localmente não é
diferente, acrescentando as causas
ambientais que se apresentam e
ausência de empregos.

Eleições - Spanholi
destaca que “o PTB tem seu
pensamento alinhado ao
Democratas (antigo PFL) e assim
deve continuar,. Nosso vereador,
Antonio Silva da Costa, tem votado
corretamente, aprovando tudo que
é bom para Missal e questionando
o que gera alguma dúvida.
Futuramente, o PTB deverá tomar
uma atitude reflexiva, pois um
partido que é forte e tem um
vereador, apresenta condições
suficientes para disputar às
eleições municipais na majoritária,

PTB tem nova Executiva

Volmir Spanholi, novo
presidente do PTB de Missal

podendo, por exemplo, apresentar
o vereador Antoninho como
candidato a prefeito ou mesmo a

vice numa possível coligação com
o Democratas, ou ainda outro
partido. Também temos todas as
condições de lançar candidatos a
vereador.”

Ainda conforme o
presidente, o PTB de Missal tende
a crescer, estando aberto a novas
filiações, sendo que uma das metas
é a valorização dos filiados.

Mudança - Spanholi
conclui afirmando que “o que deve
mudar em Missal é o ritmo das
campanhas eleitorais, pois não
cabe a sociedade protagonizar
batalhas, como se estivéssemos
numa arena medieval, e aos
partidos a sapiência deve
prevalecer, pois é hora do diálogo
firme e forte antes que o epílogo
torne-se algo a ser esquecível.”

O vereador Nelson
Fernandes dos Santos (DEM),
apresentou indicação na sessão
da Câmara de Vereadores de
Missal, no último dia 28,
solicitando um estudo com
urgência para a regularização dos
endereços da Avenida Dom
Geraldo Siguad, segundo ele, tem
muita confusão, o que atrapalha
a vida dos moradores, pois ainda
constam em comprovantes de
endereços quatro nomes: Avenida
Medianeira, Rua Medianeira,
prolongamento da Avenida
Medianeira e o correto, que é
Avenida Dom Geraldo Sigaud.
“Esperamos um trabalho rápido e
eficiente para sanar de vez este
problema, até porque não envolve
recursos financeiros.”

Receitas
Também foi votado e

aprovado em segunda discussão,
o projeto de lei de autoria do
vereador Nelson Fernandes, que
prevê alteração da lei que
disciplina as receitas de médicos
e pessoas ligadas ao setor, que

DOM GERALDO SIGAUD

Fernandes solicita
regularização dos endereços

Vereador Nelson Fernandes

muitas vezes não dá para ler ou
mesmo traduzir, ficando agora a
responsabilidade da fiscalização
para o Setor de Tributação da
prefeitura municipal de Missal. O
projeto prevê multa para este tipo
de ocorrência.

A lei entrará em vigor
assim que for sancionada pelo
prefeito e publicada no órgão oficial
do município.

Seis horas de baile em São Pedro
O clube da comunidade

de São Pedro realiza neste dia
16 de junho baile com duas
bandas e seis horas de
animação.

O baile, que terá no
comando as bandas
Contemplação e Focus, inicia
às 22h00.

O ingresso antecipado
está à venda por R$ 8,00, no
Posto do Sony e Canecão
Lanches. No dia o valor do
ingresso será de R$ 10,00.

Reservas de mesas
podem ser feitas pelos telefones
8806-0656 e 3244-2442 – ramal
27.

O PDT de Missal decidiu,
no final do mês de maio (dia 31),
oficial izar sua saída da UPM
(União Popu lar  Missa lense) ,
coligação formada há mais de 11
anos  e  que  e l egeu  e  deu
sustentação polít ica aos dois
mandatos do ex-prefeito Laci Giehl
e ao atual prefeito, Plínio Stuani,
que aliás era do PDT e se desfiliou
no início do mês de maio. “Antes
mesmo da saída do prefeito do
PDT já se cogitava deixar a UPM.
Com a saída dele (prefeito) isso
se concretizou,” afirma Clademir
Ross ,  p res i den te  da  nova
Executiva do PDT de Missal.

Ainda conforme Ross, “não
temos nenhuma magoa com a
UPM ou com o prefeito Plínio,
mas politicamente, nosso grupo
pensa  d i fe ren te ,  po r  i sso  a
dec i são  de  se  des l i ga r  da
coligação, porém pretendemos
manter o apoio a administração,
mas de forma mais independente,
mantendo porém a governabilidade
do prefeito.”

Candidato
Com esta nova situação, o

PDT, conforme o presidente da
Executiva Municipal, pretende se

PDT oficializa
saída da UPM

preparar para a eleição municipal
do ano que vem, “onde a idéia é
lançar chapa completa, ou seja,
candidato a prefe i to ,  v ice e
ve reado res , ”  a f i rma  Ross ,
ressaltando porém que o PDT
está aberto a coligações com
outros partidos, desde que as
i dé ias  e  p ro j e tos  pa ra  o
desenvolvimento de Missal sejam
idênticos.

Clademir Ross, presidente
Executiva do PDT de Missal
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ESPAÇO
BOAS

NOVAS

Visite a Igreja Batista:
Quintas-feiras: 19h30
Domingos: 9h e 19h30
Rua Paraná, 231 – Centro de Missal
Ouça de 2ª a 6ª feira as 16h30 em 105,9 FM “Momento Boas Novas”

A hipocrisia na educação
O mês de junho é caracterizado pelas Festas

Juninas. Para uns é uma manifestação cultural, onde
se exalta os costumes caipiras. Isso é um pouco
contraditório, pois ninguém gostaria de ser chamado
de “caipira”. Para outros é uma festa religiosa em
homenagem a São João. Mas há outra questão em
jogo: é nessas comemorações que se evidencia a
hipocrisia na educação.

As Festas Juninas normalmente são
organizadas por entidades educacionais, que o fazem
para arrecadar fundos para sua subsistência, ao fazer
isso elas se distanciam do seu propósito que é educar
de forma contínua, dentro e fora da sala de aula. Uma
educação integral é que se espera das entidades
educacionais e dos educadores.

Segundo o escritor James S. Spiegel o termo
“hipocrisia” vem do grego hypokrisia (encenar um
papel no palco), e é geralmente definida como o
“fracasso em praticar aquilo que se ensina”. Sobre isso
o próprio Jesus disse certa vez aos Fariseus e Mestres
da Lei: “Assim são vocês: por fora parecem justos ao
povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e
maldade” (Mateus 23.28). Ao todo Jesus pronuncia
oito vezes a expressão “ai de vocês, mestres da lei e
fariseus, hipócritas”.

A hipocrisia na educação se revela no fato de
que, em certos casos o discurso não condiz com a
prática. Se uma entidade educacional promove um
evento no qual ela disponibiliza bebidas alcoólicas, e
porque não dizer, incentiva o seu consumo; com que
autoridade esta mesma entidade educacional poderá
conscientizar os jovens e adolescentes que as drogas
fazem mal a saúde?

Toda entidade educacional tenta “educar contra
as drogas” através de palestras, testemunhos de ex-
viciados, textos de reflexão, etc., mas às vezes essa
entidade se esquece que este discurso precisa ser
visto pelos educandos nas ações práticas. Por isso,
ela deveria ser a primeira a erguer a bandeira contra a
comercialização e uso de bebidas alcoólicas,
principalmente onde houver a presença de crianças e
adolescentes.

É do senso comum que o álcool e o cigarro,
assim como os remédios, são chamados de “drogas
permitidas”. Muitas das vezes, a criança que viu ou
provou de uma bebida alcoólica numa Festa Junina,
será o adolescente ou jovem que hoje está fazendo uso
de álcool na “rampa da vergonha”, muitas vezes livre da
fiscalização dos órgãos competentes. Não é difícil
verificar a venda de bebidas alcoólicas para menores de
idade, ato este que segundo a lei é proibido.

A criança que cresce num ambiente permeado
por bebida alcoólica, e chega à adolescência com
liberdade para consumi-la, é um sério candidato a se
tornar dependente. Para evitar isso é preciso combater
a raiz do problema, ou seja, “educar a criança contra o
álcool” com palavras e ações práticas. Esta tarefa não
é só das entidades educacionais, mas da família, da
sociedade e das autoridades públicas.

Pastor Elias Colombeli
eliascolombeli@hotmail.com

3244-1924 / 9967-5644

Olá meus amigos!

Neste mês, na coluna do Juventude em
Ação (JÁ), vamos falar de espiritualidade. Mas o que
vem a ser espiritualidade? Na visão de frei Beto, em
um de seus livros (Oração na Ação) ele diz que
espiritualidade é um “tornar-se um com Deus”, ou
seja, Eu e a Sabedoria Infinita nos tornarmos uma só
coisa. Certamente esse processo de “fusão”, exige
muito mais de nós do que somente irmos à missa,
ou realizarmos rituais mecânicos.

É necessário algo muito mais profundo...
Como um confábulo. Um diálogo onde se fala tudo o
que se está sentindo, e quando o indivíduo se
esvazia, chega a um ponto em que não há mais nada
a falar...Agora está na hora de ouvir Deus. Deixar que
ele fale através de nossos pensamentos e intuições.

Esta é uma técnica utilizada pelos monges
do deserto, pessoas de profunda oração. Pela lógica
funciona, porque chega um momento em que a
mente está livre de toda preocupação, estando na
condição ideal para receber boas vibrações.

Outra forma de ser uma pessoa
espiritualizada (na verdade não é mais uma forma,
mas mais um passo a ser seguido), é nunca dar vez
ao pessimismo, ao desânimo. Olhemos o mundo
com os olhos da esperança, e percebamos que
coisas boas acontecem todos os dias, em todos os
momentos. Nos tempos de hoje, a mídia tem apelado
ao sensacionalismo, tem mostrado somente
catástrofes para conseguir mais audiência. E com
isso, passa-nos a imagem de um mundo cruel,
violento... Esquecendo-se de falar que em toda parte
há pessoas fazendo o bem, crianças nascendo com
saúde, muitos homens e mulheres se realizando em
todos os níveis de seu ser...quanta natureza há
ainda... Quantas coisas bonitas que o homem
construiu... Meu Deus!!! Chegamos à lua!...tudo isso
é muito bom. Precisamos olhar o mundo, a nossa
vida, sob outra óptica. Não se trata de ser iludido, ou
utópico. Mas simplesmente deixar o pessimismo de
lado e parar de olhar para tudo o que acontece,
negativamente. Tudo tem um por que. Deus é sábio,
sabe o que faz. Não há motivo para preocupação. É
pensando assim que teremos uma espiritualidade
completa e, consequentemente, a resposta para
todos os nossos questionamentos acerca do sentido
da vida.

Espiritualidade não é somente o momento
da meditação. Ela continua... Aquilo em que estou
pensando agora é o que eu estou rezando. Pedindo
a Deus. E ele sempre me atende. Indiferentemente
de ser bom ou ruim. Estou atraindo o que penso.
Então, chega de lamentações, chega de
desentendimentos, de desejar o mal ao nosso
próximo ou fazer comentários maldosos. Esses
tipos de atos e pensamentos geram sentimentos
ruins, que se materializarão em forma de doenças
físicas, além prejudicarem a nossa paz de espírito.
Assim como o corpo físico depende de alimentação,
nosso corpo espiritual também. O buraco existencial
do ser humano que busca a paz de espírito é do
tamanho de Deus. Por isso, só Ele pode preencher.

Tenhamos uma vida mais feliz, através da
espiritualidade - Relacionamento íntimo com o criador.

Certamente há muito a falar quando se toca
no assunto espiritualidade. É uma das áreas mais
importantes e complexas a serem trabalhadas no
ser humano.

Desta vez, vamos ficando por aqui, com
estes conceitos iniciais. Em oportunidades futuras,
abordaremos outros temas concernentes a essa
dimensão da pessoa.

Edson Giovani Matiola

Juventude em Ação
ESPIRITUALIDADE

Tânia Regina Muller Valiati, casada com João
Carlos Valiati (empresário) e mãe de João Carlos Valiati Jr,
está desde o dia 09 de março a disposição de todos no
Espaço Terapêutico Viver Zen, sito a Rua Paraguai 1825,
em Medianeira.

“Após muitos anos de estudo e preparação sinto-
me pronta a oferecer a todos que necessitarem um trabalho
diferenciado na área das Terapias Holísticas. Formei-me
em Letras com Licenciatura em Literaturas pela Unioeste
– Marechal Cdo Rondon; Serviço Social pela Unioeste -
Toledo; Terapeuta de Família pelo INTERCEF – Curitiba,
Pós Graduada em Educação, Políticas Sociais e Terapia
Familiar pelo ISEPE – Curitiba; Socioterapeuta pelo Instituto
Consciência – Curitiba; Terapeuta de Regressão e
Psicanalista pela SBPI – Sociedade Brasileira de
Psicanálise Integrativa – São Paulo,

O Espaço Terapêutico Viver Zen é um local que
busca reunir o que há de melhor para o desenvolvimento
do ser humano. A quem procura o autoconhecimento,
prazer de viver, se livrar das tensões do dia a dia, o Espaço
oferece atividades que contribuem ao seu equilíbrio total
dentro de procedimentos terapêuticos que visam
compreender profundamente o homem como um todo,
tendo como foco: corpo, mente e espírito em toda sua
forma de atuação e maneira de viver. Ajudando-o a liberar
sua energia vital e canalizá-la de maneira correta, ajudando-
o a atingir níveis necessários de estrutura mental e física,
responsáveis pela sua saúde, através da qualidade de
vida que passará a levar. Enfim, com as técnicas, o ser
humano aprenderá a viver, e fazer tudo o que faz, de uma
maneira sempre positiva, e é claro, colhendo resultados
positivos. Viver com uma nova dimensão de consciência
criando padrões de qualidade que vão atingir todas as
áreas da sua vida. Deixando a posição de fracos, ou vítimas
do destino a sua volta e passando a agir como co-autores
da sua história.

Este espaço foi feito com muito amor e carinho e
torço para que esta vibração toque a todos, e que este lugar
seja um ponto de luz no universo.”

O Espaço Terapêutico Viver Zen estará disponível
aos que o procurarem oferecendo:
- Terapia Psicanalítica;
- Terapia de Regressão de Memória e Retrocognição
- Programação Neurolinguística;
- Terapia de Grupo;
- Terapia Familiar;
- Práticas Bioenergéticas;
- Musicoterapia;
- Socioterapia;
- Acompanhamento Terapêutico Integral com atendimentos
nas modalidades de Reiki; Cromoterapia, Radiestesia,
Técnicas de Energização e Harmonização Energética,
Técnicas de Relaxamento, Hipnose, Meditação Guiada e
Fen Shui;
- Cursos, seminários e Workshops;
- Palestras e Vivências de Auto-Ajuda.

PARA:
- Distúrbios de conduta
- Profilaxia (gestantes, adolescentes e terceira idade);
- Saúde mental (autismo, psicoses, neuroses, fobias,
síndrome do pânico, depressão, traumas);
- Dependência química (alcoolismo e problemas com
drogas);
- Adultos “normais” que buscam um auto
conhecimento, auto controle;
- Disfunções do organismo;
- Insônia;
- Problemas de relacionamentos;
- Hiper-atividade;
- Redução de tensões;
- Liberar potenciais pessoais;
- Aliviar pressões reprimidas e esquecer feridas
antigas;
- Tornar-se mais ação do que reação;
- Entre outras...

AGENDE SEU HORÁRIO E VENHA CONHECER O
ESPAÇO TERAPÊUTICO VIVER ZEN

RUA PARAGUAI, 1825 – FONE (45) 3264-0021 MEDIANEIRA

TANIA REGINA MULLER VALIATI
PSICANALISTA INTEGRATIVA

Viver Zen
Terapias Holísticas

O município de Missal
levou a cultura, gastronomia e
dança alemã para a XXI Fenartec
- Feira das Nações, Artesanato,
Turismo e Cultura de Foz do
Iguaçu, organizada e promovida
pela JCI de Foz em parceria com
outras entidades. O evento
aconteceu de 03 a 06 de maio no
Centro de Eventos daquele
município.

As comunidades
gaúcha, paraguaia, palestina,
japonesa, italiana, ucraniana,
portuguesa, alemã (representada
por Missal) e afro-brasileira foram
responsáveis pelo grande
espetáculo da feira, pois durante
todo o evento fizeram
apresentações culturais e
gastronômicas.

O evento contou com a
participação da Cia Municipal de
Dança de Missal que abrilhantou
a noite de abertura do evento,
mostrando o que há de melhor na
dança e no folclore alemão.
Ilson Boni, empresário
missalense, levou pratos e
bebidas tipicamente germânicas
para a feira, representando o
município de Missal durante os

CULTURAALEMÃ

Missal foi destaque na Fenartec

Colônia Alemã representada por missalenses na Fenartec
três dias de Fenartec.

Jéssica Lang, rainha da
Deutsches Fest 2007, desfilou
representando a colônia alemã,
conseguindo o título de 1ª Princesa
das Nações. O casal Ivo e Lúcia
Baumbach, Fritz e Frida da festa
alemã 2007, também
conseguiram a 2ª colocação como
representantes das Nações.

“Gostaríamos de
agradecer a todos os que

contribuíram na Fenartec,
divulgando assim a Deutsches
Fest e fazendo com que o
município se destaque. Também
agradecemos ao Governo
Municipal, por ter levado a Cia
Municipal de Dança na noite de
abertura, bem como auxiliado em
tudo para que Missal fosse bem
representada”, enfatiza Décio
Vilibaldo Rohde, coordenador
geral da Deutsches Fest 2007.

O Governo Municipal de
Missal, por meio da Secretaria de
Finanças, está realizando vistoria
nas empresas missalenses para
a emissão dos alvarás de licença
do ano de 2007. As visitas
acontecerão até o final do mês de
junho, abrangendo todos os
estabelecimentos do município,
que somam aproximadamente
450.

Vistoria para emissão do alvará
“O objetivo das vistorias

é confirmar o cadastro das
empresas junto a Administração
Municipal, assim como analisar
se a atividade e o endereço de
cada estabelecimento estão de
acordo com o contrato social”,
explica Adair Both, secretário
municipal de Finanças.

As empresas que não
estiverem de acordo com o

contrato social, receberão
notificação e prazo de 30 dias
para regularizar sua situação junto
ao município.

Somente após a
conclusão das vistorias que a
Secretaria Municipal de Finanças
estará emitindo os carnês para o
pagamento do Alvará 2007. A
previsão para o início das
cobranças é o mês de julho.

Uma grande festa
marcou a inauguração da sede
social da Associação dos
Mateadores de Missal,
localizada no Bairro São
Francisco - Loteamento Kotz,
sobre três terrenos cedidos pelo
município através de termo de
concessão de uso. O ato
inaugural, que aconteceu no dia
03 de junho, contou com a
presença de centenas de
pessoas, que confirmaram a
beleza da obra, simples, até
rústica, mas aconchegante.
Além do almoço, a base de
churrasco, à tarde foi de matine,
com apresentação de vários
músicos locais e escolha da
rainha e princesas da
associação. Como rainha, foi
escolhida Simone Fátima Klein,
1º princesa, Alais Aline Kunzler
e 2ª princesa, Maria Cleonice
dos Santos.

O local, que tem mais de
400 metros quadrados de área

Associação dos Mateadores
inauguram sede social

construída, conta com local
destinado aos encontros (espécie
de salão), copa, cozinha,
sanitários e cancha de bochas,
esta em fase final de construção
e que deverá ser inaugurada em
breve.

José Eugenio Kuns,
presidente da associação, afirmou
que a construção da sede é a
realização de um sonho e
agradeceu a todos que deram
sua contribuição para que esse
sonho se tornasse realidade.

Os mateadores, além
dos encontros aos sábados a
tarde e domingos, para saborear
um chimarrão, realizamos vários
eventos comemorativos durante
o ano. “Agora, com este local
amplo, certamente teremos uma
maior freqüência”, acredita o
presidente.

A Associação dos
Mateadores foi fundada há cerca
de 10 anos e conta atualmente
com mais de 50 sócios.

Desenlace da fita inaugural da sede dos Mateadores

Alais, 1º princesa; Simone, rainha;
e Maria Cleonice, 2ª princesa
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Rua 7 de Setembro 790, sala 02 - Missal

Sempre Alegre (centro)
Rita Welter
Romilda Grasel
Acácio Feio de carvalho
Herberto Kunz
Bernardo Albano Kegler
Guido Junges
João Arno Bender
Elvira Mattei
Lucena Margarida Weiss
Perpetua S. da S. Perreira
Elemar Jappe
Marta Spielmann
Anilda Maria Lunkes
Anna Antonia Vogel
Claudino Hilgert
José Walter Schossler
Macdalena Dassoler
Ivo Grade
Leonida Floss
Otilia Maria Limberger
Olinda Simom
Nese Catani

PARABÉNS! aos aniversariantes do mês de junho
Deolinda Antonia Brandt
Basilio Fernando Hoflinger
Teresinha Correia da Silva
Maria Hedwig Wochner
Arcídio Schuster
Afonso Apolinario Neis
Hulda Anschau
Doralino Anildo Soldi
Maria Ilaria Schroeder
Roque Theobaldo Welter
Bernardo  Backhaus
Hilária Anita Veit Terhorst
Verena Schneiders
José Eugenio Dick
Aurora Fernandes da Silva
Manoel Luiz de Freitas
Nair Viana de Lima
Irineu Zanella
Zeno Francisco Gesing
Anna Hedviges Friedrich
Maria Melita Hammes
Manoel da Veiga
Maria Hanzen  Wendling
Leonila Meyth Gutjahr
Norberto Treib

Miguel lenz
Lidia Lohmann
João Felipe Royer
José Luiz de Freitas
Nilvo Roque Christ
Zeno Horst
Pedro Ivo Orth
Maria De Lurdes Welter
Bremm
Francisco Antonio Lemes
Lauro Klauck
Alfredo Krilow

Reviver (Vista Alegre)
Olmira Righi
José Roque Hanzen
Arno Luis Rippel
Silezio Bif
Elemar José Brandt
Warna Junkefeuerborn
Ivoni Maria Gregori

Paz e Amor (São Pedro)
Ivo Haubert
Silvino Pauli

Falecimento

No dia 18 de abril
de 2007, Deus chamou
para a eternidade o
senhor Edvino José
Dahmer, aos 77 anos
de idade. Natural de
Cerro Largo (RS),
nasceu no dia 25/07/
1929, filho de Pedro

Alunos da Escola Municipal Pio X, de São Pedro, entoaram algumas canções no encontro
do Clube Paz e Amor, no encontro do dia 24 de maio, coordenados pelo professor Aylson Dalferth

Arnilda Stunpf Kalschne
Catarina Salome Staudt Pauli
Willibaldo Dill
Alfredo Thoele
 Maria Verônica Heckler
DewesZeferino José Heck
Walina Ross Ruckhaler
Paulina Menegassi Santos

Sempre Unidos (Portão
Ocoí)
AngelinaT. Ferreira
Neri Cechinel
Vidavina Pinow Pimentel
Gilberto Stüpp
Marina Aparecida de Oliveira
José Otto Gregori
Eugenio Arlindo Spohr
Alcida Fritzen Balsius
Daniel Vicente Smieski

Otacilio da Costa
Luiz Zanoni
Dilce Vanelli
Melita Maria Tem Pass
Helena Butka
Pedro Carnete

Sempre Avante (Dom
Armando)
Inês Maria Ludwig
Elmar Oscar Kern
Adelina Balbinot Capoani
Lotario Antonio Kern
Renita Maria Henzel Hilgert
Olivia Posselt
Ulda Olinda Frizzo
Rudi Matte
Soely Carmen Pellenz
Joana da Rosa Vier
Irineu Ely

R icardo e  Mar ia
Margarida Dahmer.

Casou-se com
Maria Elisabeta Anton,
no dia 14/01/1953, na
capela São Pedro, em
São Pedro do Butiá
(RS). O casal teve
c inco f i lhas ,
dezessete netos e
onze bisnetos.

Edv ino  e ra
p ione i ro  e
co laborador  da
comunidade de Dom
Armando, membro do
grupo da tercei ra
idade Sempre Avante
(Dom Armando), onde
p a r t i c i p a v a
a t i vamente  dos
encontros com sua
esposa, gostava de
dançar e se divertir.

A Administração
Municipal de Serranópolis do
Iguaçu, através da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura
e Esportes, realizou nos dia 21 e
22 de maio, curso de
Comunicação, Expressão,
Persuasão e Oratória para todos
os professores da rede municipal
de ensino.

Ministrado pelo professor
Renato de Oliveira, formado em
filosofia e especialista em saúde
mental e neurolinguística, o curso
faz parte do Programa de
Formação Continuada para os
professores. Durante todo o ano,
são realizados vários cursos em
diversas áreas para melhorar a
qualidade de ensino, através de
aprofundamento dos conteúdos,
formas didáticas e relações
pessoais.

Segundo a secretária de

SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU

Investimentos na
qualidade do ensino

Educação, Márcia Rosani Lopes,
“o curso foi muito bom. Tenho
certeza de que todos que
participaram queriam ainda mais,
pois tiveram um aproveitamento
de 100%. Quem sentirá a
diferença, além dos professores,
serão os alunos, porque foram

trabalhadas questões de
comunicação, auto-estima, auto-
confiança, persistência,
sentimento, qualidade,
simplicidade, profundidade e o
mais importante, o entusiasmo”.

Novas etapas do programa
devem acontecer ainda este ano.

Professores em curso do Programa de Formação Continuada

Preocupada em ter
motoristas e cidadãos de respeito
no futuro, a Secretaria de Educação
e Cultura de Matelândia, através
da secretária Rosane Marroco
Crenite, trouxe para as escolas da
rede municipal cursos de
conscientização, ética e cidadania
para crianças, para que elas saibam
das normas de trânsito e as

MATELÂNDIA
Aulas de trânsito nas
escolas municipais

respeitem.
“A intenção é aproximar a

polícia das crianças, mostrando a
elas que a polícia está aqui para
ajudar e com estas palestras,
poderemos num futuro bem próximo
diminuir acidentes e números de
vítimas nas rodovias”, comentou
Ricardo Dias Pereira, assessor da
Polícia Rodoviária Federal.

Alunos da Escola de Agro Cafeeira em aula sobre leis de trânsito

No último dia 09 de maio foi
assinado pelo prefeito Elias Carrer a Lei
043/2007 que autoriza o Poder Executivo
Municipal a instituir o Programa de
Recuperação Fiscal de Medianeira (Refime).

O secretário de Finanças, Carlos
Aberto Caovilla, esclareceu que o Refime é
destinado a todos os contribuintes que
tenham débitos com a Prefeitura, vencidos
até 31 de dezembro de 2006, como IPTU,
alvarás, ISSQN, contribuições de melhorias
e taxas diversas. “Do Refime fica excluído o
Imposto sobre Transferência de Bens
Imóveis (I.T.B.I),” informa o secretário.

Refime é instituído
em Medianeira

“O pedido do parcelamento deverá
ser requerido pelo contribuinte ou seu
representante legal, constando o nome,
endereço, origem da dívida, valor do débito
e o número de parcelas pretendidas e a
decisão sobre o pedido do parcelamento
ficará na competência do secretário Municipal
de Finanças,” comentou Carlos Alberto.

“Esta é mais uma oportunidade
para o contribuinte colocar em dia seus
débitos junto à Prefeitura,” finalizou o
secretário.

Confira as condições de pagamento
e os descontos:

Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura de Medianeira através
da Secretaria de Finanças ou pelos telefones 3264-8600 e 3264-8627.

O Clube Cultural, de Dom Armando, realiza neste dia 07 de julho, com início
às 23h00, sensacional baile com a animação da Banda Expresso Latino.

Os ingressos antecipados, a R$ 7,00 cada, podem ser adquiridos, em
Missal, no Posto do Sony e Canecão Lanches; Em São Roque, no Bom e Cia; e em
Dom Armando, no Mercado Aliança e Bar do Barroco.  O presidente do Cultural, Flávio
Sphor, informa ainda que a cerveja será em garrafa.

Baile em Dom Armando
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O Clube Sempre Alegre
(sede), realizou no dia 16 de maio
a eleição do rei, rainha,
cavalheiros e damas. Cinco
homens e cinco mulheres
concorreram ao título, sendo que
a votação foi secreta, com a
participação dos sócios.
A coroação dos eleitos foi
realizada no dia 1º de junho, com
matine, no Centro de Convivência
do Idoso, e presença de idosos

Sempre
Alegre elege
rei e rainha

Senilda Meyer - 1ª princesa, Juliana Friedrich
 rainha, e Irma Spohr - 2ª princesa

de clubes do município e
municípios vizinhos.

Eleitos
Com a maioria dos votos,

foi eleito rei do Clube Sempre
Alegre, Ciro Aloísio Friedrich, e
rainha Juliana Friedrich; o 1º
cavalheiro é Antonio Meyer e a 1ª
princesa, Senilda Meyer; José
Odalcio Spohr é o 2º cavalheiro e
a 2ª princesa, Irma Spohr.

Animado matine fez parte do evento

Antonio Meyer - 1º cavalheiro, Ciro Aloísio Friedrich
 rei, e José Odalcio Spohr - 2º cavalheiro

As mulheres brasileiras
têm expectativa de vida de 75
anos, e os homens, de 68 anos,
segundo o relatório de Estatística
Sanitária Mundial 2007, divulgado
no dia 19 de maio pela
Organização Mundial da Saúde
(OMS) durante a 60ª Assembléia
Mundial da Saúde, realizada em
Genebra.

O estudo indica também
que as mulheres de todo o mundo
vivem, em média, quatro anos a
mais que os homens. A
expectativa de vida delas é de 68
anos, e a deles, de 64 anos.

De todas elas, as
mulheres com probabilidade de
viver mais são as japonesas (86
anos), seguidas das de Mônaco
(85 anos), segundo os dados do
relatório, que recolhe números
de 2005. O Japão é o país com
maior expectativa de vida do
planeta, enquanto a Suazilândia,
um reino africano, está no
extremo oposto, segundo a
OMS.

As mulheres da
Espanha ocupam, junto às de
Andorra, Austrália, França, Itália,
San Marino e Suíça, o terceiro
posto na lista, com 84 anos,
depois de ganhar um ano em
relação às estatísticas publicadas
em 2006. As mulheres de Canadá,
Islândia, Suécia vivem em média
83 anos.

As de Alemanha,
Áustria, Bélgica, Chipre,
Finlândia, Grécia, Israel,
Luxemburgo, Nova Zelândia,
Noruega, Coréia do Sul e
Cingapura têm expectativa de 82
anos.

As chilenas são as
mulheres da América Latina com
maior expectativa de vida (81
anos), seguidas de Costa Rica
(80); Uruguai (79); Argentina,
Panamá e Venezuela (78); México
(77); Paraguai (76); Brasil e
Equador (75); El Salvador e Peru
(74); República Dominicana (72);
Guatemala (71); Honduras (70);

Brasileiras têm expectativa
de vida de 75 anos

Bolívia (67) e Haiti (56).
No final da lista, estão

as mulheres da Suazilândia (37
anos), depois as de Zâmbia e
Serra Leoa (40). Quanto aos
homens, os que têm
possibilidades de viver mais são
os de San Marino, com uma
média de 80 anos, um a mais que
nas estatísticas de 2006.

Esse avanço lhes
permitiu superar os japoneses,
tradicionais líderes desse tipo de
ranking. No entanto, incluindo as
mulheres, a sociedade japonesa
continua sendo a que vive mais.
Após San Marino, lideram a lista
Japão, Austrália, Islândia, Suécia
e Suíça, todos eles com uma
média de 79 anos. Em seguida,
estão Canadá, Israel, Itália,
Mônaco e Cingapura (78);
Andorra, Áustria, Chipre,

Espanha, França, Reino Unido,
Grécia, Irlanda, Kuwait, Malta,
Noruega, Nova Zelândia, Holanda,
Catar e Trinidad e Tobago (77).
Na América Latina, os que têm
perspectivas de ter uma vida mais
longa são os cubanos e os
costarriquenhos, com 75 anos.
Eles são seguidos por Chile e
Panamá (74); Argentina, México
e Venezuela (72); Colômbia e
Uruguai (71); Equador, Paraguai
e Peru (70); El Salvador (69);
Brasil e Nicarágua (68); República
Dominicana, Guatemala e
Honduras (65); Bolívia (63) e Haiti
(53).

Entre os homens, os que
estatisticamente têm menor
expectativa de vida são os
nascidos em Serra Leoa (37
anos), Suazilândia (38), Angola
(39) e Zâmbia (40).

As irmãs
gêmeas Marta Luiza e
Maria Olga Krupp Fuhrmann
comemoraram 100 anos de idade
em Ijuí (RS) no último dia 03.

As famílias das duas,

Irmãs gêmeas
comemoram 100
anos em festa

juntas, têm sete filhos, 19 netos,
48 bisnetos e 15 tataranetos. O
segredo da longevidade, segundo
elas, é beber uma taça de vinho
por dia (Foto: Renoir Sampaio/
Agência RBS)

Escola de Educação Especial Maria Goretti

Av. Dom Geraldo Sigaud, 331 - Fone: 3244-1346

Dia 30 de maio, os alunos
da Escola de Educação Especial
Maria Goretti - APAE de Missal,
participou do Dia do Desafio, o
qual é realizado anualmente,
sempre na última quarta-feira do
mês de maio. O Dia do Desafio
propõe que as pessoas
interrompam suas atividades
rotineiras e participem, durante
15 minutos consecutivos, de
qualquer tipo de atividade física.

Onde são promovidas
diversas atividades das quais
possibilitam a acessibilidade,
onde todos têm oportunidade de
participar, sem qualquer restrição
de idade, condição social ou
habilidade.

Apesar do frio, todos os
alunos e funcionários participaram
com muito entusiasmo das
atividades propostas. Tornando o
Dia do Desafio, num momento de
diversão e descontração.

APAE participa do Dia do Desafio
A intervenção
fisioterápica na
Escola Especial

O profissional
fisioterapeuta atende todos
os dias no período da manhã,
aos portadores de deficiência
física ou alteração sensória
motora associada ou não a
deficiência mental através de
técnicas e métodos
apropriados para desenvolver
a capacidade motora e
habilidades funcionais
(estimulação sensório
motora; adequação do tônus
muscular; inibição da
atividade postural anormal,
induzir e facilitar movimentos
normais; prevenir contraturas
e deformidades; fortalecer
grupos com déficit muscular;
estimular reações de
proteção retificação e
equilíbrio), com
direcionamento nas
sucessivas etapas do
desenvolvimento motor
normal. O atendimento

realizado pode ser individual
ou em grupo, dependendo da
necessidade. Os pacientes
(alunos) são formados por
crianças e adultos com atraso
do desenvolvimento neuro-
p s i c o - s e n s ó r i o - m o t o r ,
seqüela de encefalopatia ou
paralisia cerebral, miopatia,
síndrome de down e outros.

É de responsabilidade
do fisioterapeuta também
repassar orientações aos
pais, capacitando a família
possibilitando a intervenção
terapêutica na rotina diária da
criança, encaminhar para
profissionais das áreas afins,
orientar os educadoras e
profissionais das áreas
multidisciplinares quanto à
adequação da postura.

Gilberto Obbermann
04-06

Aluno da APAE de Missal
que comemorou  idade
nova no mês de junho:

Aniversariante

Fisioterapeuta Orlando atendendo alunos da APAE

    Fisioterapeuta  ORLANDO
     MUSSASHI NAKAMURA

CREFITO 8/55.111-F
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As rugas do rosto, as
costas um pouco curvadas e, as
vezes, as mãos meio trêmulas,
não tiram a disposição dos idosos
para entrar no mundo da
informática, onde já estão
familiarizados com o mouse, o
teclado e iniciando a navegação
pela internet. Pelo menos é assim
que os 18 idosos de Missal (da
cidade e interior) se sentem
semanalmente ao freqüentar o
primeiro curso de informática
voltado para eles. São duas
turmas com nove alunos cada,
que no início da manhã - as
segundas e quartas-feiras -,
podem ser encontrados na sala
de informática, anexa a Secretaria
Municipal de Bem Estar Social e
Ação Comunitária, responsável
pelo curso, através do
Departamento de Ação Social.

Nove meses
O curso, iniciado neste

ano, tem duração de nove meses
e, conforme a professora Marta
Kochemborger, o interesse
demonstrado pelos alunos é
muito grande. “A evolução deles
é surpreendente, muito acima do
que eu esperava quando
implantamos o projeto.”

Ainda conforme a
professora, a maior dificuldade
dos idosos é a coordenação
motora, especialmente para o
manuseio do mouse, “o que
também já está praticamente
superado.”

Idosos
aprendem
informática

São 18 idosos que semanalmente freqüentam as aulas

Simples
Para praticamente

todos os participantes do curso,
a informática não é nenhum
‘bicho de sete cabeças’, “até
que é bem simples,” afirmam,
porém reconhecem que a
dificuldade maior, após superar

‘o mouse’, está em lembrar dos
comandos.
“É ótimo, se aprende muitas
novidades, estamos conhecendo
o mundo, um novo mundo,”
afirma Mário Sausen, ao se
referir as informações
encontradas na internet.

“Deus entregou aos velhos um grande
benefício em lugar da memória: a prudência
obtida pelo uso das coisas e um juízo mais
agudo e eficaz

Juan Luis Vives (1492-1540)

F r a s e

No Clube Reviver,
de Vista Alegre, o Dia das
Mães foi comemorado em
17 de maio e, nesta
edição trazemos algumas
fotos do momento da

Dia das Mães no
Clube Reviver

homenagem, coordenado
pelo Departamento de
Ação Social do Município
– Secretaria de Bem Estar
Social e Ação
Comunitária.

ES
PA

Ç
O

Empresário missalense, experimente ser associado da Acimi. Além de vários
serviços, você fará parte de uma associação que defende a classe que representa!

Acimi, a casa do

empreendedor!

Com o objetivo de orientar
e aperfeiçoar missalenses sobre
a utilização da calculadora
HP12C, foi realizado na Escola do
Trabalho de Missal, o curso de
Matemática Financeira,
promovido pela Administração
Municipal, por meio da Secretaria
Municipal de Indústria, Comércio
e Turismo, em parceria com o
Senac e Associação Comercial e
Empresarial de Missal (Acimi).

O treinamento foi
gerenciado por Everson
Marquetti, instrutor do Senac, e
teve a participação de 19 alunos,
que aprenderam sobre a utilização

Matemática financeira
foi tema de curso

da calculadora, bem como sobre
matemática financeira durante 16
horas/aula. Como todos os
treinamentos realizados na
Escola do Trabalho, o curso teve
subsídio da Prefeitura Municipal
de 50% do valor, facilitando a
participação dos alunos. O
encerramento do treinamento
aconteceu no dia 19 de maio.

“Várias empresas do país
optam em empregar pessoas que
sabem lidar com a HP12C, pois a
máquina é de suma importância
em determinados tipos de serviço”
destaca Ademar Krüger,
presidente da Acimi.

Turma  que participou do curso de Matemática Financeira

Lembre-se, o SCPC não envia nada por e-mail.

Associados que tem interesse em fazer o curso do PTI, restam algumas vagas. O curso é o básico em informática e avançado em planilhas.

Os associados da Acimi contam com consultoria, dicas e projetos para empresas, tudo gratuitamente, visando melhorar a gestão empresarial. Basta
agendar.

Todas as quartas-feiras o consultor do Sebrae está atendendo na Associação, ligue e marque seu horário.

Associados que queiram contratar estagiários podem procurar a Acimi, que é responsável pelo Proe (Programa de Estagiários).

Os candidatos a estagiários devem fazer sua inscrição na Acimi.

SCPC: ‘o maior banco de dados eletrônico de inadimplentes do país e o único com abrangência nacional’.

Está disponível aos associados a Justiça Arbitral. Implantação concretizada e atendimento todas as quartas-feiras.

A Acimi é parceira da Prefeitura Municipal da campanha ‘Sua Nota Vale Prêmios”, inclusive está com uma urna para os cupons.

O prefeito municipal de
Santa Helena, Giovani Maffini,
esteve visitando a Usina de
Reciclagem do município,
juntamente com o vereador líder
do governo na câmara, Auri
Darci Petry, o chefe de divisão
de assistência à Juventude,
Maurício Mentz e Francisco
Paulino Back, o França, que foi
recentemente nomeado diretor
de Meio Ambiente.

O encontro serviu para
que o novo diretor de meio
ambiente fosse apresentado
aos 38 funcionários que fazem
parte da cooperat iva de
reciclagem e também, para que
o prefeito Giovani Maffini
pudesse saber dos próprios
agentes ambientais, como está
o funcionamento da cooperativa.

Numa conversa aberta,
onde grande parte dos agentes
ambientais se manifestou pode-
se perceber que a cooperativa
está funcionando a contento,
inclusive, com a cooperação da
população, que através de

SANTA HELENA

Projeto visa modernização
para Usina de Reciclagem

campanhas de
conscientização está fazendo
a separação do mater ial
reciclável.

Sabendo do bom
andamento da cooperativa, que
está viabilizando emprego e
dignidade para 38 famílias, o
prefeito Giovani Maffini fez um
comparat ivo entre sua
administração e a cooperativa.
“Estamos trabalhando para que
o município não dependa
somente dos royalties, mas
que se torne através da
industr ial ização, que
proporcionará empregos na
iniciativa privada, um município
altamente sustentável, como a
cooperativa de reciclagem está
sendo”, disse o prefeito.

Durante a conversa, o
prefeito também falou sobre
as dificuldades que o município
vem enfrentando, ressaltando
que outras cidades e até
mesmo o país passam por
momentos a inda mais
delicados. “Não queríamos

estar  passando por
dificuldades, mas sabemos
que mesmo com essa
instabi l idade,  podemos
considerar que vivemos em um
“cantinho do céu”, se nos
compararmos à s i tuação
enfrentada por  outros
municípios”, disse o prefeito.

Finalizando, o prefeito
Gico Maffini revelou que mesmo
sabendo que a usina está
servindo de modelo para outros
municípios, estuda-se um
projeto para que o material
coletado pelos agentes possa
ter uma rentabilidade ainda
maior. “Estamos analisando a
instalação de um projeto que
transformará o mater ial
coletado pela usina mais
rentável para a cooperativa, por
se tratar de uma técnica
moderna. Porque sabemos que
o recolhido por vocês aqui não
é l ixo, é dinheiro, e nós
queremos que esse “dinheiro”
tenha ainda mais valor”, disse
o prefeito.
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Acerte no tAcerte no tAcerte no tAcerte no tAcerte no tomomomomom
Não erre na hora de

mudar a cor do cabelo.

Acerte no tAcerte no tAcerte no tAcerte no tAcerte no tomomomomom
Com tantas opções de tinturas no

mercado, é quase irresistível  mudar a cor
natural dos cabelos. Mas, para que a coloração
seja feita com sucesso, é preciso acertar a cor
com o tom da pele. Por isso, aprenda o truque
do batom: prenda o cabelo, deixando o rosto
à mostra. Na metade direita dos lábios, passe
um batom alaranjado (cor quente) e, na outra
metade, um cor de vinho (cor fria). Diante do
espelho, avalie com qual se sente melhor.
Depois, escolha a cor da tintura por meio da
tabela abaixo:

Da comunidade de São João,
o casal Teodomiro Carvalho e Lorena

Miguel e
Alvina Lenz,
que
comemoraram
Bodas de
Diamante.
Parabéns e
votos de
felicidades, é
o que lhes
desejam
familiares e
amigos

No Concurso de Galinhada do CNEC,
Ferrari e Nilson, um com o pescoço e
outro com o pé: antes da política, a
amizade e o bom humor

Vereadora
Irani

Terezinha
Giehl, que

recebeu os
parabéns

neste dia 06
de junho
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RUA PARAGUAI, 1825
FONE (45) 3264-0021

MEDIANEIRA - PR
www.espacoviverzen.com.br

No baile do
Gaitaço,
Custódio
Reis Lima e
Fabiane,
felizes com
a chegada
do piá para
o próximo
mês de
agosto

Elias e Juliana, no 1º Encontro de
Carros Antigos de Missal, realizado

no mês passado

EDUARDA
Dentro de nós mora um anjo
Que nos cativa com o olhar
Nos envolve com seus
sorrisos
Nos faz mil versos criar
E que se não existisse,
juramos!!!
Teríamos que inventar!
Parabéns pelo seu
aniversário, dia 02 de julho, e
muitas felicidades
Desejos  de  sua mãe Nelci,
pai Egidio,  Cristina e Fábio

Esta gracinha é Anna
Camilla Steffen, que

completou um ano neste
dia 06 de junho. Os pais,

Izoldi e Lio Steffen, e o
irmão Guilherme Augusto

desejam-lhe toda
felicidade do mundo

No Chimarrão
 na Praça,
Vinícius, Marli e
Tarcísio (Tati)
Mascarello. Marli
é representante
da Materva, que
foi uma das
parceiras do
CTG no evento,
para a região

Posse
Neste dia 23 de junho, acontece a posse da
nova diretoria do Lions Clube Missal. Telmo
Felipe Welter passará a presidência para

Claudeir Pereira da Silva.

Neste  d ia  07  de
julho, a Igreja Evangélica
de Confissão Luterana no
Bras i l  ( IECLB)  e  a
Assoc iação  de
Desenvo lv imento  Bom
Pastor, realizam o 3º Jantar
da  Po len ta ,  em seu
pavilhão de festas (anexo
a Igreja - atrás do Ginásio
de Esportes 25 de Julho).
Na oportunidade também
haverá  b ingo  e  será
inaugurada a  p is ta  de
danças.

Jantar da Polenta
na IECLB

José Carlos de Lima,
da coordenação do evento,
informa que serão servidos
mais de 10 pratos a base
de polenta (milho), como
polenta recheada, fr i ta e
outros, além de saladas.

Os  i ng ressos  j á
es tão  à  venda ,  po r  R$
7,00, com direi to a uma
cartela de bingo, na JC
Imóveis, Posto Sony e com
membros  das  d i re to r ias
das  en t i dades
organizadores.

Serão servidos mais de 10 pratos a base de polenta
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Conselho Tutelar de Missal
3244-1588 - 9933-4975

Os alunos de 1ª a 4ª
séries de todo o município de
Missal estão trabalhando com a
cartilha “Mundo Orgânico”,
desenvolvida pela Itaipu
Binacional através do Programa
Cultivando Água Boa, e estão
aprendendo a importância, para
a alimentação, destes alimentos
que não contém agrotóxicos.

Os trabalhos das
turmas variam de acordo com a
grade escolar de cada série.
Cartazes, textos,
apresentações e trabalhos
práticos estão sendo realizados.

A 2ª série B da Escola
Municipal Novo Milênio foi
responsável pelo preparo de uma
salada de frutas orgânica, com
isso a professora Silvana Lang
Spohr, que além de ensinar os
alunos sobre alimentação
saudável, ainda mostrou como
uma sobremesa feita com
alimentos orgânicos é saborosa.

“A importância da
participação das escolas no
Programa “Cultivando Água Boa”
torna-se evidente quando se
pensa no número de pessoas
que a rede formal de ensino pode
envolver para cuidar do meio
ambiente. Além disso, este
trabalho visa ensinar algo novo
para as crianças e para as
pessoas que educam, um
convite para reciclar e adquirir
hábitos saudáveis de vida e de
relação com o meio ambiente.
As crianças aprendem pelo que
ouvem e lêem, mas
principalmente pelo que vêem e
experimentam”, explica Nelton
Friedrich, Diretor de
Coordenação da Itaipu
Binacional.

Segundo Mirísia

ENSINO FUNDAMENTAL

Alunos aprendem sobre
alimentos orgânicos

Alunos da 2ª B, da Novo Milênio, preparando salada de frutas

Butske, secretária municipal de
Educação, Cultura e Esportes, o
município de Missal é favorável e
apoiador de qualquer tipo de
trabalho onde a causa é o meio
ambiente. “Estes trabalhos, além
de serem altamente benéficos,
ainda geram uma educação de
qualidade, onde se junta teoria à
prática, motivando nossos alunos
para posteriormente continuarem
com este tipo de alimentação”.

A administração
municipal de Ramilândia está
investindo mais de R$ 900 mil em
sete obras no município, sendo
que a construção do novo prédio
da prefeitura é considerada a
principal, e terá investimentos de
R$ 386 mil, conforme ordem de
serviço assinada pelo prefeito
Ubaldo de Barros.

Além desta obra, o
prefeito também assinou ordens
de serviço e contratos de
execução de obras, sendo:
pavimentação asfáltica na
Avenida Voluntários da Pátria e
Rua Vitória, até a saída para
Diamante D´Oeste, na ordem de
R$ 179 mil; pavimentação com
pedras irregulares, galerias
pluviais e calçadas em várias ruas
da cidade, com investimentos na
ordem de R$ 174 mil; construção
de portal, passarela e calçadas
para a Escola Arlindo Gouveia, na
ordem de R$ 32 mil, sendo estes
recursos exclusivos do município;
termo de entrega de um rolo
compactador no valor de R$ 120
mil, adquirido com recursos
próprios e pagos à vista; e o plano
diretor, orçado em R$ 29 mil.

No ato das assinaturas,
com a presença de lideranças

Ramilândia investe mais
de R$ 900 mil em obras

locais, o prefeito explanou a
origem das verbas liberadas e
a serem liberadas, dizendo que
a partir de 2.008 o município
terá apenas 2% de seu
orçamento empenhado para
pagamento em cinco anos de
duas obras importantes para o
município, e que as melhorias
não serão cobradas dos
beneficiários - a população está
isenta de contribuição. “Nós

estamos contentes e felizes
por representar a comunidade,
por estar ocupando um cargo
que nos foi confiado pelos
nossos eleitores e acreditamos
que estamos cumprindo com
nosso dever, com a obrigação
de administrar bem os
interesses de nossa
comunidade,” afirmou Ubaldo,
que pela terceira vez é prefeito
de Ramilândia.

Ubaldo assina ordens de serviço de quase R$ um milhão

No dia 25 de maio, as
escolas Municipal Pio X e a
Estadual Santos Dumont (núcleo
escolar de São Pedro), realizaram
a festa junina, que foi sucesso
total. Além dos quitutes da época,
os alunos apresentaram a dança
da quadrilha, casamento caipira,
entre outras atrações.. Também

Festa junina
em São Pedro

foi realizado o concurso Casal
Sinhazinha e Barãozinho.

A direção das escolas
agradece e parabeniza a todos,
pais, professores, alunos e
funcionários que colaboraram com
o sucesso da festa, além da
comunidade local e do município
pela participação.

Casais Sinhazinha e Barãozinho: Erick Ruan Kerkhoff Lessa e
Samara Luiza Pauli; Eduarda Forster e Thiago Luis Silvani;

Giovana Ingrid Erthal e Roberto Antônio Immig

Danças e
apresentações

foram
realizadas

pelos
alunos

Afim de gerar boas
condições para motoristas e
moradores de comunidades
missalenses, foi iniciado no ano
de 2006 o programa de
Pavimentação Poliédrica, que é
uma das prioridades do Governo
Municipal de Missal na atual
gestão. Este trabalho é feito
pela Secretaria Municipal de
Obras, Urbanismo e Transporte,
com recursos e mão de obra do
próprio município. O programa
também conta com parceria do
Fumdamam (Fundo Municipal
da Agricultura e Meio
Ambiente), que está repassando
R$ 15 mil todos os meses para
auxiliar na construção destes
novos trechos de calçamento.

Dois trechos já foram
construídos na comunidade de
Vista Alegre, bem como o
programa também possibilitou
as melhorias realizadas na
estrada que liga Missal a
Itaipulândia.

Em andamento
Até o final do mês de

junho, 800 metros de

Pavimentação
poliédrica é prioridade

calçamento no Distrito de Dom
Armando devem estar
concluídos.

Outro trecho que deve
receber o investimento é a
estrada que l iga a Linha
Jacut inga ao d is t r i to  de
Portão Ocoí,  porém pela
distância ainda com tempo
indeterminado.

“Nosso  ob je t i vo  é
fazer a pavimentação no
maior número de estradas,
es tamos  v i sando  as
necessidades de cada uma
delas. Por exemplo: na Linha
Jacut inga encont ra-se  o
único núcleo escolar que
ainda é acessado por estrada
de chão, e a escolha da
comunidade foi justamente
por isso, analisando também
que o trecho que liga Portão
Ocoí  a  L inha Jacut inga,
ab range  ce rca  de  o i t o
comunidades que também
serão beneficiadas”, enfatiza
Pedro Juce l ino da Rosa
(Joce), secretário municipal
de  Obras ,  U rban i smo  e
Transportes.

Natureza
Se eu fosse um papagaio
Queria no céu voar
Para gritar pro mundo
inteiro
Vamos a natureza cuidar.

Seu fosse um leão
Por todas as florestas iria
andar
Para botar medo nos
homens
que quisessem desmatar.

Se eu fosse um beija flor
Iria aproveitar
Pra chupar o néctar das
flores
Ante de tudo acabar.

Pois ela está se acabando
Porque ninguém quer
ajudar
Querem matar os animais
E as árvores derrubar.

Está havendo
desmatamento
Mas ninguém quer enxergar
Estão poluindo os rios
Deixando pessoas sem lar.

Mas como sou apenas um
humano
Só posso lhes dizer
Vamos cuidar da natureza
Para ela não morrer.

Sidimara Mallmann de
Souza - 8ª série

Escola Estadual Santos
Dumont - São Pedro

Professora: Anita Seffrin

Minha mãe
Eu tenho uma mãe legal
Que mora na Vila Rural
Ela gosta de carnaval
Ela é sentimental
Eu a amo muito
Pois é uma mãe especial

Somos todos trabalhadores
Somos um povo feliz
Vamos trabalhar bastante
Para Uma família construir

Minha mãe é querida
Minha mãe é especial
Minha mãe é que mais me
ama  do município de
Missal.

Jaime Pinow -  8ª série
Escola Estadual Santos

Dumont -  São Pedro
Professora: Anita Seffrin

Momento
da poesia
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PALAVRAS CRUZADAS

Não esqueça !!!!

Voltar é melhor que
perder-se no caminho!!

HUMOR

Filosofando (?)

COQUETEL

Aluguel religioso
Um sujeito colocou um anúncio no jornal:
“Alugo casas somente para cristãos”.
No dia seguinte, apareceu um interessado. O
dono das casas, um cara muito mal educado,
o atende:
- O que é que o senhor deseja?
- Eu quero alugar uma casa!
- Sei, sei! E qual o seu nome?
- David!
- David, de quê?
- David Rosemberg!
- Não, não, não! Eu não alugo casa para judeu!
Só para cristãos!
- Tá certo! Eu sou judeu, mas eu sou cristão...
- Que é isso, rapaz! Pensa que eu sou idiota?
Não existe judeu cristão!
- Mas eu garanto pro senhor. Eu sou judeu e
sou cristão!
- Ah, é! Então eu vou fazer um teste. Vamos
ver se você é cristão mesmo! O que é que tem
dentro da Igreja Católica?
- A sacristia.
- O que mais?
- Tem o Santo Sudário, o altar, o
confessionário...
- Muito bem, então responda: Jesus é filho de
quem?
- De José!
- E de quem mais?
- De Maria...
- E onde nasceu Jesus?
- Em Belém!
- Eu sei que foi em Belém! Eu tô falando do
local, a casa!
- Não era uma casa! Era uma manjedoura...
- E por que, numa manjedoura?
- Porque naquela época, já existia um fdp, que
nem você, que não alugava casa para judeu!

Verdade dúbia
 O casal estava dividindo uma garrafa de um
bom vinho quando ele disse:
- Aposto como você não é capaz de dizer algo
que me deixe alegre e triste ao mesmo
tempo.
A mulher disse sem vacilar:
- Seu bilau é bem maior que o do seu primo
Antônio...

Salário errado
 Um funcionário vai até o chefe do departamento
pessoal da empresa, para reclamar que vieram
500 reais a menos no seu salário.
O chefe do departamento, fala em tom solene:
- Luís, o mês passado nós lhe pagamos 500
reais a mais e você ficou quietinho. Agora que
a gente está lhe pagando 500 a menos para
compensar o erro, você vem e reclama?
- É que um erro eu deixo passar, mas dois já
é demais!

Agenda

LASER SOM DO XI
O som do seu evento, bai-

les, festas, casamentos

(45) 3345-1143
(45) 9971-3529

JUNHO
09 - Baile - Casal 20/21
09 - Café Colonial, Provopar
15 - Festa junina, CNEC
16 - Baile, em São Pedro
17 - Festa, em São João
22 - Festa junina, no Cepem
24 - Festa, em Vista Alegre
29 - Festa junina, em Portão Ocoí
30 - Fandango de 1ª prenda, no CTG
Porteira Nova

JULHO
05 - Noite de Arte e Talento, no Centro de
Eventos
06 - Festa julina – Pequeno Príncipe
07 - Jantar da Polenta, na I.E.C.L.B
07 - Baile, em Dom Armando
08 - Almoço, em Boa Esperança
14 - Café Colonial – Clube de Mães de
Dom Armando
15 - Almoço e assembléia dos
Mateadores

Plantão das farmácias

09 a 15/06
Missal – 3244-1470

16 a 22/06
Farmazul – 3244-1388

23 a 29/06
Farma Bella – 3244-1863

30/06 a 06/07
Santa Lúcia – 3244-1333

07 a 13/07
Missal – 3244-1470
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Um arco-ír is aparece
quando a luz branca do sol é
interceptada por uma gota d’água
da atmosfera. Parte da luz é
refratada para dentro da gota,
refletida no seu interior e
novamente refratada para fora da
gota. A luz branca é uma mistura
de várias cores. Quando a luz
atravessa uma superfície líquida
- no caso, a gota da chuva - ou
sólida (transparente), a refração
faz aparecer o espectro de cores:
violeta, anil, azul, verde, amarelo,
laranja e vermelho.

“Quando a luz do sol
atravessa um trecho de chuva,
ela é refletida e refratada no
interior das gotas e devolvida em
várias cores ao ambiente”,
segundo o Departamento de
Física da USP. Mas o arco-íris
não existe realmente. Ele é uma
ilusão de óptica cuja posição
aparente depende da posição do

Como se forma
um arco-íris?

observador. Todas as gotas de
chuva refratam e refletem a luz do
sol da mesma forma, mas somente
a luz de algumas delas chega ao
olho do observador.

Segundo cientistas, ás
vezes é possível que um segundo
arco-íris, mais fraco, possa ser
visto fora do arco-íris principal.
Esse raro fenômeno ocorre
quando há dupla reflexão da luz
do sol nas gotas de chuva. Devido
à reflexão extra, as cores do arco
são invert idas quando
comparadas com o arco-ír is
principal.

Esta pergunta foi enviada
pelos internautas Tainá Ferreira,
Vinícius Mello, Taise Conte, Camilo
Fernandes dos Santos, Flavio
Schmitz Machado, Maria Elizabeth
Lobato, Ademir de Souza, Eliana
Maria dos Santos e Marcos
Machado. Clique aqui e envie já a
sua. (www.terra.com.br)

Realizado pela primeira
vez em Missal no dia 27 de
maio, o ‘Chimarrão na Praça’
superou as expectativas dos
organizadores. “Foi muito além
do que a gente esperava, em
se tratando da participação dos
missalenses. Também temos
que e logiar  e levar  em
consideração,  que as
apresentações –Cia Municipal
de Danças, Departamento de

Chimarrão na Praça
superou expectativas

Cultura, Invernada Artística do
CTG Porteira Nova, e outros -
, contribuíram muito,” afirma
Custódio Reis Lima, membro
da patronagem do CTG Porteira
Nova e da coordenação do
evento, que também teve a
participação da Materva e
apoio do Governo Municipal.

Ainda conforme
Custódio, a idéia inicial é o de
realizar o evento duas vezes
ao ano, “podendo ser ampliado
este número de vezes,
dependendo apenas da
adesão.” O próximo poderá

acontecer no dia 25 de julho,
aniversário de fundação de
Missal. “Estamos analisando
a possibilidade de inserir o
Chimarrão na Praça na
programação a lus iva as
festividades, porém ainda não
temos a confirmação,” conclui.

O evento teve inclusive
repercussão regional, pois uma
equipe do programa ‘Caminhos
do Oeste, exibido pela TV
Naipi aos domingos pela
manhã, fez a cobertura e a
reportagem foi exibida no dia
03 deste mês.

Apresentação da Invernada Artística Mirim do Porteira Nova

O Provopar Municipal de
Missal, com o apoio da
Administração Municipal, estará
realizando neste sábado, 09 de
junho, a 15ª edição do Café
Colonial de Missal. O evento,
tradicional no município, é
considerado um dos principais e
melhores eventos gastronômicos
de toda a região Oeste do
Paraná.

Com início previsto para
as 19h00, o Café Colonial
acontece no Centro de Eventos
do Município (saída para São
Miguel do Iguaçu) e promete
atrair um grande público,
repetindo o sucesso das edições
anteriores.

Neste dia 09, Missal
realiza Café Colonial

Além das delícias da
culinária germânica, quem
participar do Café Colonial poderá
conferir música ao vivo e
exposição de artesanato.

Os ingressos estão
sendo vendidos a R$ 12,00,
sendo que crianças de 8 a 12
anos pagarão apenas R$ 6,00.

“Esperamos repetir o
sucesso das edições anteriores.
Nossa equipe está preparando o
que tem de melhor na culinária
alemã, para que as pessoas que
prestigiarem o nosso café sejam
sempre melhor atendidas”,
destaca Ivete Lunkes Graeff,
secretária Municipal de Bem
Estar Social e Ação Comunitária.

Neste dia 17 de junho a
comunidade de São João realiza
grande festa, que é promovida
pela Capela São João e Igreja
Evangélica Congregacional, com
diversas atrações. “Teremos jogos
e diversões para adultos e
crianças (como a pescaria),
durante todo dia,” informa a
presidente da Capela São João,
Marlene Zetti.

A ficha para o almoço, a
base de churrasco (gado e suíno),

Comunidade de São
João realiza festa

com complementos (arroz,
saladas e outros), está à venda
por R$ 7,00, e pode ser reservada
ou adquirida com membros das
diretorias das igrejas
organizadoras ou pelo telefone
9914-9971.

Programação
10h00 – Missa
12h00 – Almoço
13h30 – Bingo (música ao vivo)
14h30 – Matine

No dia 18 de maio foram
assinados os contratos para a
reforma de 12 casas no município
de Missal. O benefício foi
conseguido por meio do
Programa de Habitação da Caixa
Econômica Federal para a área
rural. A assinatura aconteceu na
Câmara Municipal de
Vereadores, contando com a
participação de Altair Fetzner,
secretário municipal de
Agricultura e Meio Ambiente e
também Gilvan Ortis, gerente da
CEF de Medianeira, além de

Agricultores terão casas reformadas
vereadores e demais autoridades
locais.

O valor dos projetos
totaliza R$ 91.619,35, sendo que
R$ 23.550,00 são depositados
pelos produtores e R$ 68.069,35
repassados pela CEF.

A elaboração dos
projetos, que foram
encaminhados no ano de 2006,
bem como o acompanhamento
das obras está sendo feito pelo
Departamento de Engenharia da
Administração Municipal de
Missal.

O Centro de Tradições
Gaúchas (CTG) Porteira Nova
de Missal, realiza neste dia 30
de junho fandango com escolha
dos peões birivas e primeiras
prendas. A animação do baile
será do conjunto Tchê Kakareko.

“Este é um evento
tradicional do CTG, que inclusive

Fandango no CTG
já terá sua sede social ampliada.

Com certeza, teremos
uma boa participação,” acredita
o vice-patrão Ronaldo Glesse.

Os ingressos
antecipados já estão a venda
com Diomar e Custódio ou
demais membros da
patronagem.
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Wilibaldo, Paulo Madeira, ‘Abel Braga’, Qüissa, Farinha, Mão de Vaca,
 Juba Legal, Chassi de Grilo, Cabelo, Furica e massagista Banha.

Juca, Piá do Sony, Jabá, Silvinho, Caturita, Edmilson, Melo,
Popó do Alinhamento.  Farinha Junior e Popózinho.

AVEMI - Campeã do Municipal 2007AVEMI - Campeã do Municipal 2007
I Copa Rádio Nativa FM

Ceifatral/Estrela de Portão Ocoí - 3º do Municipal 2007

Viro, Titi, Marciel, Jair, Kevin, Chitão, Carlos, Sapo e Pedro.
Berne, Argeu, Tiago, Cabrito, Tonico, Zé Luis e Jaime

I Copa Rádio Nativa FM

Pita, Fio, Panela, Inácio, Negão, Telmo, Auri, Jacó, Pedrinho, Odair, Néri e Miro.
Celsão, Arnildo, Schumacher, Tilico, Escobar, Chiquinho, Gata e João

Tornearia Escobar/ São João
Vice-campeão do Municipal 2007

I Copa Rádio Nativa FM

Tornearia Escobar/ São João
Vice-campeão do Municipal 2007

Adair, Valdir, Carlos, Casildo, Irineu, Valmir, Renato, Edson, Eliceu, Mindo e Oneido.
Zé, Jamir, Heitor, Kinho, Nixon, Cido, Dionísio, Klere e Hemeto.

I Copa Rádio Nativa FM

XV de Novembro de São José - 4º do Municipal 2007
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PALAVRAS CRUZADAS

Não esqueça !!!!

Voltar é melhor que
perder-se no caminho!!

HUMOR

Filosofando (?)

COQUETEL

Aluguel religioso
Um sujeito colocou um anúncio no jornal:
“Alugo casas somente para cristãos”.
No dia seguinte, apareceu um interessado. O
dono das casas, um cara muito mal educado,
o atende:
- O que é que o senhor deseja?
- Eu quero alugar uma casa!
- Sei, sei! E qual o seu nome?
- David!
- David, de quê?
- David Rosemberg!
- Não, não, não! Eu não alugo casa para judeu!
Só para cristãos!
- Tá certo! Eu sou judeu, mas eu sou cristão...
- Que é isso, rapaz! Pensa que eu sou idiota?
Não existe judeu cristão!
- Mas eu garanto pro senhor. Eu sou judeu e
sou cristão!
- Ah, é! Então eu vou fazer um teste. Vamos
ver se você é cristão mesmo! O que é que tem
dentro da Igreja Católica?
- A sacristia.
- O que mais?
- Tem o Santo Sudário, o altar, o
confessionário...
- Muito bem, então responda: Jesus é filho de
quem?
- De José!
- E de quem mais?
- De Maria...
- E onde nasceu Jesus?
- Em Belém!
- Eu sei que foi em Belém! Eu tô falando do
local, a casa!
- Não era uma casa! Era uma manjedoura...
- E por que, numa manjedoura?
- Porque naquela época, já existia um fdp, que
nem você, que não alugava casa para judeu!

Verdade dúbia
 O casal estava dividindo uma garrafa de um
bom vinho quando ele disse:
- Aposto como você não é capaz de dizer algo
que me deixe alegre e triste ao mesmo
tempo.
A mulher disse sem vacilar:
- Seu bilau é bem maior que o do seu primo
Antônio...

Salário errado
 Um funcionário vai até o chefe do departamento
pessoal da empresa, para reclamar que vieram
500 reais a menos no seu salário.
O chefe do departamento, fala em tom solene:
- Luís, o mês passado nós lhe pagamos 500
reais a mais e você ficou quietinho. Agora que
a gente está lhe pagando 500 a menos para
compensar o erro, você vem e reclama?
- É que um erro eu deixo passar, mas dois já
é demais!

Agenda

LASER SOM DO XI
O som do seu evento, bai-

les, festas, casamentos

(45) 3345-1143
(45) 9971-3529

JUNHO
09 - Baile - Casal 20/21
09 - Café Colonial, Provopar
15 - Festa junina, CNEC
16 - Baile, em São Pedro
17 - Festa, em São João
22 - Festa junina, no Cepem
24 - Festa, em Vista Alegre
29 - Festa junina, em Portão Ocoí
30 - Fandango de 1ª prenda, no CTG
Porteira Nova

JULHO
05 - Noite de Arte e Talento, no Centro de
Eventos
06 - Festa julina – Pequeno Príncipe
07 - Jantar da Polenta, na I.E.C.L.B
07 - Baile, em Dom Armando
08 - Almoço, em Boa Esperança
14 - Café Colonial – Clube de Mães de
Dom Armando
15 - Almoço e assembléia dos
Mateadores

Plantão das farmácias

09 a 15/06
Missal – 3244-1470

16 a 22/06
Farmazul – 3244-1388

23 a 29/06
Farma Bella – 3244-1863

30/06 a 06/07
Santa Lúcia – 3244-1333

07 a 13/07
Missal – 3244-1470
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Um arco-ír is aparece
quando a luz branca do sol é
interceptada por uma gota d’água
da atmosfera. Parte da luz é
refratada para dentro da gota,
refletida no seu interior e
novamente refratada para fora da
gota. A luz branca é uma mistura
de várias cores. Quando a luz
atravessa uma superfície líquida
- no caso, a gota da chuva - ou
sólida (transparente), a refração
faz aparecer o espectro de cores:
violeta, anil, azul, verde, amarelo,
laranja e vermelho.

“Quando a luz do sol
atravessa um trecho de chuva,
ela é refletida e refratada no
interior das gotas e devolvida em
várias cores ao ambiente”,
segundo o Departamento de
Física da USP. Mas o arco-íris
não existe realmente. Ele é uma
ilusão de óptica cuja posição
aparente depende da posição do

Como se forma
um arco-íris?

observador. Todas as gotas de
chuva refratam e refletem a luz do
sol da mesma forma, mas somente
a luz de algumas delas chega ao
olho do observador.

Segundo cientistas, ás
vezes é possível que um segundo
arco-íris, mais fraco, possa ser
visto fora do arco-íris principal.
Esse raro fenômeno ocorre
quando há dupla reflexão da luz
do sol nas gotas de chuva. Devido
à reflexão extra, as cores do arco
são invert idas quando
comparadas com o arco-ír is
principal.

Esta pergunta foi enviada
pelos internautas Tainá Ferreira,
Vinícius Mello, Taise Conte, Camilo
Fernandes dos Santos, Flavio
Schmitz Machado, Maria Elizabeth
Lobato, Ademir de Souza, Eliana
Maria dos Santos e Marcos
Machado. Clique aqui e envie já a
sua. (www.terra.com.br)

Realizado pela primeira
vez em Missal no dia 27 de
maio, o ‘Chimarrão na Praça’
superou as expectativas dos
organizadores. “Foi muito além
do que a gente esperava, em
se tratando da participação dos
missalenses. Também temos
que e logiar  e levar  em
consideração,  que as
apresentações –Cia Municipal
de Danças, Departamento de

Chimarrão na Praça
superou expectativas

Cultura, Invernada Artística do
CTG Porteira Nova, e outros -
, contribuíram muito,” afirma
Custódio Reis Lima, membro
da patronagem do CTG Porteira
Nova e da coordenação do
evento, que também teve a
participação da Materva e
apoio do Governo Municipal.

Ainda conforme
Custódio, a idéia inicial é o de
realizar o evento duas vezes
ao ano, “podendo ser ampliado
este número de vezes,
dependendo apenas da
adesão.” O próximo poderá

acontecer no dia 25 de julho,
aniversário de fundação de
Missal. “Estamos analisando
a possibilidade de inserir o
Chimarrão na Praça na
programação a lus iva as
festividades, porém ainda não
temos a confirmação,” conclui.

O evento teve inclusive
repercussão regional, pois uma
equipe do programa ‘Caminhos
do Oeste, exibido pela TV
Naipi aos domingos pela
manhã, fez a cobertura e a
reportagem foi exibida no dia
03 deste mês.

Apresentação da Invernada Artística Mirim do Porteira Nova

O Provopar Municipal de
Missal, com o apoio da
Administração Municipal, estará
realizando neste sábado, 09 de
junho, a 15ª edição do Café
Colonial de Missal. O evento,
tradicional no município, é
considerado um dos principais e
melhores eventos gastronômicos
de toda a região Oeste do
Paraná.

Com início previsto para
as 19h00, o Café Colonial
acontece no Centro de Eventos
do Município (saída para São
Miguel do Iguaçu) e promete
atrair um grande público,
repetindo o sucesso das edições
anteriores.

Neste dia 09, Missal
realiza Café Colonial

Além das delícias da
culinária germânica, quem
participar do Café Colonial poderá
conferir música ao vivo e
exposição de artesanato.

Os ingressos estão
sendo vendidos a R$ 12,00,
sendo que crianças de 8 a 12
anos pagarão apenas R$ 6,00.

“Esperamos repetir o
sucesso das edições anteriores.
Nossa equipe está preparando o
que tem de melhor na culinária
alemã, para que as pessoas que
prestigiarem o nosso café sejam
sempre melhor atendidas”,
destaca Ivete Lunkes Graeff,
secretária Municipal de Bem
Estar Social e Ação Comunitária.

Neste dia 17 de junho a
comunidade de São João realiza
grande festa, que é promovida
pela Capela São João e Igreja
Evangélica Congregacional, com
diversas atrações. “Teremos jogos
e diversões para adultos e
crianças (como a pescaria),
durante todo dia,” informa a
presidente da Capela São João,
Marlene Zetti.

A ficha para o almoço, a
base de churrasco (gado e suíno),

Comunidade de São
João realiza festa

com complementos (arroz,
saladas e outros), está à venda
por R$ 7,00, e pode ser reservada
ou adquirida com membros das
diretorias das igrejas
organizadoras ou pelo telefone
9914-9971.

Programação
10h00 – Missa
12h00 – Almoço
13h30 – Bingo (música ao vivo)
14h30 – Matine

No dia 18 de maio foram
assinados os contratos para a
reforma de 12 casas no município
de Missal. O benefício foi
conseguido por meio do
Programa de Habitação da Caixa
Econômica Federal para a área
rural. A assinatura aconteceu na
Câmara Municipal de
Vereadores, contando com a
participação de Altair Fetzner,
secretário municipal de
Agricultura e Meio Ambiente e
também Gilvan Ortis, gerente da
CEF de Medianeira, além de

Agricultores terão casas reformadas
vereadores e demais autoridades
locais.

O valor dos projetos
totaliza R$ 91.619,35, sendo que
R$ 23.550,00 são depositados
pelos produtores e R$ 68.069,35
repassados pela CEF.

A elaboração dos
projetos, que foram
encaminhados no ano de 2006,
bem como o acompanhamento
das obras está sendo feito pelo
Departamento de Engenharia da
Administração Municipal de
Missal.

O Centro de Tradições
Gaúchas (CTG) Porteira Nova
de Missal, realiza neste dia 30
de junho fandango com escolha
dos peões birivas e primeiras
prendas. A animação do baile
será do conjunto Tchê Kakareko.

“Este é um evento
tradicional do CTG, que inclusive

Fandango no CTG
já terá sua sede social ampliada.

Com certeza, teremos
uma boa participação,” acredita
o vice-patrão Ronaldo Glesse.

Os ingressos
antecipados já estão a venda
com Diomar e Custódio ou
demais membros da
patronagem.
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Conselho Tutelar de Missal
3244-1588 - 9933-4975

Os alunos de 1ª a 4ª
séries de todo o município de
Missal estão trabalhando com a
cartilha “Mundo Orgânico”,
desenvolvida pela Itaipu
Binacional através do Programa
Cultivando Água Boa, e estão
aprendendo a importância, para
a alimentação, destes alimentos
que não contém agrotóxicos.

Os trabalhos das
turmas variam de acordo com a
grade escolar de cada série.
Cartazes, textos,
apresentações e trabalhos
práticos estão sendo realizados.

A 2ª série B da Escola
Municipal Novo Milênio foi
responsável pelo preparo de uma
salada de frutas orgânica, com
isso a professora Silvana Lang
Spohr, que além de ensinar os
alunos sobre alimentação
saudável, ainda mostrou como
uma sobremesa feita com
alimentos orgânicos é saborosa.

“A importância da
participação das escolas no
Programa “Cultivando Água Boa”
torna-se evidente quando se
pensa no número de pessoas
que a rede formal de ensino pode
envolver para cuidar do meio
ambiente. Além disso, este
trabalho visa ensinar algo novo
para as crianças e para as
pessoas que educam, um
convite para reciclar e adquirir
hábitos saudáveis de vida e de
relação com o meio ambiente.
As crianças aprendem pelo que
ouvem e lêem, mas
principalmente pelo que vêem e
experimentam”, explica Nelton
Friedrich, Diretor de
Coordenação da Itaipu
Binacional.

Segundo Mirísia

ENSINO FUNDAMENTAL

Alunos aprendem sobre
alimentos orgânicos

Alunos da 2ª B, da Novo Milênio, preparando salada de frutas

Butske, secretária municipal de
Educação, Cultura e Esportes, o
município de Missal é favorável e
apoiador de qualquer tipo de
trabalho onde a causa é o meio
ambiente. “Estes trabalhos, além
de serem altamente benéficos,
ainda geram uma educação de
qualidade, onde se junta teoria à
prática, motivando nossos alunos
para posteriormente continuarem
com este tipo de alimentação”.

A administração
municipal de Ramilândia está
investindo mais de R$ 900 mil em
sete obras no município, sendo
que a construção do novo prédio
da prefeitura é considerada a
principal, e terá investimentos de
R$ 386 mil, conforme ordem de
serviço assinada pelo prefeito
Ubaldo de Barros.

Além desta obra, o
prefeito também assinou ordens
de serviço e contratos de
execução de obras, sendo:
pavimentação asfáltica na
Avenida Voluntários da Pátria e
Rua Vitória, até a saída para
Diamante D´Oeste, na ordem de
R$ 179 mil; pavimentação com
pedras irregulares, galerias
pluviais e calçadas em várias ruas
da cidade, com investimentos na
ordem de R$ 174 mil; construção
de portal, passarela e calçadas
para a Escola Arlindo Gouveia, na
ordem de R$ 32 mil, sendo estes
recursos exclusivos do município;
termo de entrega de um rolo
compactador no valor de R$ 120
mil, adquirido com recursos
próprios e pagos à vista; e o plano
diretor, orçado em R$ 29 mil.

No ato das assinaturas,
com a presença de lideranças

Ramilândia investe mais
de R$ 900 mil em obras

locais, o prefeito explanou a
origem das verbas liberadas e
a serem liberadas, dizendo que
a partir de 2.008 o município
terá apenas 2% de seu
orçamento empenhado para
pagamento em cinco anos de
duas obras importantes para o
município, e que as melhorias
não serão cobradas dos
beneficiários - a população está
isenta de contribuição. “Nós

estamos contentes e felizes
por representar a comunidade,
por estar ocupando um cargo
que nos foi confiado pelos
nossos eleitores e acreditamos
que estamos cumprindo com
nosso dever, com a obrigação
de administrar bem os
interesses de nossa
comunidade,” afirmou Ubaldo,
que pela terceira vez é prefeito
de Ramilândia.

Ubaldo assina ordens de serviço de quase R$ um milhão

No dia 25 de maio, as
escolas Municipal Pio X e a
Estadual Santos Dumont (núcleo
escolar de São Pedro), realizaram
a festa junina, que foi sucesso
total. Além dos quitutes da época,
os alunos apresentaram a dança
da quadrilha, casamento caipira,
entre outras atrações.. Também

Festa junina
em São Pedro

foi realizado o concurso Casal
Sinhazinha e Barãozinho.

A direção das escolas
agradece e parabeniza a todos,
pais, professores, alunos e
funcionários que colaboraram com
o sucesso da festa, além da
comunidade local e do município
pela participação.

Casais Sinhazinha e Barãozinho: Erick Ruan Kerkhoff Lessa e
Samara Luiza Pauli; Eduarda Forster e Thiago Luis Silvani;

Giovana Ingrid Erthal e Roberto Antônio Immig

Danças e
apresentações

foram
realizadas

pelos
alunos

Afim de gerar boas
condições para motoristas e
moradores de comunidades
missalenses, foi iniciado no ano
de 2006 o programa de
Pavimentação Poliédrica, que é
uma das prioridades do Governo
Municipal de Missal na atual
gestão. Este trabalho é feito
pela Secretaria Municipal de
Obras, Urbanismo e Transporte,
com recursos e mão de obra do
próprio município. O programa
também conta com parceria do
Fumdamam (Fundo Municipal
da Agricultura e Meio
Ambiente), que está repassando
R$ 15 mil todos os meses para
auxiliar na construção destes
novos trechos de calçamento.

Dois trechos já foram
construídos na comunidade de
Vista Alegre, bem como o
programa também possibilitou
as melhorias realizadas na
estrada que liga Missal a
Itaipulândia.

Em andamento
Até o final do mês de

junho, 800 metros de

Pavimentação
poliédrica é prioridade

calçamento no Distrito de Dom
Armando devem estar
concluídos.

Outro trecho que deve
receber o investimento é a
estrada que l iga a Linha
Jacut inga ao d is t r i to  de
Portão Ocoí,  porém pela
distância ainda com tempo
indeterminado.

“Nosso  ob je t i vo  é
fazer a pavimentação no
maior número de estradas,
es tamos  v i sando  as
necessidades de cada uma
delas. Por exemplo: na Linha
Jacut inga encont ra-se  o
único núcleo escolar que
ainda é acessado por estrada
de chão, e a escolha da
comunidade foi justamente
por isso, analisando também
que o trecho que liga Portão
Ocoí  a  L inha Jacut inga,
ab range  ce rca  de  o i t o
comunidades que também
serão beneficiadas”, enfatiza
Pedro Juce l ino da Rosa
(Joce), secretário municipal
de  Obras ,  U rban i smo  e
Transportes.

Natureza
Se eu fosse um papagaio
Queria no céu voar
Para gritar pro mundo
inteiro
Vamos a natureza cuidar.

Seu fosse um leão
Por todas as florestas iria
andar
Para botar medo nos
homens
que quisessem desmatar.

Se eu fosse um beija flor
Iria aproveitar
Pra chupar o néctar das
flores
Ante de tudo acabar.

Pois ela está se acabando
Porque ninguém quer
ajudar
Querem matar os animais
E as árvores derrubar.

Está havendo
desmatamento
Mas ninguém quer enxergar
Estão poluindo os rios
Deixando pessoas sem lar.

Mas como sou apenas um
humano
Só posso lhes dizer
Vamos cuidar da natureza
Para ela não morrer.

Sidimara Mallmann de
Souza - 8ª série

Escola Estadual Santos
Dumont - São Pedro

Professora: Anita Seffrin

Minha mãe
Eu tenho uma mãe legal
Que mora na Vila Rural
Ela gosta de carnaval
Ela é sentimental
Eu a amo muito
Pois é uma mãe especial

Somos todos trabalhadores
Somos um povo feliz
Vamos trabalhar bastante
Para Uma família construir

Minha mãe é querida
Minha mãe é especial
Minha mãe é que mais me
ama  do município de
Missal.

Jaime Pinow -  8ª série
Escola Estadual Santos

Dumont -  São Pedro
Professora: Anita Seffrin

Momento
da poesia



16 Missal, 09  de junho de 2007redacao@portalmissal.com.br 09Missal, 09  de junho de 2007 redacao@portalmissal.com.br

RUA PARAGUAI, 1825
FONE (45) 3264-0021

MEDIANEIRA - PR
www.espacoviverzen.com.br

No baile do
Gaitaço,
Custódio
Reis Lima e
Fabiane,
felizes com
a chegada
do piá para
o próximo
mês de
agosto

Elias e Juliana, no 1º Encontro de
Carros Antigos de Missal, realizado

no mês passado

EDUARDA
Dentro de nós mora um anjo
Que nos cativa com o olhar
Nos envolve com seus
sorrisos
Nos faz mil versos criar
E que se não existisse,
juramos!!!
Teríamos que inventar!
Parabéns pelo seu
aniversário, dia 02 de julho, e
muitas felicidades
Desejos  de  sua mãe Nelci,
pai Egidio,  Cristina e Fábio

Esta gracinha é Anna
Camilla Steffen, que

completou um ano neste
dia 06 de junho. Os pais,

Izoldi e Lio Steffen, e o
irmão Guilherme Augusto

desejam-lhe toda
felicidade do mundo

No Chimarrão
 na Praça,
Vinícius, Marli e
Tarcísio (Tati)
Mascarello. Marli
é representante
da Materva, que
foi uma das
parceiras do
CTG no evento,
para a região

Posse
Neste dia 23 de junho, acontece a posse da
nova diretoria do Lions Clube Missal. Telmo
Felipe Welter passará a presidência para

Claudeir Pereira da Silva.

Neste  d ia  07  de
julho, a Igreja Evangélica
de Confissão Luterana no
Bras i l  ( IECLB)  e  a
Assoc iação  de
Desenvo lv imento  Bom
Pastor, realizam o 3º Jantar
da  Po len ta ,  em seu
pavilhão de festas (anexo
a Igreja - atrás do Ginásio
de Esportes 25 de Julho).
Na oportunidade também
haverá  b ingo  e  será
inaugurada a  p is ta  de
danças.

Jantar da Polenta
na IECLB

José Carlos de Lima,
da coordenação do evento,
informa que serão servidos
mais de 10 pratos a base
de polenta (milho), como
polenta recheada, fr i ta e
outros, além de saladas.

Os  i ng ressos  j á
es tão  à  venda ,  po r  R$
7,00, com direi to a uma
cartela de bingo, na JC
Imóveis, Posto Sony e com
membros  das  d i re to r ias
das  en t i dades
organizadores.

Serão servidos mais de 10 pratos a base de polenta
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Acerte no tAcerte no tAcerte no tAcerte no tAcerte no tomomomomom
Não erre na hora de

mudar a cor do cabelo.

Acerte no tAcerte no tAcerte no tAcerte no tAcerte no tomomomomom
Com tantas opções de tinturas no

mercado, é quase irresistível  mudar a cor
natural dos cabelos. Mas, para que a coloração
seja feita com sucesso, é preciso acertar a cor
com o tom da pele. Por isso, aprenda o truque
do batom: prenda o cabelo, deixando o rosto
à mostra. Na metade direita dos lábios, passe
um batom alaranjado (cor quente) e, na outra
metade, um cor de vinho (cor fria). Diante do
espelho, avalie com qual se sente melhor.
Depois, escolha a cor da tintura por meio da
tabela abaixo:

Da comunidade de São João,
o casal Teodomiro Carvalho e Lorena

Miguel e
Alvina Lenz,
que
comemoraram
Bodas de
Diamante.
Parabéns e
votos de
felicidades, é
o que lhes
desejam
familiares e
amigos

No Concurso de Galinhada do CNEC,
Ferrari e Nilson, um com o pescoço e
outro com o pé: antes da política, a
amizade e o bom humor

Vereadora
Irani

Terezinha
Giehl, que

recebeu os
parabéns

neste dia 06
de junho
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As rugas do rosto, as
costas um pouco curvadas e, as
vezes, as mãos meio trêmulas,
não tiram a disposição dos idosos
para entrar no mundo da
informática, onde já estão
familiarizados com o mouse, o
teclado e iniciando a navegação
pela internet. Pelo menos é assim
que os 18 idosos de Missal (da
cidade e interior) se sentem
semanalmente ao freqüentar o
primeiro curso de informática
voltado para eles. São duas
turmas com nove alunos cada,
que no início da manhã - as
segundas e quartas-feiras -,
podem ser encontrados na sala
de informática, anexa a Secretaria
Municipal de Bem Estar Social e
Ação Comunitária, responsável
pelo curso, através do
Departamento de Ação Social.

Nove meses
O curso, iniciado neste

ano, tem duração de nove meses
e, conforme a professora Marta
Kochemborger, o interesse
demonstrado pelos alunos é
muito grande. “A evolução deles
é surpreendente, muito acima do
que eu esperava quando
implantamos o projeto.”

Ainda conforme a
professora, a maior dificuldade
dos idosos é a coordenação
motora, especialmente para o
manuseio do mouse, “o que
também já está praticamente
superado.”

Idosos
aprendem
informática

São 18 idosos que semanalmente freqüentam as aulas

Simples
Para praticamente

todos os participantes do curso,
a informática não é nenhum
‘bicho de sete cabeças’, “até
que é bem simples,” afirmam,
porém reconhecem que a
dificuldade maior, após superar

‘o mouse’, está em lembrar dos
comandos.
“É ótimo, se aprende muitas
novidades, estamos conhecendo
o mundo, um novo mundo,”
afirma Mário Sausen, ao se
referir as informações
encontradas na internet.

“Deus entregou aos velhos um grande
benefício em lugar da memória: a prudência
obtida pelo uso das coisas e um juízo mais
agudo e eficaz

Juan Luis Vives (1492-1540)

F r a s e

No Clube Reviver,
de Vista Alegre, o Dia das
Mães foi comemorado em
17 de maio e, nesta
edição trazemos algumas
fotos do momento da

Dia das Mães no
Clube Reviver

homenagem, coordenado
pelo Departamento de
Ação Social do Município
– Secretaria de Bem Estar
Social e Ação
Comunitária.

ES
PA

Ç
O

Empresário missalense, experimente ser associado da Acimi. Além de vários
serviços, você fará parte de uma associação que defende a classe que representa!

Acimi, a casa do

empreendedor!

Com o objetivo de orientar
e aperfeiçoar missalenses sobre
a utilização da calculadora
HP12C, foi realizado na Escola do
Trabalho de Missal, o curso de
Matemática Financeira,
promovido pela Administração
Municipal, por meio da Secretaria
Municipal de Indústria, Comércio
e Turismo, em parceria com o
Senac e Associação Comercial e
Empresarial de Missal (Acimi).

O treinamento foi
gerenciado por Everson
Marquetti, instrutor do Senac, e
teve a participação de 19 alunos,
que aprenderam sobre a utilização

Matemática financeira
foi tema de curso

da calculadora, bem como sobre
matemática financeira durante 16
horas/aula. Como todos os
treinamentos realizados na
Escola do Trabalho, o curso teve
subsídio da Prefeitura Municipal
de 50% do valor, facilitando a
participação dos alunos. O
encerramento do treinamento
aconteceu no dia 19 de maio.

“Várias empresas do país
optam em empregar pessoas que
sabem lidar com a HP12C, pois a
máquina é de suma importância
em determinados tipos de serviço”
destaca Ademar Krüger,
presidente da Acimi.

Turma  que participou do curso de Matemática Financeira

Lembre-se, o SCPC não envia nada por e-mail.

Associados que tem interesse em fazer o curso do PTI, restam algumas vagas. O curso é o básico em informática e avançado em planilhas.

Os associados da Acimi contam com consultoria, dicas e projetos para empresas, tudo gratuitamente, visando melhorar a gestão empresarial. Basta
agendar.

Todas as quartas-feiras o consultor do Sebrae está atendendo na Associação, ligue e marque seu horário.

Associados que queiram contratar estagiários podem procurar a Acimi, que é responsável pelo Proe (Programa de Estagiários).

Os candidatos a estagiários devem fazer sua inscrição na Acimi.

SCPC: ‘o maior banco de dados eletrônico de inadimplentes do país e o único com abrangência nacional’.

Está disponível aos associados a Justiça Arbitral. Implantação concretizada e atendimento todas as quartas-feiras.

A Acimi é parceira da Prefeitura Municipal da campanha ‘Sua Nota Vale Prêmios”, inclusive está com uma urna para os cupons.

O prefeito municipal de
Santa Helena, Giovani Maffini,
esteve visitando a Usina de
Reciclagem do município,
juntamente com o vereador líder
do governo na câmara, Auri
Darci Petry, o chefe de divisão
de assistência à Juventude,
Maurício Mentz e Francisco
Paulino Back, o França, que foi
recentemente nomeado diretor
de Meio Ambiente.

O encontro serviu para
que o novo diretor de meio
ambiente fosse apresentado
aos 38 funcionários que fazem
parte da cooperat iva de
reciclagem e também, para que
o prefeito Giovani Maffini
pudesse saber dos próprios
agentes ambientais, como está
o funcionamento da cooperativa.

Numa conversa aberta,
onde grande parte dos agentes
ambientais se manifestou pode-
se perceber que a cooperativa
está funcionando a contento,
inclusive, com a cooperação da
população, que através de

SANTA HELENA

Projeto visa modernização
para Usina de Reciclagem

campanhas de
conscientização está fazendo
a separação do mater ial
reciclável.

Sabendo do bom
andamento da cooperativa, que
está viabilizando emprego e
dignidade para 38 famílias, o
prefeito Giovani Maffini fez um
comparat ivo entre sua
administração e a cooperativa.
“Estamos trabalhando para que
o município não dependa
somente dos royalties, mas
que se torne através da
industr ial ização, que
proporcionará empregos na
iniciativa privada, um município
altamente sustentável, como a
cooperativa de reciclagem está
sendo”, disse o prefeito.

Durante a conversa, o
prefeito também falou sobre
as dificuldades que o município
vem enfrentando, ressaltando
que outras cidades e até
mesmo o país passam por
momentos a inda mais
delicados. “Não queríamos

estar  passando por
dificuldades, mas sabemos
que mesmo com essa
instabi l idade,  podemos
considerar que vivemos em um
“cantinho do céu”, se nos
compararmos à s i tuação
enfrentada por  outros
municípios”, disse o prefeito.

Finalizando, o prefeito
Gico Maffini revelou que mesmo
sabendo que a usina está
servindo de modelo para outros
municípios, estuda-se um
projeto para que o material
coletado pelos agentes possa
ter uma rentabilidade ainda
maior. “Estamos analisando a
instalação de um projeto que
transformará o mater ial
coletado pela usina mais
rentável para a cooperativa, por
se tratar de uma técnica
moderna. Porque sabemos que
o recolhido por vocês aqui não
é l ixo, é dinheiro, e nós
queremos que esse “dinheiro”
tenha ainda mais valor”, disse
o prefeito.
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O Clube Sempre Alegre
(sede), realizou no dia 16 de maio
a eleição do rei, rainha,
cavalheiros e damas. Cinco
homens e cinco mulheres
concorreram ao título, sendo que
a votação foi secreta, com a
participação dos sócios.
A coroação dos eleitos foi
realizada no dia 1º de junho, com
matine, no Centro de Convivência
do Idoso, e presença de idosos

Sempre
Alegre elege
rei e rainha

Senilda Meyer - 1ª princesa, Juliana Friedrich
 rainha, e Irma Spohr - 2ª princesa

de clubes do município e
municípios vizinhos.

Eleitos
Com a maioria dos votos,

foi eleito rei do Clube Sempre
Alegre, Ciro Aloísio Friedrich, e
rainha Juliana Friedrich; o 1º
cavalheiro é Antonio Meyer e a 1ª
princesa, Senilda Meyer; José
Odalcio Spohr é o 2º cavalheiro e
a 2ª princesa, Irma Spohr.

Animado matine fez parte do evento

Antonio Meyer - 1º cavalheiro, Ciro Aloísio Friedrich
 rei, e José Odalcio Spohr - 2º cavalheiro

As mulheres brasileiras
têm expectativa de vida de 75
anos, e os homens, de 68 anos,
segundo o relatório de Estatística
Sanitária Mundial 2007, divulgado
no dia 19 de maio pela
Organização Mundial da Saúde
(OMS) durante a 60ª Assembléia
Mundial da Saúde, realizada em
Genebra.

O estudo indica também
que as mulheres de todo o mundo
vivem, em média, quatro anos a
mais que os homens. A
expectativa de vida delas é de 68
anos, e a deles, de 64 anos.

De todas elas, as
mulheres com probabilidade de
viver mais são as japonesas (86
anos), seguidas das de Mônaco
(85 anos), segundo os dados do
relatório, que recolhe números
de 2005. O Japão é o país com
maior expectativa de vida do
planeta, enquanto a Suazilândia,
um reino africano, está no
extremo oposto, segundo a
OMS.

As mulheres da
Espanha ocupam, junto às de
Andorra, Austrália, França, Itália,
San Marino e Suíça, o terceiro
posto na lista, com 84 anos,
depois de ganhar um ano em
relação às estatísticas publicadas
em 2006. As mulheres de Canadá,
Islândia, Suécia vivem em média
83 anos.

As de Alemanha,
Áustria, Bélgica, Chipre,
Finlândia, Grécia, Israel,
Luxemburgo, Nova Zelândia,
Noruega, Coréia do Sul e
Cingapura têm expectativa de 82
anos.

As chilenas são as
mulheres da América Latina com
maior expectativa de vida (81
anos), seguidas de Costa Rica
(80); Uruguai (79); Argentina,
Panamá e Venezuela (78); México
(77); Paraguai (76); Brasil e
Equador (75); El Salvador e Peru
(74); República Dominicana (72);
Guatemala (71); Honduras (70);

Brasileiras têm expectativa
de vida de 75 anos

Bolívia (67) e Haiti (56).
No final da lista, estão

as mulheres da Suazilândia (37
anos), depois as de Zâmbia e
Serra Leoa (40). Quanto aos
homens, os que têm
possibilidades de viver mais são
os de San Marino, com uma
média de 80 anos, um a mais que
nas estatísticas de 2006.

Esse avanço lhes
permitiu superar os japoneses,
tradicionais líderes desse tipo de
ranking. No entanto, incluindo as
mulheres, a sociedade japonesa
continua sendo a que vive mais.
Após San Marino, lideram a lista
Japão, Austrália, Islândia, Suécia
e Suíça, todos eles com uma
média de 79 anos. Em seguida,
estão Canadá, Israel, Itália,
Mônaco e Cingapura (78);
Andorra, Áustria, Chipre,

Espanha, França, Reino Unido,
Grécia, Irlanda, Kuwait, Malta,
Noruega, Nova Zelândia, Holanda,
Catar e Trinidad e Tobago (77).
Na América Latina, os que têm
perspectivas de ter uma vida mais
longa são os cubanos e os
costarriquenhos, com 75 anos.
Eles são seguidos por Chile e
Panamá (74); Argentina, México
e Venezuela (72); Colômbia e
Uruguai (71); Equador, Paraguai
e Peru (70); El Salvador (69);
Brasil e Nicarágua (68); República
Dominicana, Guatemala e
Honduras (65); Bolívia (63) e Haiti
(53).

Entre os homens, os que
estatisticamente têm menor
expectativa de vida são os
nascidos em Serra Leoa (37
anos), Suazilândia (38), Angola
(39) e Zâmbia (40).

As irmãs
gêmeas Marta Luiza e
Maria Olga Krupp Fuhrmann
comemoraram 100 anos de idade
em Ijuí (RS) no último dia 03.

As famílias das duas,

Irmãs gêmeas
comemoram 100
anos em festa

juntas, têm sete filhos, 19 netos,
48 bisnetos e 15 tataranetos. O
segredo da longevidade, segundo
elas, é beber uma taça de vinho
por dia (Foto: Renoir Sampaio/
Agência RBS)

Escola de Educação Especial Maria Goretti

Av. Dom Geraldo Sigaud, 331 - Fone: 3244-1346

Dia 30 de maio, os alunos
da Escola de Educação Especial
Maria Goretti - APAE de Missal,
participou do Dia do Desafio, o
qual é realizado anualmente,
sempre na última quarta-feira do
mês de maio. O Dia do Desafio
propõe que as pessoas
interrompam suas atividades
rotineiras e participem, durante
15 minutos consecutivos, de
qualquer tipo de atividade física.

Onde são promovidas
diversas atividades das quais
possibilitam a acessibilidade,
onde todos têm oportunidade de
participar, sem qualquer restrição
de idade, condição social ou
habilidade.

Apesar do frio, todos os
alunos e funcionários participaram
com muito entusiasmo das
atividades propostas. Tornando o
Dia do Desafio, num momento de
diversão e descontração.

APAE participa do Dia do Desafio
A intervenção
fisioterápica na
Escola Especial

O profissional
fisioterapeuta atende todos
os dias no período da manhã,
aos portadores de deficiência
física ou alteração sensória
motora associada ou não a
deficiência mental através de
técnicas e métodos
apropriados para desenvolver
a capacidade motora e
habilidades funcionais
(estimulação sensório
motora; adequação do tônus
muscular; inibição da
atividade postural anormal,
induzir e facilitar movimentos
normais; prevenir contraturas
e deformidades; fortalecer
grupos com déficit muscular;
estimular reações de
proteção retificação e
equilíbrio), com
direcionamento nas
sucessivas etapas do
desenvolvimento motor
normal. O atendimento

realizado pode ser individual
ou em grupo, dependendo da
necessidade. Os pacientes
(alunos) são formados por
crianças e adultos com atraso
do desenvolvimento neuro-
p s i c o - s e n s ó r i o - m o t o r ,
seqüela de encefalopatia ou
paralisia cerebral, miopatia,
síndrome de down e outros.

É de responsabilidade
do fisioterapeuta também
repassar orientações aos
pais, capacitando a família
possibilitando a intervenção
terapêutica na rotina diária da
criança, encaminhar para
profissionais das áreas afins,
orientar os educadoras e
profissionais das áreas
multidisciplinares quanto à
adequação da postura.

Gilberto Obbermann
04-06

Aluno da APAE de Missal
que comemorou  idade
nova no mês de junho:

Aniversariante

Fisioterapeuta Orlando atendendo alunos da APAE

    Fisioterapeuta  ORLANDO
     MUSSASHI NAKAMURA

CREFITO 8/55.111-F
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Rua 7 de Setembro 790, sala 02 - Missal

Sempre Alegre (centro)
Rita Welter
Romilda Grasel
Acácio Feio de carvalho
Herberto Kunz
Bernardo Albano Kegler
Guido Junges
João Arno Bender
Elvira Mattei
Lucena Margarida Weiss
Perpetua S. da S. Perreira
Elemar Jappe
Marta Spielmann
Anilda Maria Lunkes
Anna Antonia Vogel
Claudino Hilgert
José Walter Schossler
Macdalena Dassoler
Ivo Grade
Leonida Floss
Otilia Maria Limberger
Olinda Simom
Nese Catani

PARABÉNS! aos aniversariantes do mês de junho
Deolinda Antonia Brandt
Basilio Fernando Hoflinger
Teresinha Correia da Silva
Maria Hedwig Wochner
Arcídio Schuster
Afonso Apolinario Neis
Hulda Anschau
Doralino Anildo Soldi
Maria Ilaria Schroeder
Roque Theobaldo Welter
Bernardo  Backhaus
Hilária Anita Veit Terhorst
Verena Schneiders
José Eugenio Dick
Aurora Fernandes da Silva
Manoel Luiz de Freitas
Nair Viana de Lima
Irineu Zanella
Zeno Francisco Gesing
Anna Hedviges Friedrich
Maria Melita Hammes
Manoel da Veiga
Maria Hanzen  Wendling
Leonila Meyth Gutjahr
Norberto Treib

Miguel lenz
Lidia Lohmann
João Felipe Royer
José Luiz de Freitas
Nilvo Roque Christ
Zeno Horst
Pedro Ivo Orth
Maria De Lurdes Welter
Bremm
Francisco Antonio Lemes
Lauro Klauck
Alfredo Krilow

Reviver (Vista Alegre)
Olmira Righi
José Roque Hanzen
Arno Luis Rippel
Silezio Bif
Elemar José Brandt
Warna Junkefeuerborn
Ivoni Maria Gregori

Paz e Amor (São Pedro)
Ivo Haubert
Silvino Pauli

Falecimento

No dia 18 de abril
de 2007, Deus chamou
para a eternidade o
senhor Edvino José
Dahmer, aos 77 anos
de idade. Natural de
Cerro Largo (RS),
nasceu no dia 25/07/
1929, filho de Pedro

Alunos da Escola Municipal Pio X, de São Pedro, entoaram algumas canções no encontro
do Clube Paz e Amor, no encontro do dia 24 de maio, coordenados pelo professor Aylson Dalferth

Arnilda Stunpf Kalschne
Catarina Salome Staudt Pauli
Willibaldo Dill
Alfredo Thoele
 Maria Verônica Heckler
DewesZeferino José Heck
Walina Ross Ruckhaler
Paulina Menegassi Santos

Sempre Unidos (Portão
Ocoí)
AngelinaT. Ferreira
Neri Cechinel
Vidavina Pinow Pimentel
Gilberto Stüpp
Marina Aparecida de Oliveira
José Otto Gregori
Eugenio Arlindo Spohr
Alcida Fritzen Balsius
Daniel Vicente Smieski

Otacilio da Costa
Luiz Zanoni
Dilce Vanelli
Melita Maria Tem Pass
Helena Butka
Pedro Carnete

Sempre Avante (Dom
Armando)
Inês Maria Ludwig
Elmar Oscar Kern
Adelina Balbinot Capoani
Lotario Antonio Kern
Renita Maria Henzel Hilgert
Olivia Posselt
Ulda Olinda Frizzo
Rudi Matte
Soely Carmen Pellenz
Joana da Rosa Vier
Irineu Ely

R icardo e  Mar ia
Margarida Dahmer.

Casou-se com
Maria Elisabeta Anton,
no dia 14/01/1953, na
capela São Pedro, em
São Pedro do Butiá
(RS). O casal teve
c inco f i lhas ,
dezessete netos e
onze bisnetos.

Edv ino  e ra
p ione i ro  e
co laborador  da
comunidade de Dom
Armando, membro do
grupo da tercei ra
idade Sempre Avante
(Dom Armando), onde
p a r t i c i p a v a
a t i vamente  dos
encontros com sua
esposa, gostava de
dançar e se divertir.

A Administração
Municipal de Serranópolis do
Iguaçu, através da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura
e Esportes, realizou nos dia 21 e
22 de maio, curso de
Comunicação, Expressão,
Persuasão e Oratória para todos
os professores da rede municipal
de ensino.

Ministrado pelo professor
Renato de Oliveira, formado em
filosofia e especialista em saúde
mental e neurolinguística, o curso
faz parte do Programa de
Formação Continuada para os
professores. Durante todo o ano,
são realizados vários cursos em
diversas áreas para melhorar a
qualidade de ensino, através de
aprofundamento dos conteúdos,
formas didáticas e relações
pessoais.

Segundo a secretária de

SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU

Investimentos na
qualidade do ensino

Educação, Márcia Rosani Lopes,
“o curso foi muito bom. Tenho
certeza de que todos que
participaram queriam ainda mais,
pois tiveram um aproveitamento
de 100%. Quem sentirá a
diferença, além dos professores,
serão os alunos, porque foram

trabalhadas questões de
comunicação, auto-estima, auto-
confiança, persistência,
sentimento, qualidade,
simplicidade, profundidade e o
mais importante, o entusiasmo”.

Novas etapas do programa
devem acontecer ainda este ano.

Professores em curso do Programa de Formação Continuada

Preocupada em ter
motoristas e cidadãos de respeito
no futuro, a Secretaria de Educação
e Cultura de Matelândia, através
da secretária Rosane Marroco
Crenite, trouxe para as escolas da
rede municipal cursos de
conscientização, ética e cidadania
para crianças, para que elas saibam
das normas de trânsito e as

MATELÂNDIA
Aulas de trânsito nas
escolas municipais

respeitem.
“A intenção é aproximar a

polícia das crianças, mostrando a
elas que a polícia está aqui para
ajudar e com estas palestras,
poderemos num futuro bem próximo
diminuir acidentes e números de
vítimas nas rodovias”, comentou
Ricardo Dias Pereira, assessor da
Polícia Rodoviária Federal.

Alunos da Escola de Agro Cafeeira em aula sobre leis de trânsito

No último dia 09 de maio foi
assinado pelo prefeito Elias Carrer a Lei
043/2007 que autoriza o Poder Executivo
Municipal a instituir o Programa de
Recuperação Fiscal de Medianeira (Refime).

O secretário de Finanças, Carlos
Aberto Caovilla, esclareceu que o Refime é
destinado a todos os contribuintes que
tenham débitos com a Prefeitura, vencidos
até 31 de dezembro de 2006, como IPTU,
alvarás, ISSQN, contribuições de melhorias
e taxas diversas. “Do Refime fica excluído o
Imposto sobre Transferência de Bens
Imóveis (I.T.B.I),” informa o secretário.

Refime é instituído
em Medianeira

“O pedido do parcelamento deverá
ser requerido pelo contribuinte ou seu
representante legal, constando o nome,
endereço, origem da dívida, valor do débito
e o número de parcelas pretendidas e a
decisão sobre o pedido do parcelamento
ficará na competência do secretário Municipal
de Finanças,” comentou Carlos Alberto.

“Esta é mais uma oportunidade
para o contribuinte colocar em dia seus
débitos junto à Prefeitura,” finalizou o
secretário.

Confira as condições de pagamento
e os descontos:

Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura de Medianeira através
da Secretaria de Finanças ou pelos telefones 3264-8600 e 3264-8627.

O Clube Cultural, de Dom Armando, realiza neste dia 07 de julho, com início
às 23h00, sensacional baile com a animação da Banda Expresso Latino.

Os ingressos antecipados, a R$ 7,00 cada, podem ser adquiridos, em
Missal, no Posto do Sony e Canecão Lanches; Em São Roque, no Bom e Cia; e em
Dom Armando, no Mercado Aliança e Bar do Barroco.  O presidente do Cultural, Flávio
Sphor, informa ainda que a cerveja será em garrafa.

Baile em Dom Armando
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ESPAÇO
BOAS

NOVAS

Visite a Igreja Batista:
Quintas-feiras: 19h30
Domingos: 9h e 19h30
Rua Paraná, 231 – Centro de Missal
Ouça de 2ª a 6ª feira as 16h30 em 105,9 FM “Momento Boas Novas”

A hipocrisia na educação
O mês de junho é caracterizado pelas Festas

Juninas. Para uns é uma manifestação cultural, onde
se exalta os costumes caipiras. Isso é um pouco
contraditório, pois ninguém gostaria de ser chamado
de “caipira”. Para outros é uma festa religiosa em
homenagem a São João. Mas há outra questão em
jogo: é nessas comemorações que se evidencia a
hipocrisia na educação.

As Festas Juninas normalmente são
organizadas por entidades educacionais, que o fazem
para arrecadar fundos para sua subsistência, ao fazer
isso elas se distanciam do seu propósito que é educar
de forma contínua, dentro e fora da sala de aula. Uma
educação integral é que se espera das entidades
educacionais e dos educadores.

Segundo o escritor James S. Spiegel o termo
“hipocrisia” vem do grego hypokrisia (encenar um
papel no palco), e é geralmente definida como o
“fracasso em praticar aquilo que se ensina”. Sobre isso
o próprio Jesus disse certa vez aos Fariseus e Mestres
da Lei: “Assim são vocês: por fora parecem justos ao
povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e
maldade” (Mateus 23.28). Ao todo Jesus pronuncia
oito vezes a expressão “ai de vocês, mestres da lei e
fariseus, hipócritas”.

A hipocrisia na educação se revela no fato de
que, em certos casos o discurso não condiz com a
prática. Se uma entidade educacional promove um
evento no qual ela disponibiliza bebidas alcoólicas, e
porque não dizer, incentiva o seu consumo; com que
autoridade esta mesma entidade educacional poderá
conscientizar os jovens e adolescentes que as drogas
fazem mal a saúde?

Toda entidade educacional tenta “educar contra
as drogas” através de palestras, testemunhos de ex-
viciados, textos de reflexão, etc., mas às vezes essa
entidade se esquece que este discurso precisa ser
visto pelos educandos nas ações práticas. Por isso,
ela deveria ser a primeira a erguer a bandeira contra a
comercialização e uso de bebidas alcoólicas,
principalmente onde houver a presença de crianças e
adolescentes.

É do senso comum que o álcool e o cigarro,
assim como os remédios, são chamados de “drogas
permitidas”. Muitas das vezes, a criança que viu ou
provou de uma bebida alcoólica numa Festa Junina,
será o adolescente ou jovem que hoje está fazendo uso
de álcool na “rampa da vergonha”, muitas vezes livre da
fiscalização dos órgãos competentes. Não é difícil
verificar a venda de bebidas alcoólicas para menores de
idade, ato este que segundo a lei é proibido.

A criança que cresce num ambiente permeado
por bebida alcoólica, e chega à adolescência com
liberdade para consumi-la, é um sério candidato a se
tornar dependente. Para evitar isso é preciso combater
a raiz do problema, ou seja, “educar a criança contra o
álcool” com palavras e ações práticas. Esta tarefa não
é só das entidades educacionais, mas da família, da
sociedade e das autoridades públicas.

Pastor Elias Colombeli
eliascolombeli@hotmail.com

3244-1924 / 9967-5644

Olá meus amigos!

Neste mês, na coluna do Juventude em
Ação (JÁ), vamos falar de espiritualidade. Mas o que
vem a ser espiritualidade? Na visão de frei Beto, em
um de seus livros (Oração na Ação) ele diz que
espiritualidade é um “tornar-se um com Deus”, ou
seja, Eu e a Sabedoria Infinita nos tornarmos uma só
coisa. Certamente esse processo de “fusão”, exige
muito mais de nós do que somente irmos à missa,
ou realizarmos rituais mecânicos.

É necessário algo muito mais profundo...
Como um confábulo. Um diálogo onde se fala tudo o
que se está sentindo, e quando o indivíduo se
esvazia, chega a um ponto em que não há mais nada
a falar...Agora está na hora de ouvir Deus. Deixar que
ele fale através de nossos pensamentos e intuições.

Esta é uma técnica utilizada pelos monges
do deserto, pessoas de profunda oração. Pela lógica
funciona, porque chega um momento em que a
mente está livre de toda preocupação, estando na
condição ideal para receber boas vibrações.

Outra forma de ser uma pessoa
espiritualizada (na verdade não é mais uma forma,
mas mais um passo a ser seguido), é nunca dar vez
ao pessimismo, ao desânimo. Olhemos o mundo
com os olhos da esperança, e percebamos que
coisas boas acontecem todos os dias, em todos os
momentos. Nos tempos de hoje, a mídia tem apelado
ao sensacionalismo, tem mostrado somente
catástrofes para conseguir mais audiência. E com
isso, passa-nos a imagem de um mundo cruel,
violento... Esquecendo-se de falar que em toda parte
há pessoas fazendo o bem, crianças nascendo com
saúde, muitos homens e mulheres se realizando em
todos os níveis de seu ser...quanta natureza há
ainda... Quantas coisas bonitas que o homem
construiu... Meu Deus!!! Chegamos à lua!...tudo isso
é muito bom. Precisamos olhar o mundo, a nossa
vida, sob outra óptica. Não se trata de ser iludido, ou
utópico. Mas simplesmente deixar o pessimismo de
lado e parar de olhar para tudo o que acontece,
negativamente. Tudo tem um por que. Deus é sábio,
sabe o que faz. Não há motivo para preocupação. É
pensando assim que teremos uma espiritualidade
completa e, consequentemente, a resposta para
todos os nossos questionamentos acerca do sentido
da vida.

Espiritualidade não é somente o momento
da meditação. Ela continua... Aquilo em que estou
pensando agora é o que eu estou rezando. Pedindo
a Deus. E ele sempre me atende. Indiferentemente
de ser bom ou ruim. Estou atraindo o que penso.
Então, chega de lamentações, chega de
desentendimentos, de desejar o mal ao nosso
próximo ou fazer comentários maldosos. Esses
tipos de atos e pensamentos geram sentimentos
ruins, que se materializarão em forma de doenças
físicas, além prejudicarem a nossa paz de espírito.
Assim como o corpo físico depende de alimentação,
nosso corpo espiritual também. O buraco existencial
do ser humano que busca a paz de espírito é do
tamanho de Deus. Por isso, só Ele pode preencher.

Tenhamos uma vida mais feliz, através da
espiritualidade - Relacionamento íntimo com o criador.

Certamente há muito a falar quando se toca
no assunto espiritualidade. É uma das áreas mais
importantes e complexas a serem trabalhadas no
ser humano.

Desta vez, vamos ficando por aqui, com
estes conceitos iniciais. Em oportunidades futuras,
abordaremos outros temas concernentes a essa
dimensão da pessoa.

Edson Giovani Matiola

Juventude em Ação
ESPIRITUALIDADE

Tânia Regina Muller Valiati, casada com João
Carlos Valiati (empresário) e mãe de João Carlos Valiati Jr,
está desde o dia 09 de março a disposição de todos no
Espaço Terapêutico Viver Zen, sito a Rua Paraguai 1825,
em Medianeira.

“Após muitos anos de estudo e preparação sinto-
me pronta a oferecer a todos que necessitarem um trabalho
diferenciado na área das Terapias Holísticas. Formei-me
em Letras com Licenciatura em Literaturas pela Unioeste
– Marechal Cdo Rondon; Serviço Social pela Unioeste -
Toledo; Terapeuta de Família pelo INTERCEF – Curitiba,
Pós Graduada em Educação, Políticas Sociais e Terapia
Familiar pelo ISEPE – Curitiba; Socioterapeuta pelo Instituto
Consciência – Curitiba; Terapeuta de Regressão e
Psicanalista pela SBPI – Sociedade Brasileira de
Psicanálise Integrativa – São Paulo,

O Espaço Terapêutico Viver Zen é um local que
busca reunir o que há de melhor para o desenvolvimento
do ser humano. A quem procura o autoconhecimento,
prazer de viver, se livrar das tensões do dia a dia, o Espaço
oferece atividades que contribuem ao seu equilíbrio total
dentro de procedimentos terapêuticos que visam
compreender profundamente o homem como um todo,
tendo como foco: corpo, mente e espírito em toda sua
forma de atuação e maneira de viver. Ajudando-o a liberar
sua energia vital e canalizá-la de maneira correta, ajudando-
o a atingir níveis necessários de estrutura mental e física,
responsáveis pela sua saúde, através da qualidade de
vida que passará a levar. Enfim, com as técnicas, o ser
humano aprenderá a viver, e fazer tudo o que faz, de uma
maneira sempre positiva, e é claro, colhendo resultados
positivos. Viver com uma nova dimensão de consciência
criando padrões de qualidade que vão atingir todas as
áreas da sua vida. Deixando a posição de fracos, ou vítimas
do destino a sua volta e passando a agir como co-autores
da sua história.

Este espaço foi feito com muito amor e carinho e
torço para que esta vibração toque a todos, e que este lugar
seja um ponto de luz no universo.”

O Espaço Terapêutico Viver Zen estará disponível
aos que o procurarem oferecendo:
- Terapia Psicanalítica;
- Terapia de Regressão de Memória e Retrocognição
- Programação Neurolinguística;
- Terapia de Grupo;
- Terapia Familiar;
- Práticas Bioenergéticas;
- Musicoterapia;
- Socioterapia;
- Acompanhamento Terapêutico Integral com atendimentos
nas modalidades de Reiki; Cromoterapia, Radiestesia,
Técnicas de Energização e Harmonização Energética,
Técnicas de Relaxamento, Hipnose, Meditação Guiada e
Fen Shui;
- Cursos, seminários e Workshops;
- Palestras e Vivências de Auto-Ajuda.

PARA:
- Distúrbios de conduta
- Profilaxia (gestantes, adolescentes e terceira idade);
- Saúde mental (autismo, psicoses, neuroses, fobias,
síndrome do pânico, depressão, traumas);
- Dependência química (alcoolismo e problemas com
drogas);
- Adultos “normais” que buscam um auto
conhecimento, auto controle;
- Disfunções do organismo;
- Insônia;
- Problemas de relacionamentos;
- Hiper-atividade;
- Redução de tensões;
- Liberar potenciais pessoais;
- Aliviar pressões reprimidas e esquecer feridas
antigas;
- Tornar-se mais ação do que reação;
- Entre outras...

AGENDE SEU HORÁRIO E VENHA CONHECER O
ESPAÇO TERAPÊUTICO VIVER ZEN

RUA PARAGUAI, 1825 – FONE (45) 3264-0021 MEDIANEIRA

TANIA REGINA MULLER VALIATI
PSICANALISTA INTEGRATIVA

Viver Zen
Terapias Holísticas

O município de Missal
levou a cultura, gastronomia e
dança alemã para a XXI Fenartec
- Feira das Nações, Artesanato,
Turismo e Cultura de Foz do
Iguaçu, organizada e promovida
pela JCI de Foz em parceria com
outras entidades. O evento
aconteceu de 03 a 06 de maio no
Centro de Eventos daquele
município.

As comunidades
gaúcha, paraguaia, palestina,
japonesa, italiana, ucraniana,
portuguesa, alemã (representada
por Missal) e afro-brasileira foram
responsáveis pelo grande
espetáculo da feira, pois durante
todo o evento fizeram
apresentações culturais e
gastronômicas.

O evento contou com a
participação da Cia Municipal de
Dança de Missal que abrilhantou
a noite de abertura do evento,
mostrando o que há de melhor na
dança e no folclore alemão.
Ilson Boni, empresário
missalense, levou pratos e
bebidas tipicamente germânicas
para a feira, representando o
município de Missal durante os

CULTURAALEMÃ

Missal foi destaque na Fenartec

Colônia Alemã representada por missalenses na Fenartec
três dias de Fenartec.

Jéssica Lang, rainha da
Deutsches Fest 2007, desfilou
representando a colônia alemã,
conseguindo o título de 1ª Princesa
das Nações. O casal Ivo e Lúcia
Baumbach, Fritz e Frida da festa
alemã 2007, também
conseguiram a 2ª colocação como
representantes das Nações.

“Gostaríamos de
agradecer a todos os que

contribuíram na Fenartec,
divulgando assim a Deutsches
Fest e fazendo com que o
município se destaque. Também
agradecemos ao Governo
Municipal, por ter levado a Cia
Municipal de Dança na noite de
abertura, bem como auxiliado em
tudo para que Missal fosse bem
representada”, enfatiza Décio
Vilibaldo Rohde, coordenador
geral da Deutsches Fest 2007.

O Governo Municipal de
Missal, por meio da Secretaria de
Finanças, está realizando vistoria
nas empresas missalenses para
a emissão dos alvarás de licença
do ano de 2007. As visitas
acontecerão até o final do mês de
junho, abrangendo todos os
estabelecimentos do município,
que somam aproximadamente
450.

Vistoria para emissão do alvará
“O objetivo das vistorias

é confirmar o cadastro das
empresas junto a Administração
Municipal, assim como analisar
se a atividade e o endereço de
cada estabelecimento estão de
acordo com o contrato social”,
explica Adair Both, secretário
municipal de Finanças.

As empresas que não
estiverem de acordo com o

contrato social, receberão
notificação e prazo de 30 dias
para regularizar sua situação junto
ao município.

Somente após a
conclusão das vistorias que a
Secretaria Municipal de Finanças
estará emitindo os carnês para o
pagamento do Alvará 2007. A
previsão para o início das
cobranças é o mês de julho.

Uma grande festa
marcou a inauguração da sede
social da Associação dos
Mateadores de Missal,
localizada no Bairro São
Francisco - Loteamento Kotz,
sobre três terrenos cedidos pelo
município através de termo de
concessão de uso. O ato
inaugural, que aconteceu no dia
03 de junho, contou com a
presença de centenas de
pessoas, que confirmaram a
beleza da obra, simples, até
rústica, mas aconchegante.
Além do almoço, a base de
churrasco, à tarde foi de matine,
com apresentação de vários
músicos locais e escolha da
rainha e princesas da
associação. Como rainha, foi
escolhida Simone Fátima Klein,
1º princesa, Alais Aline Kunzler
e 2ª princesa, Maria Cleonice
dos Santos.

O local, que tem mais de
400 metros quadrados de área

Associação dos Mateadores
inauguram sede social

construída, conta com local
destinado aos encontros (espécie
de salão), copa, cozinha,
sanitários e cancha de bochas,
esta em fase final de construção
e que deverá ser inaugurada em
breve.

José Eugenio Kuns,
presidente da associação, afirmou
que a construção da sede é a
realização de um sonho e
agradeceu a todos que deram
sua contribuição para que esse
sonho se tornasse realidade.

Os mateadores, além
dos encontros aos sábados a
tarde e domingos, para saborear
um chimarrão, realizamos vários
eventos comemorativos durante
o ano. “Agora, com este local
amplo, certamente teremos uma
maior freqüência”, acredita o
presidente.

A Associação dos
Mateadores foi fundada há cerca
de 10 anos e conta atualmente
com mais de 50 sócios.

Desenlace da fita inaugural da sede dos Mateadores

Alais, 1º princesa; Simone, rainha;
e Maria Cleonice, 2ª princesa
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Iniciou no dia 25 de
maio a segunda fase do
Campeonato Municipal de
Sinuca de Missal, que definirá
as quatro equipes
semifinalistas.

Nesta fase (segunda)
as seis equipes classificadas,
divididas em duas chaves (D e
E), jogam entre si, em jogos de
ida e volta, classificando-se as
duas primeiras para a fase
semifinal, em cruzamento
olímpico.

Os jogos iniciam sempre
às 19h00.

Resultados
Dia 25/05
CHAVE D
Em Vista Alegre, Lanchonete
Vista Alegre 10 x 11 Bar do Galo.
Folgou a Lanchonete do Luizinho.
CHAVE E
No Bar do Berne, Bar do Berne 11
x 10 Bar do Pitanga.
Folgou Requinte Café Bar.

Resultados e próximos jogos
do Municipal de Sinuca

Dia 01/06
CHAVE D
Em Vista Alegre, Lanchonete
Vista Alegre 14 x 7 Lanchonete
do Luizinho.
Folga: Bar do Galo.
CHAVE E
No Bar do Berne, Bar do Berne 8
x 13 Requinte Café Bar.
Folga: Bar do Pitanga.
Próximos jogos:

Dia 08/06
CHAVE D
Em Dom Armando, Bar do Galo x
Lanchonete do Luizinho.
Folga: Lanchonete Vista Alegre.
CHAVE E
No Bar do Pitanga, Bar do Pitanga
x Requinte Café Bar.
Folga: Bar do Berne.

Dia 15/06
CHAVE D
Em Dom Armando, Bar do Galo x
Lanchonete Vista Alegre. Folga:

Lanchonete do Luizinho.
CHAVE E
No Bar do Pitanga, Bar do Pitanga
x Bar do Berne.
Folga: Requinte Café Bar.
Dia 22/06
CHAVE D
Em Portão Ocoí, Lanchonete do
Luizinho x Lanchonete Vista
Alegre.
Folga: Bar do Galo.
CHAVE E
No Requinte Café Bar, Requinte
Café Bar x Bar do Berne.
Folga: Bar do Pitanga.

Dia 29/06
CHAVE D
Em Portão Ocoí, Lanchonete do
Luizinho x Bar do Galo.
Folga: Lanchonete de Vista
Alegre.
CHAVE E
No Requinte Café Bar, Requinte
Café Bar x Bar do Pitanga.
Folga: Bar do Berne.

Medianeira sediará de
22 a 30 de junho a Fase
Regional dos 21º Jogos da
Juventude do Paraná (Jojup’s).
A comissão organizadora está
trabalhando a todo vapor no
sentido de deixar tudo pronto
para o evento.

Congresso técnico,
cer imonia l  de  aber tura ,

Medianeira sediará Fase Regional dos Jojup’s
a lo jamento  e  out ros
prepara t ivos  es tão
encaminhados e a equipe está
otimista quanto a participação
dos 51 municípios que fazem
parte da Região 6. O Estado
foi dividido em oito regiões e
Medianeira ficou com o 6º
núcleo.

O congresso técnico

da competição será realizado
no dia 11 de junho, no CPC
Arandurá com a presença de
d i r igentes ,  técn icos  e
representantes dos municípios
da Região 6.

Os vencedores da
competição disputarão a fase
final em Paranavaí, de 14 a 22
de setembro.

REGIÃO I
Aconteceu no último dia

05 a reunião do Campeonato
Comunitário de Futsal Região I
(Portão Ocoí) e a expectativa é
que entre 8 a 12 equipes participem
da competição. O congresso
técnico ficou marcado para o

Campeonatos comunitários de futsal
próximo dia 12 de junho, às 19h00
horas, na sub-prefeitura de Portão
Ocoí.

REGIÃO II
O Campeonato

Comunitário de Futsal da Região
II (Vista Alegre) tem seu

congresso técnico marcado para
o dia 18 de junho.

REGIÃO III
Na Região I I I  (Dom

Armando) ,  o  campeonato
d e  f u t s a l  e s t á  e m
andamento.

Vende-se chácara em Linha
Jacutinga com 13 mil m2, casa
em alvenaria estilo colonial semi-
nova, com 130 m2, galpão com
luz elétrica, potreiro, áreas para
campo e lazer, passeio
ecológico, mato, rio com peixes
e excelente água nos fundos,
por R$ 130 mil, com pagamento
a combinar. Tratar 3345-1197
ou 3244-8005 (horário

Classificados
comercial).

Vende-se Pampa L, ano 93, por
R$ 9.500,00. Tratar (45) 3244-
1241.

Vende-se  3,3 alqueires de terra
em Missal, com casa, açude,
chiqueirão com 76,5 metros,
estrebaria com16 metros, 14 vacas
leiteiras, ordenhadeira e resfriadouro.

Tratar (45) 9124-9663.

Vende-se casa de madeira,
em terreno com 600 m2, bem
situado em Santa Helena
(centro), por R$ 65 mil. Tratar
(45) 3244-1241.

Compra-se balcão de vidro
montável e desmontável. Tratar
8805-931.

As geadas verificadas a
partir do dia 30 de maio acabaram
ocasionando quebra na
produção do milho safrinha, que
pode chegar a 40% no município
de Missal, conforme
levantamento preliminar da
equipe da área técnica da
Cooperativa Agroindustrial Lar.
“A quebra, em média, pode
chegar a 40%, sendo que
algumas lavouras a perda é de
100% e em outras a produção
será normal,” informa Vilmar
Suzin, técnico agrícola da Lar
em Missal. Na área de
abrangência do Núcleo Regional
da Seab Cascavel (que abrange
também Missal), a estimativa
inicial é de uma perda de 33%
no milho safrinha.

A temperatura mínima
verificada no município foi dois
graus negativos e, conforme
Vilmar Suzin a região leste (São
Pedro) foi a mais prejudicada,
enquanto que a região de Padre
Feijó foi a que menos prejuízo
sofreu.

No município de Missal,
aproximadamente 14.500
hectares foram plantados com
milho safrinha e a produtividade
esperada era de 4.800 quilos/
hectare. “Agora, a estimativa

MILHO SAFRINHA

Perdas com geada
ultrapassam 30%
No município de Missal quebra pode atingir 40%.

média é de 2.900 a 3.000 quilos/
hectare,” afirma o técnico da Lar,
que lembra ainda que parte do
milho ‘queimado’ pela geada está
sendo aproveitado como silagem
para o gado, o que será convertido
em leite ou carne.

Cobertura
A equipe técnica da

Cooperativa Lar recomenda que
os produtores que tiveram perda
total do milho safrinha façam
cobertura verde, com o plantio
de, por exemplo, aveia preta.

Vilmar Suzin, técnico agrícola
da Lar em Missal

Núcleo Escolar de
Vista Alegre agradece

A APMF e o Núcleo
Escolar de Vista Alegre
agradecem aos professores,
funcionários, pais e alunos pelo
empenho e dedicação de todos
na realização da Festa Junina,
no dia 01 de junho.

Obrigado pela
compreensão e colaboração de

todos e ressaltamos a
importância da união família-
escola no sucesso e êxito de
todas as atividades desenvolvidas,
sejam elas educacionais ou
culturais.

APMF e Núcleo
Escolar de Vista Alegre.

O Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), em Missal, tem
nova Executiva, tendo como
presidente Volmir Spanholi,
residente no distrito de Portão Ocoí.
Integram ainda a Executiva do
partido, além do presidente Volmir.
vice- presidente, José Bonetti;
secretária, Luzia Bonetti; tesoureiro,
Ari Mai. Membros: Neusa Penso,
Nilson Penso, Antonio Bogler, Ketin
Lay, Patrícia Marabeli, Janieli
Mazzuco e Enedir Cechinel Pillon.
Quanto os planos futuros, segundo
o presidente, as marcas do partido
a nível nacional, são as causas
trabalhistas, e localmente não é
diferente, acrescentando as causas
ambientais que se apresentam e
ausência de empregos.

Eleições - Spanholi
destaca que “o PTB tem seu
pensamento alinhado ao
Democratas (antigo PFL) e assim
deve continuar,. Nosso vereador,
Antonio Silva da Costa, tem votado
corretamente, aprovando tudo que
é bom para Missal e questionando
o que gera alguma dúvida.
Futuramente, o PTB deverá tomar
uma atitude reflexiva, pois um
partido que é forte e tem um
vereador, apresenta condições
suficientes para disputar às
eleições municipais na majoritária,

PTB tem nova Executiva

Volmir Spanholi, novo
presidente do PTB de Missal

podendo, por exemplo, apresentar
o vereador Antoninho como
candidato a prefeito ou mesmo a

vice numa possível coligação com
o Democratas, ou ainda outro
partido. Também temos todas as
condições de lançar candidatos a
vereador.”

Ainda conforme o
presidente, o PTB de Missal tende
a crescer, estando aberto a novas
filiações, sendo que uma das metas
é a valorização dos filiados.

Mudança - Spanholi
conclui afirmando que “o que deve
mudar em Missal é o ritmo das
campanhas eleitorais, pois não
cabe a sociedade protagonizar
batalhas, como se estivéssemos
numa arena medieval, e aos
partidos a sapiência deve
prevalecer, pois é hora do diálogo
firme e forte antes que o epílogo
torne-se algo a ser esquecível.”

O vereador Nelson
Fernandes dos Santos (DEM),
apresentou indicação na sessão
da Câmara de Vereadores de
Missal, no último dia 28,
solicitando um estudo com
urgência para a regularização dos
endereços da Avenida Dom
Geraldo Siguad, segundo ele, tem
muita confusão, o que atrapalha
a vida dos moradores, pois ainda
constam em comprovantes de
endereços quatro nomes: Avenida
Medianeira, Rua Medianeira,
prolongamento da Avenida
Medianeira e o correto, que é
Avenida Dom Geraldo Sigaud.
“Esperamos um trabalho rápido e
eficiente para sanar de vez este
problema, até porque não envolve
recursos financeiros.”

Receitas
Também foi votado e

aprovado em segunda discussão,
o projeto de lei de autoria do
vereador Nelson Fernandes, que
prevê alteração da lei que
disciplina as receitas de médicos
e pessoas ligadas ao setor, que

DOM GERALDO SIGAUD

Fernandes solicita
regularização dos endereços

Vereador Nelson Fernandes

muitas vezes não dá para ler ou
mesmo traduzir, ficando agora a
responsabilidade da fiscalização
para o Setor de Tributação da
prefeitura municipal de Missal. O
projeto prevê multa para este tipo
de ocorrência.

A lei entrará em vigor
assim que for sancionada pelo
prefeito e publicada no órgão oficial
do município.

Seis horas de baile em São Pedro
O clube da comunidade

de São Pedro realiza neste dia
16 de junho baile com duas
bandas e seis horas de
animação.

O baile, que terá no
comando as bandas
Contemplação e Focus, inicia
às 22h00.

O ingresso antecipado
está à venda por R$ 8,00, no
Posto do Sony e Canecão
Lanches. No dia o valor do
ingresso será de R$ 10,00.

Reservas de mesas
podem ser feitas pelos telefones
8806-0656 e 3244-2442 – ramal
27.

O PDT de Missal decidiu,
no final do mês de maio (dia 31),
oficial izar sua saída da UPM
(União Popu lar  Missa lense) ,
coligação formada há mais de 11
anos  e  que  e l egeu  e  deu
sustentação polít ica aos dois
mandatos do ex-prefeito Laci Giehl
e ao atual prefeito, Plínio Stuani,
que aliás era do PDT e se desfiliou
no início do mês de maio. “Antes
mesmo da saída do prefeito do
PDT já se cogitava deixar a UPM.
Com a saída dele (prefeito) isso
se concretizou,” afirma Clademir
Ross ,  p res i den te  da  nova
Executiva do PDT de Missal.

Ainda conforme Ross, “não
temos nenhuma magoa com a
UPM ou com o prefeito Plínio,
mas politicamente, nosso grupo
pensa  d i fe ren te ,  po r  i sso  a
dec i são  de  se  des l i ga r  da
coligação, porém pretendemos
manter o apoio a administração,
mas de forma mais independente,
mantendo porém a governabilidade
do prefeito.”

Candidato
Com esta nova situação, o

PDT, conforme o presidente da
Executiva Municipal, pretende se

PDT oficializa
saída da UPM

preparar para a eleição municipal
do ano que vem, “onde a idéia é
lançar chapa completa, ou seja,
candidato a prefe i to ,  v ice e
ve reado res , ”  a f i rma  Ross ,
ressaltando porém que o PDT
está aberto a coligações com
outros partidos, desde que as
i dé ias  e  p ro j e tos  pa ra  o
desenvolvimento de Missal sejam
idênticos.

Clademir Ross, presidente
Executiva do PDT de Missal
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A equipe da Avemi
(Associação dos Veteranos de
Missal) conquistou no dia 19
de maio o título de campeã do
Campeonato Municipal de
Futebol de Missal – I Copa
Rádio Nativa FM, ao vencer a
equipe da Tornearia Escobar/
Cruzeiro São João, na cobrança
de pênaltis. O campeonato teve
início no dia 24 de fevereiro
com a participação de sete
equipes.

A equipe da Avemi, que
fez a final em casa, precisava
da vitória por qualquer placar no
tempo normal, para levar a
decisão para os pênaltis, pois
havia perdido o primeiro jogo por
5 x 2, e foi o que aconteceu aos
47 minutos do segundo tempo,
na cobrança de pênalti através
de Paulinho, que também foi o
artilheiro da competição: Avemi
2 x 1 nos 90 minutos.
Na cobrança de pênaltis nova
vitória da Avemi, que assim ficou
com o título.

Na terceira colocação
terminou a equipe da Ceifatral/
Estrela de Portão Ocoí, e em
quarto o XV de Novembro/São
José.

O art i lheiro da
competição foi Paulo (Paulinho)
Paetzold, da Avemi, com 12
gols, e o goleiro menos vazado
foi Telmo Ten Caten, da Tornearia
Escobar/Cruzeiro São.

Avaliação
Conforme Gilberto

(Betão) Dalla Rizzarda, diretor
do Departamento Municipal de
Esportes, que organizou o
campeonato, a avaliação foi boa,

Avemi é campeã do Municipal

pois “o objetivo principal foi
resgatar a modalidade (futebol),
uma vez que em 2006 não teve
campeonato. Até 2005, a gente
realizava o campeonato em três
categorias (veteranos,
aspirantes e titulares). Neste
sentido, o resultado foi altamente
positivo.”

Neste ano, disputado
em uma só categoria, o
campeonato ganhou em
equilíbrio, pois pela primeira vez

também, conforme decisão das
equipes no congresso técnico,
em campo não poderiam estar
mais de seis jogadores abaixo
de 1971.

Quanto a manter estar
forma de disputa, Betão afirma
que depende dos dirigentes das
equipes. “Foram eles que
fizeram a opção e agora cabe a
eles manter ou não. Entendo
que a inovação foi interessante,
positiva.”

Oraci Reinheimer, diretor da Nativa FM, entrega troféu de 2º
lugar para Escobar, capitão da Tornearia Escobar-São João

Presidente da
Câmara,

Mário
Schassott,

entrega troféu
de aartilheiro,

para
Paulinho, da

Avemi

Vereador
Mauro Pauli

entrega troféu
de goleiro

menos
vazado para

Telmo, da
Tornearia

Escobar-São
João

Ademar
'Chaveiro' de
Aguiar (cen-
tro), árbitro

da final
 e os auxilia-

res Dario
Schommer e

Marcos Sordi

Equipe Esportiva da Nativa FM, com o
 prefeito Plínio e o diretor da Nativa, Oraci

Em reunião realizada no
dia 28 de maio, no Departamento
Municipal de Esportes, com a
participação de dirigentes das
equipes da Região II (Vista
Alegre), ficou definido que o
Campeonato Comunitário de

Comunitário da Região II em julho
Futsal será realizado no mês de
julho, sendo que o congresso
técnico acontecerá neste dia 18
de junho, no Departamento
Municipal de Esportes (Ginásio
25 de Julho), quando além da
confirmação das equipes, será

marcada a data para o início da
competição. A expectativa é que
entre sete e dez equipes
participem.

Os jogos serão
realizados no mini-ginásio de
Vista Alegre.

Pela quarta vez
consecutiva, Missal consegue a
vitória no Dia do Desafio. Na edição
2007, realizada no dia 30 de maio,
o município disputou com Paujil,
cidade pertencente ao estado de
Caquetá na Colômbia.

Missal conseguiu
mobilizar 84% da população para
a realização de atividades físicas,
enquanto o município colombiano
atingiu apenas 14% de adesão.

Missal vence mais um Dia do Desafio

 
Segundo a equipe do

Departamento de Esportes, a
vitória se deve ao envolvimento de
escolas, creches, grupos sociais
e também da mobilização de
grande parte dos missalenses,
que aderiram ao Dia do Desafio
como um evento indispensável.

“Agradecemos a todos
que realizaram a atividade física
levando Missal a mais esta
conquista, novamente frisamos

que muito mais importante do que
a vitória é driblar a inatividade.

Também queremos
estender os nossos
agradecimentos ao
Departamento de Cultura, bem
como todas as escolas e
entidades que a cada ano vem
colaborando com esta causa”,
enfatiza Gilberto Dalla Rizarda,
Diretor do Departamento de
Esportes de Missal.

Nos últimos dias um
bombardeio de informações e
contra-informações povoam a mídia
nacional por conta do envolvimento
de gente ‘graúda’ em desvios de
verbas e dinheiro público. Puxa
daqui, afrouxa dali, parece que mais
uma vez todos vão sair ilesos, ou
seja, nem prisão e nem devolução
do dinheiro.

Aliás, a maioria dos
brasileiros afirma que pelo menos
agora (no governo Lula) todos
ficamos sabendo das muitas
falcatruas que acontecem com o
dinheiro que todos remetemos aos
governos, especialmente ao
federal, através de impostos. Mas,
de que adianta saber se ninguém
devolve nada, quer dizer, para esses
caras, que nós colocamos lá através
do voto, não existe esse negócio de
devolver o que afanaram.
Na China, por exemplo, o ex-diretor
da administração chinesa de
controle de alimentos e
medicamentos Zheng Xiaoyu foi
condenado à morte por corrupção.
O alto funcionário será executado
por aceitar suborno e faltar com seu
dever.

Sem apologia a pena de
morte, se fosse no Brasil, faltariam
executores das sentenças.

Infelizmente, neste nosso
Brasil, o grande crime compensa.

Senão, vejamos mais
exemplos: o brasileiro trabalha cinco
meses por ano para pagar impostos,
o salário mínimo não chega a R$
400,00 para o trabalhador que
também paga imposto. O empresário,
literalmente tem os ‘olhos furados’
de tanto pagar o tal do imposto – e
o Fernandinho Beira Mar, um
traficante e outras coisas mais, torra
só pra dar depoimento, R$ 45 mil
cada vez que viaja de Catanduvas
para o Rio de Janeiro, e como
aconteceu no mês passado, chega
lá e não tem depoimento, acabou
apenas fazendo um passeio.
Isso é justo?

Este é o País que nós
queremos?
A polícia montando monstruosos
aparatos para proteger bandidos,
enquanto o cidadão de bem tem que
viver com medo?

Portanto, está mais do que
na hora de ‘parar de só saber que
estão roubando’, é preciso que os
brasileiros exijam a devolução do
dinheiro. Só saber que está ‘metendo
a mão na grana’ não adianta.

Só saber
não adianta

Feanimais - O prefeito Eli
Ghellere, de São Miguel do
Iguaçu, se reuniu com
empresários e representantes de
entidades para discutir os
preparativos da 14ª Feanimais
(Feira Agropecuária, Comercial e
Industrial). O evento acontece
apenas no ano que vem, mas a
organização começa os trabalhos
para garantir o sucesso do evento,
de 2 a 6 de abril de 2008.

Rodovias - Foi aprovado neste
dia 05, na Assembléia Legislativa
do Paraná, Requerimento do
deputado Jocelito Canto, do PTB,
no qual ele pediu do Governo do
Estado, urgentes melhorias nas
rodovias da região, principalmente
nas que ligam aos municípios de
Missal e Santa Helena. O
requerimento aprovado foi
encaminhado ao Secretário de
Estado dos Transportes, Rogério
Walbach Tizzot.
O deputado Jocelito Canto pediu
o recapeamento asfáltico nas
rodovias que ligam Missal à
Medianeira, Missal à Santa
Helena, Missal à Praia de Vila
Ipiranga, em São Miguel do
Iguaçu, e também o trecho que
liga o município de Santa Helena
ao município de Vera Cruz do
Oeste.

Terra - Pois é, na 495, entre
Missal e Medianeira, parece que
sinalizaram os buracos com uma
espécie de ‘barro branco’. Seria
cômico, se não fosse trágico.

Quem é o pai? - Os vereadores
Nelson Fernandes (DEM) e Mauro
Kern Pauli (PSDB), apresentaram
requerimento conjunto na sessão
da Câmara do dia 04 de junho, e
que foi aprovado por unanimidade
para encaminhar oficio ao DER
objetivando tirar uma grande
dúvida que hoje incomoda
principalmente os moradores da
chamada Rua Floriano Maldaner,
que segundo informações não é
rua, e sim uma via que liga a PR
495 a PR 497, setor sul da cidade,
que seria de responsabilidade do
governo estadual. Estão certos
os vereadores, pois é preciso dar
manutenção a rua ou acesso.

Quase furtar galinhas dá
cadeia - O diarista José Roberto
Pereira, 36 anos, foi condenado a
cumprir um ano, seis meses e 20
dias de reclusão e a pagar multa
de R$ 50 por ter furtado cinco
galinhas de um sítio da cidade de
Guarani Do Oeste, a 580 km de
São Paulo. Por ser primário, ele
poderá recorrer da sentença em
liberdade. O furto das galinhas
ocorreu em 12 de outubro de
2005. Pereira foi preso depois
que o dono do sítio o denunciou
pela suposta tentativa de levar as
galinhas. Assustado, ele teria
fugido, sem levar nada.

Furtar mi não dá cadeia -
Enquanto isso, os que roubam

milhões (os colarinhos brancos),
continuam soltos, belos e
formosos. Se muito ficam três ou
quatro dias atrás das grades. Isto
é Brasil.

Sim e não - O presidente
venezuelano Hugo Chávez tem
tomado atitudes reprováveis, como
a decisão de não renovar a licença
da RCTV. É um ditador, o que é
ruim para todos, porém é preciso
reconhecer que ao chamar de
‘grosseiro’ o comunicado do
Congresso Brasileiro ao seu
governo ele mostrou que a seu
modo, tem razão, afinal, com raras
exceções, nossos congressistas
tem muitos pecados, entre eles,
o de desviar recursos do suado
imposto pago pelo brasileiro.

Top Missal - Conforme
informações, o Top Missal, que
premiava as melhores empresas
na opinião dos consumidores não
vai acontecer neste ano, só em
2008. A pesquisa, feita por
empresa especializada, deve
iniciar em outubro deste ano.

Rua Brasil - A Rua Brasil, da 7 de
Setembro até a João XXIII, agora
é mão única, o que não tem a
concordância da maioria dos
empresários estabelecidos ao
longo da mesma. Questionam a
necessidade da mudança, pois
como a rodoviária não ‘está mais
por lá’, o movimento diminuiu,
então porque só agora a
mudança?

Descontraindo - Ao visitar um
manicômio, determinado
presidente de um País pergunta
ao diretor:
- Meu caro diretor, qual é o critério
usado para ver se um paciente
está curado ou não?
-Bem, disse o diretor, nós
enchemos uma banheira e damos
uma xícara e uma colher de chá
ao paciente e pedimos para ele
esvaziar a banheira.
- Ahh... entendi, disse o presidente
....uma pessoa normal escolhe a
xícara que é maior.
- Não presidente! Responde o
diretor... Uma pessoa normal tira
a tampa do ralo...!

Oscips - O presidente do TCE
(Tribunal de Contas do Estado),
Nestor Baptista, afirmou
recentemente que este ano o
objetivo principal é a divulgação
dos trabalhos do órgão,
aproximação com a sociedade e,
em especial, uma ampla
fiscalização em ONGs
(Organizações Não-
Governamentais) e Oscips
(Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público). Oxalá o
TCE realmente fiscalize as Oscips,

que na maioria das vezes desviam
dinheiro, que acabam indo pro
bolso de meia dúzia. Aliás,
dinheiro público.

Maioria desvia - Quando
afirmamos que a maioria das
Oscips desvia dinheiro, nos
baseamos em informações
oficiais: o TCU (Tribunal de Contas
da União) detectou que 55%
dessas entidades não atende ao
interesse público, desviam o
dinheiro e não têm condições de
funcionamento. Portanto, a
afirmação não é nossa.

Sem Oscips - Em Cascavel, por
exemplo, um acordo da
Secretaria de Saúde com o MPT
(Ministério Público do Trabalho)
e com o MPE (Ministério Público
Estadual), colocou um fim na
renovação dos contratos de
terceirização com as Oscips. Lá
existem dois contratos de
terceirização para a Secretaria
de Saúde, que vencem no dia 31
de julho. Com a ANA (Associação
Nova Aliança) são cerca de 520
funcionários empregados e na
área de saúde mental, com o
Ciap (Centro Integrado e Apoio
Profissional), são 63 servidores
terceirizados.

Dengue - Pra quem acha que
com o frio o Aedes aegypti ‘se
acaba’, cuidado: o inverno não
acaba com os ovos, que
sobrevivem sem água e em
baixas temperaturas por mais de
400 dias, e eclodem assim que
entram em contato com água e
temperatura favorável. A chegada
do inverno diminui a população
de mosquitos, mas isto não é
fator de segurança. Apenas uma
fêmea contaminada pode
transmitir a doença para
inúmeras pessoas. Então,
fiquemos espertos.

Lembrete - Hipótese é uma
coisa que não é, mas a gente faz
de conta que é para ver como
seria, se ela fosse!

Itaipu - A usina hidrelétrica de
Itaipu e um passeio de barco
pelo rio Amazonas entraram na
lista das 25 Maravilhas do Mundo,
elaborada pela editora que
publica os guias de turismo
Rough Guide. A lista, compilada
para comemorar os 25 anos da
fundação dos Rough Guides, é
encabeçada pelo Salar de Uyuni,
na Bolívia, um deserto de sal na
cordilheira dos Andes, a cerca
de 3,8 mil metros de altitude;
seguido pela famosa Uluru ou
Pedra Ayers, o monumento
natural e sagrado dos aborígenes
da Austrália. É a terceira vez que
Itaipu aparece numa lista de

maravilhas do mundo.

PAC I - Segundo o deputado
federal Dilceu Sperafico, “o
governo não tem mais desculpas
para atrasar obras do Programa
de Aceleração do Crescimento
(PAC). As oito Medidas
Provisórias (MPs), com  previsão
de aplicação de todos os
recursos já foram aprovadas pelo
Congresso Nacional. O
argumento de que alguns
projetos não poderiam ser
executados, por falta de votação
no Congresso Nacional não
existe mais.  O programa tem
coisas positivas, mesmo que o
dinheiro seja o mesmo que existia
antes de seu lançamento e
poderia ser aplicado em benefício
da sociedade brasileira.”

PAC II - Ainda conforme Sperafico,
o PAC não vai aumentar a
arrecadação em nada. A novidade
é que irá direcionar recursos
específicos para algumas áreas
que o governo considera
prioritárias. São os casos da
habitação e saneamento, nas
pequenas, médias grandes
cidades. “Em nossa região,
iremos buscar recursos do PAC
especialmente para programas
habitacionais. Os projetos
prevêem a implantação de
moradias populares no valor de
R$ 11 mil a unidade. Para
complementar os conjuntos
habitacionais, as prefeituras
poderão também solicitar
recursos para a infra-estrutura,
como calçamento, meio-fio, rede
de energia elétrica e assim por
diante.”

Eleições 2008 - Parece que a
saída do prefeito Plínio Stuani do
PDT, e a afirmação de que ficará
sem partido pelo menos até
outubro (confirmando que não é
candidato à reeleição),
desencadeou uma corrida em
busca de candidatos a prefeito,
dentro dos partidos que compõem
a UPM e nos demais.

Antecipação - Essa deflagração
antecipada pela ‘escolha’ de
candidatos, pode ter resultados
inversos – normalmente, que se
expõe antes, se chamusca mais.
Por outro lado, ficar ‘entocado’
significa não ter o nome lembrado,
ou seja, se ficar o bicho come e
se correr o bicho pega.

Namoro - Ao mesmo tempo, os
‘namoros’ entre partidos já estão
acontecendo a ‘luz do dia’, bem
como a tentativa de arrebanhar
para seus quadros (todos os
partidos querem ‘x’ ou ‘y’) os
nomes com viabilidade política.
Essa disputa eleitoral de 2008,
iniciada 18 meses antes, promete
bons capítulos. Quem viver, verá.

Encerrando - “Morrer é quase
nada, horrível é não viver.”  Vitor
Hugo
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