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A campanha eleitoral está “a velas soltas” ou “de vento em
popa”. Mas o leitor, como está? Tenho a impressão de vê-lo “bola
murcha”. Há um descompasso evidente entre o ímpeto de quem
busca conquistar o voto e a paralisia do eleito que está de “mãos ao
alto porque isto é um assalto”. Há no ar um misto de indignação,
decepção, indiferença, desesperança.

Meu amigo Indignado diz assim: “O ladrão dos cofres públi-
cos é muito pior que qualquer outro porque rouba covardemente o
que é de todos com a arma ou aval do povo e ainda usa do poder que
lhe foi dado para proteger-se de imunidade. Por isso nesta eleição
vou votar NULO. Dizem que se mais da metade dos votos forem
nulos a justiça eleitoral deverá convocar novas eleições com novos
candidatos”.

Minha amiga Prudência diz que “político é tudo igual. Se
ainda não é corrupto, um dia há de sê-lo. Todos falam muito bonito
até conquistar o meu voto, mas depois me traem. Por isso eu nem
perco tempo com esta baboseira política que vem atrapalhar o meu
horário de novela. Vou  votar em BRANCO pra alguns cargos e NULO
pra outros”.

Já o meu vizinho Espertinho da Silva anda correndo atrás
“dos home” pra vê quem dá mais pelo seu voto.Na opinião deste
“cidadão” (assim ele se considera), “é preciso jogar o anzol na hora
em que a água está suja”.

Fui conversar com o professor Politólogo pra ver a sua opi-
nião a respeito de tudo isso. Vejam o que ele me disse:
“Bem, o voto do rico vale tanto quanto o voto do pobre, o voto do
cientista quanto o do analfabeto. Na hora de votar somos todos iguais
e ali no tu a tu com a urna cada um deveria estar bem ciente daquilo
que está fazendo. O direito ao voto é uma conquista recente, um
poder que o povo conquistou a duras penas e não deveria jogar fora
esta arma  assim de forma tão irresponsável: voto nulo, voto branco,
voto vendido”.

“Não é verdade o que dizem por aí de que se mais da meta-
de dos votos forem nulos a justiça eleitoral deverá convocar novas
eleições com novos candidatos. A lei considera voto válido somente
o que não for branco ou nulo. E é sobre os votos válidos que se
decidem as vagas para deputados, senadores e deputados estadu-
ais. No caso da eleição do presidente ou governador, concorrem no
segundo turno, (se no primeiro nenhum dos concorrentes tiver al-
cançado 50% mais 1 voto dos votos válidos ) os dois mais votados,
considerados os votos válidos”. Vence o 2o turno que tiver obtido, no
mínimo, 50% dos votos válidos, mais 1 voto.

“O voto nulo até pode ter um conteúdo de protesto, mas não
vale nada para mudar o país. O voto branco daquele que “ta nem aí”
é outra forma irresponsável e anti-cidadã de entregar as armas “pros”
bandidos. O voto vendido, este então é cruel!!! É usar a arma contra a
própria cabeça depois de ter atirado contra seus com-cidadãos. A
abstenção às urnas, pura e simplesmente, é atitude burra e
injustificável”.

Ai entra em cena o meu compadre Confuso: “Então, doutor,
se parar o bicho pega e se correr o bicho come? Que é que eu faço
com o meu voto?”

“Meu caro cidadão, diz o professor Politólogo, vou lhe dar
algumas dicas:
1o) Não é verdade que todo político é corrupto ou que um dia virá a sê-
lo. Existem também políticos bem intencionados e com propostas
viáveis. É interessante buscar informações, prestar atenção no seu
passado, nos seus companheiros, nas suas idéias. Políticos bons
podem ser raros, mas existem. Dependem também do bom eleitor.
Quantos bons políticos, gente ética e cheia das melhores intenções
acaba fora do poder porque não se sujeitam ao “jogo sujo”!;
2o) Se o candidato já exerceu algum  mandato, busque saber o que
ele fez e se correspondeu à confiança dos eleitores. Analise se ao
menos conseguiu dar rumo à concretização das suas promessas;
3o) Se o candidato é novo no páreo e não há nada que o desabone,
arrisque. Se no futuro não corresponder, você poderá cobrar dele ou
tirá-lo do cargo não lhe dando mais o seu precioso voto;
4o) Seja cidadão também depois do voto fiscalizando, cobrando, su-
gerindo. Se você fizer a sua parte é possível que aquele político não
se deixe corromper e faça muito mais por você e pelo nosso país”.
Não lave as mãos como Pilatos. Não seja um Judas. Vote conscien-
te! Vote com responsabilidade!

Por um voto responsável
Transcrevemos o editorial do ‘Boletim Paroquial’ da Paró-

quia de Missal, número 4, escrito pelo pároco padre Valdir Antonio

Riboldi, pois também entendemos votar com responsabilidade é

essencial para o futuro da nação.

Para todos - O Portal Missal
abriu espaço, inclusive informan-
do através de correspondência,
para todos os vereadores
missalenses. Portanto, ninguém
pode reclamar falta de espaço
na imprensa para divulgar seu
trabalho.

Espaço aberto - O Portal Mis-
sal, impresso ou internet, está
aberto à participação de toda co-
munidade missalense. Basta
nos enviar notas, matérias ou
sugestões para o e-mail
redacao@portalmissal.com.br
Porém, alertamos desde já que
se for crit ica, que seja
embasada e com sugestões e,
em hipótese alguma publicare-
mos qualquer letra sobre a vida
particular de qualquer pessoa
que seja.

Brasil - Enquanto os emprega-
dores estão sobrecarregados de
impostos e, se não pagarem re-
ligiosamente podem até ser pre-
sos, o poder da República
facilita a vida de muitos (em nú-
mero e valores), como é o caso
dos clubes de futebol que tem
dividas fiscais.

Moleza - Pois é, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva sancio-
nou neste mês, a lei da
Timemania, uma loteria criada
para que os clubes de futebol
possam refinanciar e pagar dívi-
das com a União. A medida vai
beneficiar 80 clubes das séries
A, B e C do Campeonato Brasi-
leiro de Futebol. Da verba arre-
cadada, 22% serão
direcionados às dívidas, que
serão parceladas em até 180
meses. A estimativa da Caixa
Econômica Federal, que vai ad-
ministrar a loteria, é de que a
arrecadação anual seja de R$
500 milhões.

Pagando o pato - Quer dizer,
no país onde o jogo é proibido,
mas o governo pode inventar e
levar seus joguinhos para todos,
o torcedor (apostador), além de
pagar para assistir os jogos, até
pela TV, vai pagar a conta dos
clubes.

Agiotagem - Aliás, neste país
a agiotagem também é crime,
porém os bancos, entre eles os
oficias, ‘mordem’ mais que ‘os
nossos agiotas de todo dia’.

Para todos - “Aprenda com os
erros dos outros. Seria impos-
sível você viver o suficiente para
cometê-los todos” (Sam
Leverson (1911-1980), comedian-
te americano).

Bomba - Sobre as bombas que
caíram naquele poço lá na Fa-
zenda Santa Paula, a responsa-

bilidade pelo resgate de conser-
to (se necessário) é da empre-
sa que perfurou o poço.

Estrada do Colono - Lideran-
ças das regiões Oeste e Sudo-
este preparam a estratégia de
defesa para fazer frente à deci-
são dos peritos da Justiça Fe-
deral que abriu brechas para a
reabertura da Estrada do Colo-
no. O laudo pericial encomen-
dado pela Justiça produzido por
quatro especialistas aponta al-
gumas situações favoráveis à
reabertura, e em outras não.

Reabertura - “É nas situações
positivas que vamos nos debru-
çar”, afirmou o prefeito de
Capanema, Milton Kafer. Ainda
segundo ele, “isso faz ressur-
gir a esperança e reaviva o mo-
vimento.” O prefeito espera
decisão favorável da Justiça,
que não tem data para aconte-
cer e, se esta for negativa, a
expectativa é uma nova
mobilização por parte da popu-
lação.

Investigação - Os vereadores
Antonio Silva da Costa,
Vanderlei Baumm, Lauro
Follmann e Nelson Fernandes,
apresen-taram requerimento,
que foi aprovado por unanimida-
de, visando obter a relação de
todas as edif icações
construídas no município de
Missal desde o ano 2000 até
agora. Indagado sobre qual se-
ria o objetivo disso, o vereador
Nelson Fernandes afirmou: “di-
gamos que seja o início de uma
grande investigação”.

Huummm - Poucos ou quase
ninguém entendeu a resposta,
porém ele nada mais disse e,
pelo visto não diria se fosse
perguntado. Quem viver verá do
que se trata.

Conclusão - “Se você é capaz

de sorrir quando tudo deu errado,

é porque já descobriu em quem

pôr a culpa.”

Descontraindo - Um dia desses

Deus olhou pra Terra e ficou

profundamente decepcionado:

- Quanta maldade... Quanta fal-
sidade... Quanta promis-
cuidade! - disse Ele.
Verificando as estatísticas no
computador, Deus constatou
que 90% da população era má
e apenas 10% prestava.
Então ele resolveu enviar um e-
mail para esses 10% para lhes
dar ânimo e para que eles não

desviassem do bom caminho...
- Por acaso você sabe o que
estava escrito no e-mail?

Saúde ‘doente’ - Estamos em
plena campanha eleitoral, porém
os candidatos a governador, as-
sim como para os demais car-
gos em disputa, não deixam
suas propostas muito claras
para a área da saúde, portanto...
Embora os indicadores gerais de
saúde no Paraná estejam me-
lhorando ao longo dos anos, o
estado ainda não conseguiu
erradicar doenças típicas de
países pobres. Em 2004, por
exemplo, segundo dados do
Ministério da Saúde, o Paraná
registrou 2,6 mil novos casos de
tuberculose e 948 de
hanseníase. A taxa de mortali-
dade infantil do estado está 44%
acima do recomendado pela
Organização Mundial da Saúde
(OMS), que é de 10 mortes por
mil nascimentos até um ano de
idade. No Paraná, morrem em
média 14,4 crianças antes de
completar um ano.

Mais 30% de UTIs - O Paraná
precisar aumentar o número de
leitos de Unidades de Terapia
Intensiva (UTIs) em 30% para
atender à demanda do Sistema
Único de Saúde (SUS). Segun-
do o Ministério Público (MP), em
julho o estado tinha 950 UTIs à
disposição da rede pública de
saúde. Seriam necessários
mais 283, diz o promotor Mar-
celo Maggio, do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de
Proteção da Saúde Pública. Há
dois meses, o MP ingressou
com uma ação civil pública para
exigir que o governo do estado
providencie, dentro de 10 me-
ses, as UTIs necessárias.

Mais de 1000 mortos - O pro-
blema da falta de UTIs no
Paraná levou 1.028 pessoas a
morrerem esperando um leito de
tratamento intensivo entre outu-
bro de 2004 e outubro de 2005.
O levantamento, feito com da-
dos da própria Secretaria Esta-
dual da Saúde, foi revelado em
reportagem publicada pela Ga-
zeta do Povo em 6 de novembro
do ano passado.

Não há nada mais feio do que a
razão, quando ela não está do
nosso lado  (George Savile
(1633-1695), o marquês de
Halifax, político inglês).

Participe. Envie e-mail para:

redacao@portalmissal.com.br
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O prefei to de
Medianeira Elias Carrer, o vice-
prefeito Ricardo Endrigo, e os
secretários de Obras, Gilberto
Matté, e de Indústria, Comér-
cio e Turismo, José Vani
Grassi, visitaram a obra de pa-
vimentação asfáltica da Aveni-
da 24 de Outubro, trecho que
compreende o trevo em frente
ao Hospital Santa Mônica até
o Hotel Parque Iguaçu.

A obra está sendo rea-
lizada pela administração mu-
nicipal, em parceria com a
Rodovia das Cataratas, com o
objetivo de proporcionar maior
segurança de trafegabilidade à
população, inclusive às pesso-
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Asfaltado trecho que liga cidade a área industrial

Autoridades municipais acompanham a finalização das obras

No dia 22 de outubro,
será realizada em Missal a 2ª
Romaria Vocacional Diocesana,
promovida conjuntamente pelas
pastorais Vocacional,
Catequética, da Liturgia, da Ju-
ventude, dos Adolescentes e Fa-
miliar (através das CEBs).
Também colabora a RCC.

O tema da romaria, que
acontece a cada dois anos, al-
ternando-se com o Dia Nacional
da Juventude, é ‘Jovem, Jesus
te chama. Vem e vê’. “O objetivo
desta grande mobilização é for-
talecer e fomentar o despertar
vocacional das crianças, dos
adolescentes e, principalmente,
dos jovens de nossa diocese, em
meio às nossas famílias, para
que possam encontrar, viver e
experimentar Jesus Cristo”, afir-
ma padre Valdir Riboldi, pároco
da Paróquia Nossa Senhora da
Conceição. A expectativa, ainda
conforme padre Valdir, é que
cerca de cinco mil pessoas par-
ticipem do evento, “dependendo
muitíssimo da participação de
Missal”.

Programação
Às 8h30, acontece a re-

cepção dos romeiros, em frente
a prefeitura municipal, onde a
Pastoral Vocacional trabalhará
de forma artística o lema da ro-
maria; dali, os romeiros irão até

Romaria Vocacional
Diocesana será em Missal

a frente da matriz, onde será ce-
lebrada a Santa Missa; na se-
qüência, a romaria seguirá pela
Avenida Dom Geraldo Sigaud,
seguindo até a Rua João XXIII,
sentido Centro de Eventos. “Du-
rante o percurso serão entoados
cantos e aclamações e, nas di-
versas paradas, reflexões sobre
assuntos relacionados ao tema
da romaria”, explica o padre.
O almoço será servido no Centro
de Eventos, onde também acon-
tecerão apresentações culturais
sintonizadas ao tema e show
com padre Paulo.

“As diversas pastorais e
movimentos estão dando o me-
lhor de si para que esta romaria
seja verdadeiramente um marco
histórico, um encontro inesque-
cível para cada romeiro”, conclui
padre Valdir.

Padre Valdir Riboldi

SICREDI PREVIDÊNCIA PRIVADA

Faça um plano de Previdência Privada
Sicredi e garanta a sua aposentadoria
com a menor taxa de administração

do mercado

No dia 13 deste mês,
empresários associados da
Acimi (Associação Comercial e
Empresarial de Missal) e SCPC
(Serviço Central de Proteção ao
Crédito), participaram de pales-
tra com Edson Filho, da ER
Tecnologia. O palestrante ex-
pôs varias questões relaciona-
das ao assunto e esclareceu
dúvidas dos presentes.

Cadastro
Além do SCPC, Edson

propôs a implantação de um
cadastro completo de todas
as pessoas que compram
através de crediário. “Esse
(cadastro) tornará mais segu-
ra a venda para o empresário
e também para o consumidor,
pois este, através do cadas-
tro, terá seu crédito já pré-
aprovado. Posteriormente será
instalado um software com
esses dados”.

Conforme número apre-

Empresários participam
de palestra sobre SCPC

sentado pelo palestrante, cer-
ca de 33% dos missalenses
economicamente ativos estão
com o nome no SCPC.

AcimiCard
Edson também apre-

sentou a possibilidade da cria-
ção de um cartão de crédito da
própria Acimi, o AcimiCard,
através da MinasCred – que
seria a administradora do car-
tão-, empresa que ele represen-
ta. “Este cartão seria apenas
para compras em empresas
associadas da Acimi. Assim,
teríamos uma inadimplência
menor e a possibilidade de pes-
soas com menor poder aquisi-
tivo terem acesso a um cartão,
que é a venda mais segura para
o comércio”. Várias associa-
ções comerciais, no Paraná, já
adotaram o cartão.

O assunto deverá ser
abordado em próximas reuniões
da Acimi.

Palestra sobre SCPC e possibilidade da implantação do AcimiCard

‘Sua Nota Vale Prêmios’
Depois do sucesso atingido
na 1ª etapa da Campanha
Sua Nota Vale Prêmios, na
qual cerca de 95 mil cupons
concorreram à diversos prê-
mios, Medianeira lançou a 2ª
etapa da campanha, onde
serão sorteados 22 prêmios,
sendo 5 liquidificadores, 5
ferros a vapor, 1 DVD, 1 mi-
croondas, 3 furadeiras, 5 cai-
xas térmicas plásticas, 1 TV
29” e 1 computador.
Critérios para a troca: nota
fiscal ou cupons com CNPJ –
a cada R$ 50,00 vale um cu-
pom; nota do Produtor Rural
– a cada R$ 1.000,00 casa-
das com as notas fiscais
vale um cupom; faturas de
água, luz e telefone – atin-
gindo R$ 50,00 vale um cu-
pom.
Armandinho Prata sai do

Pós em Gestão Escolar
O município de Medianeira,

através do ITDE, em parceria

com a FAPI e Undime, está

oferecendo o curso de pós-

graduação em Gestão

Escolar. O curso tem como

proposta propiciar um espaço

amplo e democrático para o

debate sobre a prática da

Gestão Escolar como

fundamento para a

organização do espaço

escolar, capacitando

profissionais aptos a atuarem

com conhecimentos mais

fortalecidos em suas práticas

administrativas e

pedagógicas. A carga horária

é de 360 horas/aula e é

regulamentado pela

Resolução 01/2001 e pelo

parecer 852/01 CNE/CES. O

início está previsto para

fevereiro de 2007.

Maiores informações poderão
ser obtidas na sala do ITDE
junto a Escola do Trabalho
situada à Rua Riachuelo,
1791 – centro - Medianeira –
PR ou pelo telefone: (45)
3264-3816.

Rio Laranjita
Os municípios de São Miguel
do Iguaçu e Medianeira inau-
guraram no dia 8 deste mês
a ponte sobre o Rio Laranjita,
construída com recursos
viabilizados pela Itaipu
Binacional e o Governo Fede-
ral, através de emenda do
deputado federal Irineu
Colombo, vindo de encontro
a reivindicação antiga das
comunidades São Bernardo
(Medianeira) e Assentamento
Sávio (São Miguel do
Iguaçu), que até então atra-
vessavam pelo curso do rio.

as que trabalham na Área In-
dustrial e utilizam este trecho
periodicamente.

“Essa é uma reivindica-
ção antiga dos moradores e dos
empresários daquela região.
Em breve o trecho será libera-
do para o tráfego e a popula-
ção poderá usufruir de mais
esta importante obra para o
município de Medianeira,” des-
tacou o prefeito.

Conforme José Vani
Grassi, secretário de Indústria,
Comércio e Turismo, “este é
mais um compromisso assu-
mido pela administração que
está sendo cumprido,” frizou o
secretário.



04 Missal, setembro 2006e-mail: redacao@portalmissal.com.br

O CTG Querência Ama-
da de São Miguel do Iguaçu foi
palco na noite do dia 16, de
calouros na quarta e última eta-
pa do Fermop (Festival Regio-
nal de Música do Oeste do
Paraná). O evento reuniu talen-
tos da música dos municípios:
São Miguel do Iguaçu, Foz do
Iguaçu, Itaipulândia, Marechal
Cândido Rondon, Merecedes,
Missal, Pato Bragado, Santa
Helena, Santa Terezinha de
Itaipu e Serranópolis do Iguaçu,
que levantaram as torcidas a
cada interpretação.

Os últimos finalistas se
juntarão aos 12 pré-classifica-
dos das três etapas anteriores
de Santa Tereza do Oeste,
Toledo e Três Barras do Paraná.
A grande final será na cidade de
Cascavel, no dia 14 de outubro,
no Anfiteatro Emir Sfair do Cen-
tro de Convenções e Eventos,
com início previsto para 20 ho-
ras. Os finalistas dividirão R$ 10
mil em prêmios e gravarão um
DVD. A Comissão Julgadora da
quarta etapa foi composta por:

São Miguel consolida talentos na
música na última etapa do Fermop

A dupla Adailton Gonzaga e Clarissa Rígoli de Santa Terezinha de Itaipu

finalista do Fermop que interpretou de Crhistyan e Ralf “Ausência”.

Yara Dietrich Ayala Lara profes-
sora de música e representante
comercial do Jornal o Paraná, o
músico e radialista Victor Rivas,
a secretária municipal de Edu-
cação de Toledo, Ermínia
Machiavelli, o músico e compo-
sitor Cleiton Costa e o maestro
Godin Leite.

Para o prefeito de San-
ta Tereza do Oeste e presidente
da Amop, Francisco Menin, o
Fermop já se consolida, em sua
primeira edição de uma série de
outras que virão, como referên-
cia de qualidade musical e fator
de integração regional.  Que
mostrasse seus talentos e unis-
se ainda mais os 50 municípios
que formam a Associação dos
Municípios do Oeste do Paraná.

Mara Destefani, Direto-
ra de Cultura do município de
São Miguel do Iguaçu, parabe-
niza o presidente da Amop pela
iniciativa, oportunizando a po-
tência musical da região. “O
Fermop é um misto de promo-

ção cultural, de talentos, de con-
quista de novas amizades e São
Miguel do Iguaçu recebeu a últi-
ma etapa solidificando ainda
mais estes laços”, finaliza Mara
Destefani.

Finalistas do Fermop da
4ª edição em São Miguel do
Iguaçu.

Categoria popular:
- Adriana Seixas  de Santa
Terezinha de Itaipu com a mú-
sica Quando a chuva passar de
Ivete Sangalo.
-  Karol ina Leonhardte de
Mercedes com a música Ele
está prá chegar de Roberto
Carlos.

Categoria sertaneja:
- Adailton Gonzaga e Claríssa
de Santa Terezinha de Itaipu
com a música  Ausência
Chrystian e Ralf
- João Vitor e Matheus de Foz
do Iguaçu com a música Somos
Assim de Chitãozinho e Xororó.

Uma das finalistas da catego-

ria popular Karoline Leonhardt

que interpretou “Ele está pra

chegar” de Roberto Carlos.

Foi lançada oficialmente
neste dia 15, a Expo Santa Helena
2006, evento que será realizado de
7 a 10 de dezembro, no Parque de
Lazer e Turismo, numa promoção
da Prefeitura e Acisa (Associação
Comercial e Empresarial de Santa
Helena), com apoio do Provopar Mu-
nicipal.

A Expo Santa Helena vai
acontecer paralelo à programação
de abertura de temporada de verão,
com atrações diversas, como ex-
posição do comércio, indústria e
serviços, mostra de turismo, feira
de produtos orgânicos, mostra ná-
utica, shows e festival de costelão.

Lançada Expo Santa Helena 2006
Shows

Os shows também já es-
tão definidos, e visam atender os
gostos mais variados: Na noite de
abertura, dia 7 de dezembro se apre-
senta a Orquestra de Violas do
Paraná; no dia 8 de dezembro, a
dupla Hugo Pena e Gabriel; no dia
09, Banda Nenhum de Nós; e no
encerramento, dia 10 de dezembro,
Grupo Ivonir Machado – Novos Ga-
rotos.
Exposição

A Expo-Santa Helena, te-
oricamente, substitui a antiga
Expocisa. A mudança do nome,
explica o presidente da Associação

Comercial, Industrial e Agropecuária
de Santa Helena (Acisa), Lenecir
Benacchio, visa tornar a feira mais
abrangente, além de o nome do
município já ser uma referência em
todo o Estado.

A expectativa é envolver
mais de 100 empresas da indústria
e comércio na exposição. A partir
do lançamento, será dada priorida-
de às empresas de Santa Helena.

O incremento fica por con-
ta da Feira de Produtos Orgânicos
e das mostras de Turismo e Náuti-
ca. “São atividades que identificam
a personalidade de Santa Helena”,
destaca Benacchio.

Ademar Krüger, vice-pre-
sidente que assumiu oficialmen-
te a presidência da Acimi
(Associação Comercial e Empre-
sarial de Missal) no último dia
31 de agosto, no lugar de Luiz
Milton Weizenmann - que em vir-
tude de sua transferência para a
gerência da Cooperativa Lar em
Santa Helena deixou o cargo
vago -, afirmou que sua priorida-
de é ver a sede da associação
concluída. “Estamos em conver-
sação com os vereadores e a ad-
ministração municipal, para a
qual pretendemos fazer a doa-
ção do terreno e a obra, que está
paralisada. Com a doação, a pre-
feitura concluiria a obra e, no lo-
cal, passaria a funcionar a
Câmara de Vereadores e a
Acimi”, explicou o presidente. A
associação assinaria contrato
de comodato para utilizar o lo-
cal.

Conforme levantamento
extra-oficial, para concluir a obra
seriam necessários mais de R$
180 mil.

Outras ações - Krüger
informou ainda que as demais
ações previstas e em andamen-
to terão continuida-de, como pro-
moções (a próxima será a de
Natal), cursos, pales-tras e trei-
namentos. “Quanto a promoção
de Natal, faremos uma reunião
no próximo mês para definir o
início e término da mesma, bem
como a premiação que será ofe-
recida aos consumi-dores que

Krüger: “prioridade é
concluir a sede da Acimi”

Ademar Krüger, presidente da

Acimi

comprarem no comér-cio local.”
A advogada Raquel

Steffani também voltou a aten-
der os associados na área de co-
brança. O atendimento é feito na
Acimi, todas as quartas-feiras à
tarde.

Café da manhã
À partir do próximo mês,

em todos os meses, sempre na
primeira terça-feira de cada mês,
a Acimi realizará um café da ma-
nhã para os associados. “É aber-
to para todos os associados,
sendo que o objetivo é, através
de um bate-papo, discutir ques-
tões relacionadas ao comércio
e serviços, além de criar uma
maior integração entre os asso-
ciados. Vamos também aprovei-
tar estes encontros para ouvir o
associados, receber sugestões
e críticas.”

O Centro de Tradições
Gaúchas (CTG) Porteira Nova
de Missal realiza de 24 a 29
deste mês de setembro a Se-
mana Farroupilha, que tem na
programação, além de atra-
ções culturais e artísticas
(apresentações da invernada
artística que se prepara para
participar do Fepart deste ano,
na cidade de Palmas), religio-
sidade, almoço e jantares. A
comemoração iniciou no dia 9,
quando recepcionou a Chama
Crioula, que permanece acesa
na sede do CTG.

A programação completa é
a seguinte:
Dia 24/09 (domingo)
9h00 – Desfile de abertura,
saindo de frente ao Posto Ami-
zade até o CTG;
10h30 – Missa Crioula, no
CTG;
12h00 – Almoço (costelão).

CTG Porteira Nova define programa-
ção da Semana Farroupilha

25/09 (segunda-feira)
Livre nas barracas.
26/09 (terça-feira)
20h00 – Jantar (mondongo e
carreteiro);
20h30 – Apresentações artís-
ticas.
27/09 (quarta-feira)
Livre nas barracas.
28/09 (quinta-feira)
20h00 – Jantar (macarronada
com galeto);
20h30 – Apresentações artís-
ticas.
29/09 (sexta-feira)
Encerramento.

Ingressos
A aquisição de ingres-

sos (fichas) para o almoço e
jantares, pode ser feita com
membros da patronagem ou
pelos telefones 3244-1147
(Ronaldo).  3244-1345
(Avelino), 3244-1465 (Eneida)
e 3244-1490 (Dilmar).
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No dia 10 de março des-
te ano, foi realizada em
Jacutinga (Missal), a entrega dos
títulos de propriedade para 246
famílias, sendo que do total, 147
são agricultores de Missal e 99
de Ramilândia. As áreas recebi-
das pelas famílias faziam parte
das fazendas Formiga e
Andreolla, que somavam cerca
de 600 alqueires, localizadas
nos municípios de Missal e
Ramilândia, e foram adquiridas
através do programa de Crédito
Fundiário - antigo Banco da Ter-
ra -, que tem o objetivo de forta-
lecer o país com a criação de
minis e pequenas propriedades
rurais, além de contribuir para a
diminuição do número de famíli-
as de trabalhadores rurais sem-
terra. Este assentamento é o
maior do país no programa Cré-
dito Fundiário.

Cada família ocupa área
de 2,4 alqueires, dos quais 0,4 é
composta de mata ciliar ou reserva
permanente. Os dois restantes
serão utilizados para a produção
leiteira, pois local é propício para
esse tipo de atividade, que deve
dar um bom retorno às famílias.

Além do financiamento
da terra, no valor de R$ 40 mil,
com dois anos de carência e 20
anos para pagar, o agricultor
recebe dinheiro através do Pronaf
A, para investimentos na área.
Com ele pode comprar entre oito
e dez vacas e fazer as benfeitorias
necessárias para o início das
atividades na pecuária de leite. O
Pronaf A tem três anos de

CRÉDITO FUNDIÁRIO

Famílias das fazendas Formiga
e Andreolla recebem obras de
infraestrutura

Edmar Filipin, coordenador

do Comitê do Crédito

Fundiário nos municípios de

Missal e Ramilândia

carência, 17 anos para quitação
e, se o produtor pagar as
prestações em dia, terá subsídio
de 58%.

Infraestrutura
Desde o recebimento dos

títulos de propriedade, a maioria
das famílias beneficiadas está
trabalhando em sua área, fazendo
cercas, construindo benfeitorias.

Já a parte de infraestru-
tura, através dos governos
municipal, estadual e federal,
começam a se concretizar, depois
de vencidos os tramites legais.
Por exemplo, atualmente estão
sendo abertas as estradas de
acesso para todas as
propriedades. “No total serão 32
quilômetros de estradas,
construídas pelo Governo do
Estado. Está sendo feita a

abertura, bueiros e cascalha-
mento, inclusive, as estradas são
readequadas”, explica Edemar
Filipin, coordenador do Comitê do
Crédito Fundiário nos municípios
de Missal e Ramilândia. O
investimento total nestas obras é
de R$ 826 mil e a conclusão está
prevista para o próximo mês de
novembro.

Com relação a energia
elétrica, Filipin informa que após a
conclusão das estradas está
previsto o início das obras de
instalação da rede.

Quanto a rede de água, o
projeto está em fase final de
elaboração. A implantação da rede
de água também terá o apoio do
Governo do Estado. “Serão mais
de 90 quilômetros de rede”, informa
o coordenador.

Casas
A preocupação das

famílias beneficiadas com relação
a moradia também está prestes a
acabar, afirma Filipin. “Está prestes
a ser assinado contrato com a
Caixa Econômica Federal
financiamento para construção das
casas. Serão beneficiadas com
este financiamento 223 famílias,
que no próximo mês poderão iniciar
a construção”. Nem todas as
famílias terão acesso ao
financiamento, pois quem em
alguma oportunidade já utilizou
linha de crédito para moradia, da
Cohapar ou CEF, não se enquadra
neste programa. No total, serão
liberados quase R$ 1,9 milhão para
a construção das casas.

Em reunião realizada neste dia 19, na Câ-

mara de Vereadores, foi formado o Comitê Municipal

de Combate à Dengue. O objetivo do comitê é o de

prevenir e controlar esta doença, através de diferen-

tes etapas e ações, através de avaliações constan-

tes da situação no município e cidades vizinhas, a

fim de estabelecer as estratégias mais adequadas

para o enfrentamento do problema.

Hoje a dengue é um dos principais proble-

mas de saúde pública do Brasil e, como parte inte-

grante das ações de combate à dengue no município

de Missal, está a mobilização da comunidade num

objetivo único, contando com a participação de enti-

dades de classe, associações de moradores, clu-

bes sociais, secretarias municipais, órgãos públicos

e privados e demais segmentos da sociedade orga-

nizada.

Formado Comitê de
Combate à Dengue A Missal Corretora de Seguros de-

senvolveu uma proposta de seguro para sua
residência que cabe direitinho no seu bolso.

Com valores a partir de R$ 56,00,
você faz o seguro de sua casa por um ano,
com cobertura para incêndio, queda de raio,
explosão, vendaval, granizo, danos elétricos
e pagamento de aluguel.

Caso você já possua um seguro
residencial, o custo será ainda menor.

Trata-se de seguro exclusivo para
casa construídas em alvenaria.

Não deixe de proteger seus bens
patrimoniais.

Maiores informações procure a Mis-
sal Corretora de Seguros, no Centro Comer-
cial Solaris, na Avenida Dom Geraldo Sigaud,
ou ligue 3244-1722.

Seguro residencial

S A Ú D E

Materson
Consultório médico

Rua 7 de Setembro, 584
Fone 3244-2142 - Missal

O câncer de colo de útero é um dos que tem mais altos
índices de cura quando descoberto e tratado a tempo. É possível
preveni-lo com o simples uso de preservativo e a visita anual ao
ginecologista. Mesmo assim, é o segundo câncer que mais mata
mulheres no mundo (perde apenas para o câncer de mama). No
Brasil, aproximadamente 7 mil mulheres morrem anualmente por
este mal, que embora seja uma doença tão fácil de detectar e
tratar, sofre ainda alguns problemas para o seu diagnóstico, prin-
cipalmente entre a população de baixa renda, pela falta de infor-
mação ou acesso a ela e a dificuldade para conseguir atendimento
especializado.

O H.P.V. (Vírus do Papiloma Humano) é encontrado em
praticamente 100% dos casos de câncer de colo de útero, e
calcula-se entre 70 e 80% das mulheres entrem em contato com
este vírus ao longo de sua vida sexual.

O H.P.V. é uma doença sexualmente transmissível, por
isso acomete principalmente mulheres jovens, com idade entre
20 e 25 anos, com múltiplos parceiros. Este vírus tem um papel
importante no desenvolvimento do câncer e suas lesões precur-
soras, já que atuam na displasia das células cervicais e na trans-
formação em células cancerosas do útero. O perigo é que esta
transformação é bastante lenta (cerca de 5 anos) e até que o
útero esteja definitivamente com câncer nenhum sintoma é apre-
sentado ou seja, a mulher não apresenta nenhuma queixa. Por
isso é importante que seja realizado o famoso exame de
Papanicolau (PREVENTIVO), que deve ser feito uma vez por ano,
e a cada dois anos depois que o exame se apresente dentro da
normalidade durante dois anos consecutivos.

A visita anual ao ginecologista, assim como alguns exa-
mes, como por exemplo, a COLPOSCOPIA, são também muito
importantes na prevenção deste mal.

Dr. Hugo Maciel

CRM-PR 18059

Câncer de colo de útero e H.P.V.

O Prefeito do Município de Missal, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e em especial atendendo ao
disposto no Artigo 9° da Lei Complementar n° 101/2000, CON-
VOCA toda a população à participar de AUDIÊNCIA PÚBLICA,
onde será apresentada a AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE
METAS FISCAIS relativamente ao segundo quadrimestre de
2006, além da apresentação do ORÇAMENTO 2007.

A referida audiência realizar-se-á no dia 26 de setembro de
2006, as 14h00min, na Câmara Municipal de Vereadores.

Missal – PR, 15 de setembro de 2006.

PLÍNIO STUANI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MISSAL – ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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O Sicredi acaba de
entrar para o seleto grupo de
instituições que mais acertam
projeções econômicas. É o
Top Five Banco Central, re-
conhecido ranking formado a

Sicredi está entre as instituições
Top Five do Banco Central

partir da avaliação do desem-
penho de 130 organizações
ligadas ao setor financeiro.
“O Banco Cooperativo Sicredi
S.A. ficou entre os cinco me-
lhores em projeções econô-

micas no indicador taxa de
câmbio”, completa o gerente
de Análise Econômica, Paulo
Chananeco F. de Barcellos
Neto.

Segundo ele, estar
neste grupo valoriza a ima-
gem do Sistema no mercado
e representa a credibilidade
e a qualidade das informa-
ções econômicas
disponibilizadas pelo Banco.

A divulgação das ins-
tituições que fizeram as pro-
jeções mais precisas do
cenário econômico ocorre
mensalmente. No entanto, é
necessário ter alguns meses
de participação na pesquisa
para que a instituição possa
almejar estar no grupo Top
Five. “Desde fevereiro deste
ano, depois de avaliações
realizadas pelo Banco Cen-
tral para verificar a procedên-
cia da nossa participação na
pesquisa, integramos a lista
das instituições participantes
e em seis meses já estamos
entre os tops”, comemora.
Paulo salienta ainda que con-
tinuar neste grupo é um de-
safio constante para as
instituições, já que é impres-
cindível manter a
assertividade nas projeções
em cada um dos indicadores
analisados.

Parte do

grupo de

danças da Cia

Municipal de

Danças de

Missal, 'na

concentração'

antes da

apresentação

no encontro

de espanhol

do Cepem

Emelly

Larissa

Damke, que

completou

um ano no

dia 12 de

setembro.

Ela é filha de

Lairton e

Marlei

Jéssica

Machado

Vieira, na

festa de

15 anos,

dia 26 de

agosto
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Na agenda

branca deste

mês, Lucas e

Márcia. O

casamento foi

realizado

neste dia 2 de

setembro

“Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível,
e de repente você estará fazendo o impossível “.
                                                             ( São Francisco de Assis )



08 Missal, setembro 2006e-mail: redacao@portalmissal.com.br

No próximo dia 14 de
outubro, em sua sede, a Avemi
(Associação dos Veteranos de
Missal), realiza o I Baile do Hawaii,
com início às 23 horas. “Teremos
dois ambientes como opção para
os presentes, sendo que no am-
biente 1 a animação será da Ban-
da Aquariu’s, e no 2 estará o Dj
Pinky mais o Dj Maurício Molon.
Vamos oferecer ainda uma super
produção com mesas de frutas,
decoração típica e muitas novida-
des, além de som e iluminação
de última geração,” afirma Décio
Rohde, diretor de esportes da
Avemi e coordenador da comis-
são do baile.

Considerado o evento
mais esperado do ano, o Baile do
Hawaii da Avemi, em termos de
estrutura é uma novidade para
Missal, inclusive com camarotes.

Ingressos
O ingresso antecipado

para o Baile do Hawaii está sen-
do vendido a R$ 10,00; no dia do
evento (portaria) o preço do ingres-
so será de R$ 15,00.

Já os camarotes, para
seis pessoas, está ao valor de R$
120,00, sendo que como brinde
será dado um litro de whisky e
cesta de frutas para cada cama-
rote.

Pontos de venda
Em Medianeira, ingres-

sos devem ser adquiridos na

Décio Rohde, coordenador da

comissão do baile

Avemi realiza
Baile do Hawaii

Chaiana Enxovais e Colcci;
Em Santa Helena, na MBM Cal-
çados;

Em Itaipulândia, no Pos-
to Missões;

Em Missal, no Posto do
Sony;

Em São Miguel do
Iguaçu, na Oestecolor;

Em Foz do Iguaçu, no
Bar do Kabeça.

Mais informações sobre
ingressos e camarotes podem ser
obtidos pelo telefone (45) 3244-
1194.

Estacionamento - Vi-
sando facilitar a entrada e saída
de veículos, o estacionamento
para veículos será no Centro de
Eventos, localizado bem próxi-
mo da Avemi. O local será vigia-
do.

O Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais de Missal alerta
todos os proprietários rurais para
‘não esquecerem’ de efetuar o
pagamento do ITR (Imposto
Territorial Rural) 2006. “É obriga-
tório declarar o ITR, sendo que
após o prazo do vencimento, que
é 29 de setembro, haverá cobran-
ça de multa”, alerta o presidente
Adelar Correia da Silva, destacan-
do que, em quase todos os ca-
sos, o valor da multa é superior
ao do imposto.

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

Prêmios
O Sindicato dos Traba-

lhadores Rurais de Missal está
realizando o recadastramento do

ITR deve ser pago até o dia 29
ITR, sendo que para os associa-
dos é grátis. Porém todos que
efetuarem o recadastramento no
sindicato, associados ou não,
estarão concorrendo ao sorteio
de prêmios: uma bicicleta, aro 26,
18 marchas; e um ventilador.

Mamona
Adelar informa ainda que

empresas do Paraná procuram
pequenos produtores rurais para
efetuarem o plantio de mamona,
que será transformada em
biodiesel. “O objetivo é beneficiar
a agricultura familiar - visando
atingir o maior número -. No final
a Fataep (Federação dos Traba-
lhadores na Agricultura do Esta-
do do Paraná), terá reunião com
uma destas empresas para tra-
tar do assunto. Já em outubro,
acredito que teremos novidades
sobre essa nova opção para os
pequenos agricultores,” afirma o
presidente.

Na 24ª sessão ordinária
da Câmara de Vereadores de
Missal, realizada no dia 11 des-
te mês, o vereador Nelson
Fernandes dos Santos (PFL),
apresentou indicação com o ob-
jetivo da administração munici-
pal de Missal destinar alguns
lugares próprios para a coloca-
ção de faixas de publicidades de
eventos.

Segundo o vereador, “é
comum as árvores da Avenida
Dom Geraldo Sigaud, centro de
Missal, terem faixas penduradas
de eventos já realizados há 20
dias. O que queremos é uma
normalização de tamanho e lo-
cal para a colocação destas
faixas, evitando desta forma a
poluição visual causada pelas
mesmas.”

Nesta sessão,
Fernandes também solicitou a
colocação de uma grade na
boca de bolo construída na Ave-
nida Dom Geraldo Siguad, em
frente ao Posto Sony, pois a fal-
ta dela (grade) já foi motivo de
pequenos acidentes, e a colo-
cação da grade dará mais segu-
rança aos transeuntes, como

FAIXAS DE PUBLICIDADE

Fernandes solicita local
específico para colocação

pedestres, ciclistas e motoris-
tas de veículos em geral.

Projetos de lei
O vereador Nelson

Fernandes apresentou dois pro-
jetos de leis que estão trami-
tando nas comissões
permanentes da Câmara, e que
nos próximos dias deverão ser
votados.

Um dos projetos, se
aprovado pela maioria dos ve-
readores, obrigará os
profissionais da área da saúde
(médicos) que atuam no muni-
cípio de Missal a datilografarem
ou imprimirem as receitas, re-
quisições de exames e atesta-
dos. “Assim o cidadão estará
protegido de equívocos na hora
da interpretação
das receitas como, por exem-
plo, troca de medicamentos ou
dosagem incorreta,
o que pode causar sérios ris-
cos à saúde da pessoa.”

O outro projeto de lei
de autoria do vereador concede
título de cidadão honorário ao
deputado estadual Elio Lino
Rusch.

Quinze pessoas participaram do curso de jardinagem
O curso de jardinagem

promovido pela Secretaria Muni-
cipal de Indústria, Comércio e
Turismo de Missal, por meio da
Escola do Trabalho, contou com
a participação de 15 pessoas, que
pretendem trabalhar com esta área
e também cuidar de seus própri-
os jardins. O treinamento foi de-
senvolvido gratuitamente em
período integral nos dias 4, 5 e 6
de setembro, totalizando 24 ho-
ras de aulas teóricas e práticas.

A engenheira agrônoma e
instrutora Cássia Helena Borghi,
do Senar, foi a responsável por
repassar as técnicas aos apren-
dizes missalenses.

O trabalho prático do cur-
so foi realizado na Praça Profes-
sor Eugênio Schneiders (matriz). Aulas práticas facilitam o aprendizado sobre jardinagem

Os alunos remodelaram o jardim,
modificando o visual da praça.
Segundo a instrutora, este traba-
lho não terá resultado imediato,

mas assim que as plantas come-
çarem a crescer, dentro de alguns
meses, o novo jardim poderá ser
apreciado.

Maquiagem pessoal
Turno: Tarde.
Período: 21/10/2006
Custo: 1 cx. de leite.
Horário: 14h às 17h
Carga horária: 3h
Executor: O Boticário

Cursos da Escola do Trabalho de
Missal para o mês de outubro
Rua Dom Pedro I, 225 – Telefone 3244-2094

Venda ação e resultado
Turno: Dia inteiro
Período: 02,03 e 09/10/2006
Custo: R$ 87,50 -50% = R$ 43,75
Horário: 19h às 23h
Carga horária: 12h
Executor: Qualific Assessoria e
Treinamentos

A administração pú-
b l i ca  de  Med iane i ra ,  em
pa rce r i a  com a  Rodov ia
das Catara tas ,  es tá  rea l i -
zando as obras de remode-
l a ç ã o  d o  t r e v o  q u e  d á
acesso  ao  Ba i r ro  Jard im
Irene,  c i rcunv iz inhos e  a
empresa Fr imesa.

Conforme o vice-pre-
f e i t o ,  R i c a r d o  E n d r i g o ,
“sent iu-se a  necess idade
de adequar  o  t revo,  po is
este já não atendia mais a
demanda atual, levando-se
em cons ideração a  segu-
rança da população naque-
le  loca l  e  a  ampl iação da
Fr imesa,  que com cer teza
proporc ionará um t rá fego
maior de veículos com ma-
tér ia -pr ima e  com a saída
d e  m e r c a d o r i a s , ”  d i s s e
Endrigo.

O  s e c r e t á r i o  d e
Obras,  Gi lberto Matté,  es-
c lareceu que “ fo i  e labora-
do um pro jeto pela equipe
técnica do município e dis-
cut ido com a Rodov ia  das
Cataratas,  o qual  fo i  apro-
vado e agora está em exe-
cução com uma prev isão
para término em aproxima-
damente 30 d ias. ”

De acordo com José
Vani  Grassi ,  secretár io  de
Indúst r ia ,  Comérc io  e  Tu-
r ismo, “esta obra demons-
t r a  a  p r e o c u p a ç ã o  d a
admin is t ração com o de-
senvolvimento e a estrutu-
ra para o atendimento das
empresas e  da população
d e  u m  m o d o  e m  g e r a l , ”
f r izou e le.

Trevo está sendo
remodelado em
Medianeira
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No dia 5 deste mês o
Tribunal de Contas (TC) do
Estado do Paraná emitiu,
para o município de Missal,
Certidão Liberatória, com va-
lidade até 28 de fevereiro do
ano que vem, certificando
que o município está em con-
formidade com a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. “Os
municípios devem enviar re-
latórios bimestrais ao TC, que
analisa através de programas
próprios se estamos em con-
formidade com a LRF (den-
tro do orçamento previsto), e
em estando ok, emite a certi-
dão”, informa Adair Both, se-
cretário municipal de
Finanças.

Até o dia 13 deste
mês, na área de abrangência
da Amop (Associação dos
Municípios do Oeste do
Paraná), além de Missal, ape-
nas Iguatu estava em dia nes-
te quarto bimestre do ano. Já
em relação ao terceiro
bimestre, dos 52 municípios
de abrangência da Amop,
apenas 11 estavam em con-

Município recebe Certidão
Liberatória do TC

Adair Both

formidade com a lei. Todas as
informações estão disponíveis
no site do TC, bastando
acessar www.tce.pr.gov.br para
verificar as informações.

Conforme Adair, “a aus-
teridade da administração mu-
nicipal, o controle de gastos
conforme prevê a lei e o zelo
pela coisa pública, são itens
importantes e que estão sen-
do respeitados pela adminis-
tra-ção e, a soma disso é que
estamos em conformidade com
a lei”.

Desde o início dos traba-
lhos, no mês de janeiro deste ano,
quando 11 funcionários foram pre-
parados para atuar no Projeto
Bombeiro Comunitário, foram
atendidas mais de uma centena
de ocorrências. A equipe está pre-
parada para atuar no combate de
incêndios, atendimentos a desas-
tres (vendavais, enchentes) e pla-
nejamento para atendimento
dessas ocorrências (levantamen-
to das áreas de risco e de even-
tos adversos que mais atingem o
município). O Programa Bombei-
ro Comunitário é uma parceria
entre o Governo do Estado, atra-
vés da divisão de Defesa Civil da
Casa Militar, do Corpo de Bom-
beiros da Polícia Militar do Paraná
e município.

No mês de abril o projeto
recebeu caminhão equipado com
materiais necessários para servi-
ço de combate a incêndio e ações
de defesa civil e, no dia 12 deste,
a corporação recebeu equipamen-
to de combate a incêndio. “É um
equipamento de proteção individual

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Bombeiro Comunitário recebe equipa-
mento de combate a incêndio

para dar maior segurança ao bom-
beiro. São equipamentos utiliza-
dos pelo bombeiro militar em todo
o Paraná. Recebemos capacetes,
botas, luvas e capas, além de ins-
trumentos como pás, enxadas e
facões”, salienta o 3ª sargento
Cláudio Ferreira.

Segundo o prefeito Eli
Ghellere, “estes equipamentos
vem somar aos que já temos.
Gradativamente vamos melhorar a
estrutura para melhor atender a
população.”

Desde o início das ativi-

dades a corporação já atendeu
mais de 150 ocorrências, compro-
vando o bom trabalho e treinamen-
to efetivado pela corporação que
é formada por funcionários da ad-
ministração.

Estiveram presentes tam-
bém a solenidade o vice-prefeito
Nélio Binder, o sub-prefeito de
Balneário de Ipiranga, Inésio
Sivieiro, os secretários Valdemar
Carvalho e Valdecir Lago, o 3ª
sargento Cláudio Ferreira, coman-
dante da corporação, e os agen-
tes Leal, Passos e Dos Santos.

Entre os dias 22 e 29
deste mês serão realizados os
Jogos Escolares de Missal, com
a participação de alunos do en-
sino médio e fundamental das
seis escolas estaduais de Mis-
sal.

A coordenação do even-
to é do Departamento de Espor-
tes do município, sendo que

Dia 22 iniciam os Jogos Escolares de Missal
serão disputadas as modalida-
des de basque-te, futsal, futebol
7, handebol, vôlei, vôlei de areia,
caçador, tênis de mesa, xadrez
e atletismo.

Os jogos serão disputa-
dos no campo da CNEC, ginási-
os de esportes 25 de Julho e
Cepem, Assemi e campo de fu-
tebol do Bairro Renascer.
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O trecho que liga a ci-
dade de Missal à comunidade
de Santa Cecília, passando pela
Linha Granja, está recebendo
melhorias. A Secretaria Munici-
pal de Obras iniciou um intenso
trabalho de implantação de ga-
lerias de águas pluviais, e em
conseqüência disso, o fecha-
mento das valetas que estavam
atrapalhando o tráfego e colo-
cando em risco a segurança da
estrada. O trabalho foi iniciado
na primeira quinzena do mês de
agosto e está sendo realizado
em todos os pontos críticos do
trecho.

“A estrada estava com-
prometida com riscos de aciden-
tes, e com a implantação destas
galerias, as pessoas que por ali
passam vão sentir-se mais se-
guras”, explica Pedro Jucelino
da Rosa (Joce), secretário mu-
nicipal de Obras, Urbanismo e
Transporte.

Segundo o secretário,
este trabalho faz parte de um
grande programa de recuperação
de estradas, que está aconte-
cendo no município desde o iní-
cio do ano. Os recursos e
funcionários são
disponibilizados pela própria
Secretaria, o que gera economia
para o município. “Este foi o pri-
meiro trecho onde está sendo
desenvolvido o trabalho de im-
plantação das galerias, preten-
de-se também faze-lo nas
demais estradas debilitadas”,
enfatiza Joce.

A fabricação das galeri-
as (tubos) é realizada inteira-

Galerias melhoram o tráfego e a
segurança nas estradas

mente pela Secretaria de Obras.
“O material é produzido dentro
da fábrica da própria Secretaria

de Obras, envolvendo os funcio-
nários do setor, ou seja, além da
implantação destas galerias, ain-

da somos responsáveis pela
fabricação da matéria prima",
conclui o secretário de obras.

Trecho de Missal à Santa Cecília recebendo galerias

As exportações
paranaenses de frango registram
crescimento de 82% no
faturamento em agosto, atingin-
do US$ 104,4 milhões. Em ju-
lho, o mercado já havia notado
um crescimento de 9%, fechan-
do em US$ 57,3 milhões. Os
dados foram divulgados durante
o 3.º Encontro Técnico da
Unifrango Agroindustrial, encer-
rado neste dia 16, em Maringá.

Exportação de frango cresce 82%
No mesmo período, o volume
exportado também teve o cresci-
mento expressivo de 86,52%,
atingindo 97,8 mil toneladas, con-
tra as 52,5 mil toneladas de ju-
lho. Para Domingos Martins,
presidente do Sindicato das In-
dústrias de Produtos Avícolas do
Paraná (Sindiavipar) e membro
da União Brasileira de Avicultura
(UBA), este crescimento conso-
lida o período de recuperação das

exportações. “Acabou o medo
internacional da gripe aviária. E
esta recuperação começa a se
consolidar com a Comunidade
Européia, África do Sul,
Emirados Árabes e Rússia, que
apresentaram crescimento nas
exportações do Paraná.” Martins
prevê um fechamento de ano
semelhante ao de 2005, quando
o estado exportou 2,86 milhões
de toneladas.

No dia 12 de outubro, dia de

Nossa Senhora Aparecida, padroeira

de Itaipulândia, o município realiza

romaria. Além desta, serão

realizadas diversas atividades de

entretenimento e religiosas. A

realização é da Igreja Católica, com

apoio da administração municipal.

Itaipulândia tem a maior santa do

gênero da América Latina, com 26

metros de altura.

A Noite da Pizza com bingo

abre as festividades dia 7. Dia 8

acontece torneio de canastra a partir

das 13h30. No dia 12 acontece missa

campal, às 6h00, e às 8h00missa

crioula, às 10h00, missa na mtriz; ao

meio dia almoço, no pavilhão da

matriz; e as 17h00 missa campal, na

imagem.

Itaipulândia
realiza festa
para padroeira

A APMI (Associação de Proteção e
Maternidade e a Infância) de Mis-
sal, através de sua presidente,
Nilva Maria Unser, em cumprimen-
to do artigo XX de seu estatuto, está
convocando todos os missalenses
para participarem da Assembléia
Geral Extraordinária, que acontece
neste dia 28 de setembro, às
19h30, na sala de sessões da
Câmara Municipal de Vereadores.
Da ordem do dia, entre outros as-
suntos a serem abordados, estão:
- Alteração do Estatuto Social e sua
aprovação;
- Apresentação do quadro de as-
sociados;
- Sugestão de contribuição dos
associados;
- Propostas para plano de trabalho
para o biênio 2006/2007.

APMI
realiza AGE
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A temperatura amena
fez com que cerca de 3.800
caminhantes coroassem de
sucesso o Projeto Caminhadas
na Natureza em São Miguel do
Iguaçu.

O feriado trouxe na
manhã de 7 de setembro para
participar da Marcha Cívica –
Circuito Linha Brasil o público
local, regional e até mesmo
internacional. Crianças, jovens,
adultos e idosos deram a
largada para o trajeto de 11
quilômetros depois da abertura
oficial com a Banda Marcial
Municipal, que tocou o Hino
Nacional Brasi leiro.

Berço das caminhadas
no Paraná, o projeto preconiza
e fomenta o turismo rural no
município com o objetivo de
desenvolvê-lo de forma
sustentável, mediante
implantação e fortalecimento
das atividades turísticas pelos
agricultores famil iares,

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Berço da Caminhadas na
Natureza no Paraná, coroa
de sucesso o 7 de setembro

Cerca de 3.800 pessoas participaram da caminhada realizada no dia 7

integrados aos arranjos
produtivos locais, com
agregação de renda e geração
de postos de trabalho no meio
rural, com conseqüente melhoria
das condições de vida.

A etapa de 2005 inseriu
São Miguel do Iguaçu na
Federação Internacional de
Esportes Populares - IVV -, que
hoje tem 50 milhões de
caminhantes cadastrados. Com
essa inserção o circuito Linha
Brasil passa a ser mais um no
calendário nacional e
internacional dos amantes deste
esporte.

A divulgação da cultura
local nos pontos de controle é
sempre o diferencial, levando aos
caminhantes o que existe nesta
área, proporcionando além da
exuberante paisagem,
momentos de descontração. A
inovação deste ano ficou por
conta do trajeto alternativo, a
trilha foi modificada e passa

dentro de uma mata.
Para o prefeito Elias

Carrer, de Medianeira, que
esteve presente, “este projeto
vem para unificar e unir os povos.
Um projeto quase sem custos,
que proporciona integração, pois
não é um trajeto de competição,
mas contemplativo, que traz um
benefício enorme para a saúde.”

O prefei to de São
Miguel do Iguaçu, Eli Ghellere,
avalia o evento como sucesso
alcançado. “Sucesso conquis-
tado com a inovação e a orga-
nização dos envolvidos, das
etnias, a importância do apoio
da Itaipu Binacional, da Abratur
do Rio de Janeiro e a presença
das autoridades locais e regio-
nais no evento. Este projeto
tem a visão de futuro e de de-
senvolvimento, nós queremos
com isso, atrair a atenção para
São Miguel do Iguaçu e desen-
volver o turismo rural,” salienta
Eli Ghellere.

SICREDI SEGUROS

Faça um seguro de vida na Sicredi
com o meno custo do mercado, e

ainda concorra a sorteios semanais,
todos os sábados, no valor do prêmio

do seu seguro.

As seis escolas esta-
duais instaladas no município
de Missal, a exemplo das de-
mais do Estado, estão sendo
incluídas no programa Paraná
Digital, do governo estadual,
que visa a inclusão digital dos
alunos, funcionários e a comu-
nidade, que também poderá se
utilizar da tecnologia. “A licita-
ção foi feita e os contratos es-
tão para serem assinados. As
obras iniciam em seguida –
estrutura e logística -, para
posteriormente serem instala-
dos os computadores”, expli-
ca Claudeir Pereira da Silva,
representante do Núcleo de
Educação de Foz do Iguaçu. As
instalações de salas das es-
colas serão adaptadas para a
instalação dos computadores.

Claudeir informa que no
total, as seis escolas estadu-
ais receberão 100 computado-
res, sendo que a Teotônio
Vilela (Portão Ocoi), Santos
Dumont (São Pedro), Caetano
De Conto (Jacutinga), Aurélio
Piloto (Vista Alegre) e Tancredo
Neves (Dom Armando), recebe-
rão 16 computadores cada, e
o Colégio Estadual Padre
Eduardo Michelis - Cepem
(sede),  receberá 20,
totalizando 100 – quatro com-
putadores em cada escola se-
rão instalados na secretaria e
os demais nas salas destina-
das para esse fim.

Escolas estaduais receberão
100 computadores

Claudeir Pereira da Silva

Contratos
As escolas Teotônio

Vilela, Santos Dumont e Cae-
tano De Conto, assinaram con-
trato neste dia 15, e as demais
neste dia 22. Sem os compu-
tadores e a mobília, o custo de
instalação é de aproximada-
mente R$ 85 mil.

Utilização
“Cada escola, através

de sua direção, irá regulamen-
tar o uso dos computadores
por alunos e pessoas da co-
munidade”, explica Claudeir.
Os computadores terão
Internet e demais programas,
sendo que o projeto é em par-
ceria com a Copel e utiliza fi-
bra ótica.

A expectativa é que no
início do mês de novembro
aconteça a inauguração das
salas e o início da utilização.
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