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r CRÉDITO FUNDIÁRIO Beneficiados
assinam
contrato para
construção
de casas
138 famílias beneficiadas com o assentamento
na Fazenda Formiga receberam mais um
beneficio: a assinatura de contrato com a CEF
para a construção de suas casas. Pág  03
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Campanha de vendas vai
sortear 12 prêmios
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Horário de verão - A expectati-
va é que neste ano haja econo-
mia da ordem de
aproximadamente 2 mil
megawatts (MW) em todo o
país, com o horário de verão. De
acordo com o Operador Nacio-
nal do Sistema (ONS), a previ-
são é que haja uma redução de
4% a 5% na demanda no horário
de pico. Nas regiões sudeste e
centro-oeste, a previsão é de que
haja redução na demanda de
1.560 MW, o que equivale a duas
vezes o consumo máximo de
Brasília. Na região sul a redução
deverá ser de 530 MW o que
equivale a 80% da carga no ho-
rário de ponta (consumo máxi-

que aumentou o preço da Segun-
da Via de Documentos em
4.661%, de R$ 4,20 para R$ 200.
Em seguida aparece a taxa de
abertura de crédito do Santander
Banespa, que subiu 4.300%.
Para o consumidor pessoa físi-
ca, o serviço que teve a maior
alta foi a Substituição de Garan-
tias do Banco do Brasil, cujo
preço saltou 49.900%, de R$
0,30 para R$ 150.

Dos trabalhadores? - Ao ver
esta notícia de que os bancos
nos últimos cinco anos aumen-
taram as tarifas em 50.000%,
será que podemos dizer ainda
que o PT é o Partido dos Traba-
lhadores?!!

Pedágio aumenta - A Associ-
ação Brasileira de Concessioná-
rias de Rodovias (ABCR)
anunciou um reajuste médio de
3,3% nos valores das tarifas de
pedágio, que deve vigorar a par-
tir de 1º de dezembro. Das seis
empresas que operam o pedá-
gio no Paraná, duas, no entan-
to, terão reajuste maior: a
Rodovia das Cataratas, cujo ín-
dice será de 6,44%, e a
Econorte, com alta de 10%. Os
novos preços seguem para o De-
partamento de Estradas de Ro-
dagem Estadual, que tem cinco
dias para se posicionar. De acor-
do com a Secretaria Estadual
dos Transportes, o reajuste vai
ampliar para R$ 735 milhões a
arrecadação das empresas.

Mais 16 pedágios - Três novos
trechos de rodovias que cruzam
o Paraná serão privatizados já em
março do ano que vem. O Tribu-
nal de Contas da União (TCU) de-
cidiu liberar o processo de
concessão de um total de sete
trechos de estradas federais à ini-
ciativa privada. O Paraná será um
dos estados mais atingidos pela
decisão.Os trechos de rodovias
que serão privatizados no Paraná
serão na BR-116 (Régis
Bittencourt) entre São Paulo e
Curitiba, novamente na BR-116,
entre Curitiba e Lages, em San-
ta Catarina, e na BR-376/101,
que liga a capital paranaense a
Florianópolis-SC. Também serão
leiloados trechos da Rodovia
Fernão Dias, entre São Paulo e
Belo Horizonte.

Novos pedágios - Segundo
edital da ANTT, deverão ser ins-
taladas seis praças de pedágio
entre Curitiba e São Paulo, cin-
co de Curitiba até Florianópolis
e mais cinco no trecho entre a

capital paranaense e Lages. A
previsão é de que os preços das
tarifas de pedágio devem variar
de R$ 3,12 a R$ 4,61.

Caminhos da Liberdade - Mas
para nós paranaenses, mesmo
que o presidente Lula abra o pro-
cesso para pedagiar as rodovias
federais, não teremos que de-
sembolsar nada, pois Requião
fará os Caminhos da Liberdade -
e não vamos pagar nada.

Subiu 42% - Isso faz lembrar que
uma das promessas do governa-
dor Roberto Requião em seu pri-
meiro mandato era a de reduzir
ou acabar com o pedágio no
Paraná. A posição do chefe do
executivo gerou uma “guerra” nos
tribunais. Diversas decisões fo-
ram dadas para os dois lados.
Mas até o momento, somente
nos últimos quatro anos, os rea-
justes chegaram a 42%.

Sugestão - “Você tem uma
boca e dois ouvidos. Use-os
nesta proporção” - Provérbio
chinês

Regalia prá bandido -
Enquanto o cidadão honesto se
ferra trabalhando e pagando
número recorde de impostos, a
bandidagem tem regalias
impressionantes, tudo custeado
com o dinheiro do trabalhador.
Por exemplo, o depoimento de
um presidiário que cumpre pena
na penitenciária federal de
Catanduvas (PR) vai custar aos
cofres públicos cerca de R$ 30
mil. A audiência do detento, que
não teve o nome revelado pelo
Depen (Departamento
Penitenciário Nacional),
aconteceu no último dia 14, em
São Paulo. A operação montada
para o transporte mobilizou
aproximadamente 30 policiais
federais e agentes
penitenciários.

O povo de bicicleta - Enquanto
isso, o preso embarcou por volta
das 10 horas no aeroporto
municipal de Cascavel. A FAB
(Força Aérea Brasileira)
deslocou um avião Bandeirante
EMB-110 para fazer o transporte
aéreo. Após o depoimento, o
preso retornou ao presídio de
segurança máxima de
Catanduvas.

E o trabalhador Ó - Além
desses absurdos com gastos,
esses bandidos tem segurança
máxima, ninguém pode tocar
nos ‘coitadinhos’ assassinos.

Enquanto isso, o trabalhador é
assaltado a qualquer hora e lugar.

E os políticos? - Enquanto isso
(repetindo), os senhores
deputados acusados de meter a
mão na cumbuca e seus
‘assessores’ – não seriam
comparsas? – continuam na
boa. Ninguém foi preso de
verdade e, muito menos (o que é
pior) teve de devolver um vintém.
Parece que nesse país,
infelizmente, o crime compensa
– especialmente o do colarinho
branco.

Piazada, alerta! - Pra quem gosta
de ‘meter’ o som no último
volume, é bom ficar ‘esperto’,
porque a lei que determina o
limite máximo de 80 decibéis, é
pra valer. Pra quem ainda não se
ligou, veja matéria nesta edição.
Gostem ou não, esta veio em
boa hora.

Aliviando a tensão -  Durante a
aula, a professora lança um
desafio aos alunos:
- Zezinho, se você estivesse
namorando uma moça fina e
educada e, durante um jantar
com ela, você precisasse ir ao
banheiro, o que você diria?
- Ahhh, professora... Eu diria pra
ela: Segura aí que eu vou dar
uma mijadinha!
- Que feio, Zezinho! Uma
completa falta de educação com
uma dama... E você, Juquinha?
- Eu diria: Me desculpe, mas
preciso ir ao banheiro... Espera
aí que eu já volto!
- Melhorou, mas ainda tá ruim...
Joãozinho, o que você diria?
- Ahhh... Eu diria: Minha prezada
senhorita, peço licença para
ausentar-me por um momento,
pois vou estender a mão a um
grande amigo que pretendo lhe
apresentar depois do jantar!

Para os hospitais - Hospitais
habilitados pelo SUS poderão
receber recurso extra para o
tratamento de vítimas de
acidentes rodoviários. É o que
diz Projeto de Lei do deputado
federal Irineu Colombo (PT), que
tramita na Câmara: 30% da
arrecadação com multas de
trânsito, se aprovado, serão
destinados ao atendimento dos
acidentados. Pelo Projeto o
dinheiro será dividido entre os
hospitais de acordo com o
número de vítimas atendidas.

Participe - Envie para nós suges-
tões de matérias, notas, bem como
críticas e sugestões pelo e-mail
redacao@portalmissal.com.br

Encerrando - “Democracia é
quando eu mando em você, di-
tadura é quando você manda em
mim” - Millôr Fernandes

que mais tarde ainda”

Tarifas bancárias - As tarifas
bancárias aumentaram bem
mais para a pessoa física do que
para as empresas entre 2001 e
2006. A conclusão é de um le-
vantamento feito pelo site Vida
Econômica com os 13 principais
bancos de varejo do país, que
representam 80% dos ativos do
setor. Enquanto a maior eleva-
ção de tarifa para pessoa jurídi-
ca ficou em 4.661%, os clientes
pessoa física tiveram casos ex-
tremos de aumentos de até
49.900%.

Campeões - De acordo com o
levantamento do Vida Econômi-
ca, o campeão de tarifas cobra-
das das empresas é o Unibanco,
com 64 serviços pagos. Em
2001, o banco ocupava a séti-
ma posição do ranking, que ti-
nha a Caixa Econômica Federal
na liderança. Nas tarifas para
pessoa física, a Caixa se man-
tém no topo desde 2001. Entre
os bancos que promoveram
mais elevações nas tarifas para
os consumidores pessoa jurídi-
ca, a Nossa Caixa ficou em pri-
meiro lugar. Na pessoa física, o
Bradesco foi o que mais elevou
o número de taxas. Foram 32,
sendo 13 acima da inflação.

Variação - No período, a maior
elevação de uma tarifa para em-
presas foi promovida pelo Itaú,

mo) da cidade de Porto Alegre.

Iluminação Itaipu - Por cau-
sa do horário de verão, a apre-
sentação da Iluminação da
Barragem de Itaipu, normalmen-
te realizada às 20h30, agora é
feita às 21h30. Com a mudan-
ça, os turistas interessados em
assistir ao espetáculo devem
chegar ao Centro de Recepção
de Visitantes antes das 21h. A
Iluminação da Barragem é apre-
sentada às sextas-feiras e aos
sábados, no mesmo horário.

Lembre-se - “Antes tarde do

Rua da Produção, 788

Fone: 45 3244-2119
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A idéia inicial seria a de
abordar as eleições, porém pouco
teríamos a acrescentar.

Poderíamos, por exemplo,
dizer que passado o período eleito-
ral, todos - eleitos e não eleitos -,
deveriam trabalhar em prol da
governabilidade, visando sempre o
bem comum, porém sabemos que no
discurso a coisa até que funciona
assim, mas ‘entre quatro paredes’, é
preciso não deixar o adversário
crescer, lotear cargos entre a ‘base
de apoio’, enfim, como já disse aquela
ministra, ‘o povo é só um detalhe’.

Acrescentaríamos: passa a ser im-
portante só na hora do voto.

Então, deixando a política
pra lá, precisamos dizer que neste
dia 14 de novembro atingimos
20.000 acessos ao Portal Missal, um
número superior ao esperado, o que
logicamente nos deixa felizes e, ao
mesmo tempo, com a obrigação de
oferecer sempre novos atrativos
para que possamos ampliar o núme-
ro de visitas diárias - e neste senti-
do estamos planejando e
trabalhando.

Esses 20.000 acessos,
para nós não é apenas e tão so-
mente um número, pois quem clica e
acessa o www.portalmissal.com.br
são pessoas - crianças, adolescen-
tes, adultos, idosos -, por isso não
nos desfocamos do objetivo inicial,
que é o de informar com responsa-
bilidade, buscando notícias que
abrangem os mais diversos seg-
mentos da sociedade.

Entre inovações previstas,
inclusive atendendo sugestões dos
internautas, no próximo mês esta-
remos disponibilizando um espaço
para classificados, a ampliação dos
assuntos voltados à saúde, entre
outras, que por enquanto estão sen-
do formatadas e, só quando estiver
tudo definido estaremos anuncian-
do.

Você também pode parti-
cipar, sugerindo, criticando, basta
mandar e-mail para
redacao@portalmissal.com.br

Não poderíamos de deixar
de agradecer também os elogios,
bem como o incentivo, especialmen-
te aquele que vem de pessoas que
daqui saíram e hoje moram em ou-
tras regiões do país e no exterior.

Jornal
Quanto ao Portal Missal

como jornal impresso, estamos pre-
parando duas edições especiais,
uma para dezembro (Natal) e outra
para  janeiro (aniversário do municí-
pio) e, para fevereiro, outras novi-
dades.

Temos que concluir agra-
decendo os missalenses pela acei-
tação do nosso trabalho e, ao
mesmo tempo, nos comprometermos
em ser cada vez mais um órgão de
comunicação de Missal para Missal.

20.000



O maior investimento
do programa de Crédito
Fundiário (antigo Banco da Ter-
ra), do Governo Federal, está
sendo realizado na Fazenda
Formiga, localizada nos muni-
cípios de Missal e Ramilândia.
A entrega dos títulos de propri-
edade foi realizada no dia 10 de
março, para 246 famílias, sen-
do que do total, 147 são agri-
cultores de Missal e 99 de
Ramilândia. Desta data até
agora, além da superação dos
tramites legais, já está em fase
adiantada a abertura de estra-
das e construção de bueiros,
bem como a terraplanagem para
construções.

Neste dia 7, famílias
beneficiadas com o assenta-
mento receberam mais um be-
neficio: a assinatura de contrato
com a Caixa Econômica Fede-
ral (CEF) para a construção de
suas casas. acabam de rece-
ber um novo benefício. No to-
tal, conforme o projeto, serão
223 unidades de casas popu-
lares, ao valor de R$ 8.400,00
cada. Das famílias assentadas
em área pertencente ao muni-
cípio de Missal, foram benefici-
adas 138 famílias.

O evento aconteceu no
Centro de Convivência do Ido-
so, contando com a presença,
além das famílias beneficiadas,
de representantes dos poderes
Executivo e Legislativo de Mis-
sal, da Emater, Caixa Econô-
mica Federal, Banco do Brasil,
Copel e Conselho Gestor do
Programa.

CRÉDITO FUNDIÁRIO

Beneficiados assinam
contrato para
construção de casas

Contrato
O contrato tem a

contrapartida do Governo Federal,
a fundo perdido, responsabilizan-
do-se por 66,5% do valor total de
cada moradia, o que correspon-
dente a R$ 826.705,56, sendo que
a parte financiada aos
beneficiários é de 33,5% do valor
de cada casa, ou seja, R$
333.184,44.

“O normal, é a CEF finan-
ciar a construção de casas na
área urbana. Na região, este é o
único projeto para a área rural, in-
clusive com recursos a fundo per-
dido, o que também é inédito,”
afirmou Gilvan Ortiz, gerente da
Caixa – regional Medianeira.

Apoio
Plínio Stuani, prefeito de

Missal, declarou apoio da Admi-
nistração Municipal em tudo o que
for possível e necessário para o
desenvolvimento do assentamen-
to e, conseqüente-mente melhor
qualidade de vida para as famíli-
as. A Administração
Municipal contribuirá também com
parte de terraplanagem para as
constru-ções, além das estradas
de acesso a cada moradia.

Mais um passo
Edemar Filipin, coorde-

nador do Comitê do Crédito
Fundiário nos municípios de Mis-
sal e Ramilândia, lembrou que
depois da conquista da terra, es-
tão sendo abertas as estradas,
bueiros e terraplanagem - em es-
tágio bastante avançado -, atra-
vés do Governo do Estado, e

Consultório médico

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

Saúde

Materson

agora a questão da moradia, que
juntamente com a energia elétri-
ca e a rede de água, fazem parte
do projeto como um todo.

Antes da assinatura dos
contratos, Filipin falou aos bene-
ficiados sobre a necessidade de
obedecer o projeto, para que não
ocorram problemas no futuro,
como até a suspensão do repas-
se dos recursos.

O acompanhamento da
construção das casas será feito
pelo Conselho Gestor e Caixa
Econômica Federal, além da pre-
feitura.

O prazo para a constru-
ção das casas, conforme contra-
to com a CEF, é de quatro meses,
à partir da assinatura dos contra-
tos. “Vamos fazer de tudo para
cumprir este prazo, porém caso
seja necessário, poderemos pe-
dir um alongamento.”

Quanto a instalação da
rede de energia elétrica, Filipin
explica que o levantamento topo-
gráfico para a instalação das li-
nhas será iniciado assim que as
estradas estiverem concluídas e
a definição do local da constru-
ção das casas. Conforme infor-
mações da Copel, existe a
possibilidade de iniciar a ligação
(moradores recebem a luz) entre
os mês de agosto e setembro do
próximo ano.

Mesmo ainda sem a
construção das casas, vários
beneficiados já estão preparando
a terra – alguns já plantaram. Os
que pretendem explorar o gado
leiteiro, trabalham na construção
de cercas e plantio de pasto.

Na área per-
tencente ao

município de
Missal, foram

beneficiadas
138 famílias

O câncer de mama é o tipo de câncer com maior freqüência
entre as mulheres brasileiras, mais comum até do que o câncer de
colo de útero. A maior incidência ocorre em mulheres entre 40 e 50
anos, o que não impede que ocorra em mulheres mais jovens.

O que é - O câncer de mama propriamente dito é um tumor
maligno. Isso quer dizer que o câncer de mama é originado por uma
multiplicação exagerada e desordenada de células, que formam um
tumor. O tumor é chamado de maligno quando suas células tem a
capacidade de originar metástases, ou seja, invadir outras células
sadias a sua volta. Se estas células chamadas malignas caírem na
circulação sangüínea podem chegar a outras partes do corpo, inva-
dindo outras células sadias, originando novos tumores.

Os tumores chamados benignos não têm essa capacidade.
Eles possuem um crescimento mais lento e não ultrapassam certo
tamanho, além de não se espalharem por outros órgãos.

Diagnóstico - O melhor meio para diagnosticar o câncer de
mama é a mamografia, que é capaz de detectar o tumor mesmo
antes que ele se torne palpável. Quando o diagnóstico é feito desta
forma, ainda no início da formação do tumor, as chances de cura se
tornam muito maiores, descartando-se a necessidade de retirada da
mama para o tratamento. Apesar de ser um método eficaz, a
mamografia não descarta o auto-exame e o exame feito pelo gineco-
logista ou mastologista (especialista em ama), já que alguns nódu-
los, apesar de palpáveis, não são detectados pela mamografia.

A mamografia é um exame simples, com aparelhos de raio
X especialmente desenvolvidos para isso, onde a mulher coloca os
seios entre duas placas de acrílico, que irão comprimir um pouco a
mama. A compressão da mama é requisito essencial para o suces-
so do exame, portanto, deve-se evitar o período anterior ao da mens-
truação, quando as mamas ficam um pouco doloridas, o que causará
um certo incomodo na hora do exame. Recomenda-se que ele seja
feito aproximadamente uma semana após o período menstrual. A
título preventivo, esse exame deverá ser feito anualmente a partir dos
50 anos, ou se houver casos na família, desde os 40 anos.
O exame não é prejudicial à saúde, sendo que a radiação recebida é
pouco maior do que a de uma radiografia dos pulmões.

O auto-exame é um método de diagnostico onde a própria
mulher faz um exame visual e de palpação da mama em frente a um
espelho. Este exame deve ser feito aproximadamente sete dias após
cada menstruação, ou se a mulher não menstrua mais, pelo menos
uma vez por mês em qualquer época.

A cada seis meses, a mulher deve se submeter a um exame
de rotina com o ginecologista, que se tiver alguma dúvida ou suspei-
ta, deverá encaminha-la ao mastologista.

Tratamento - A cirurgia para o tratamento do câncer de mama
pode ser conservadora ou radical. Será conservadora quando retira
apenas uma parte da mama (quadrantectomia), e será radical quan-
do retirada toda a mama. O tipo de cirurgia varia de caso para caso.
No caso da retirada parcial, a cirurgia deverá ser complementada
pela radioterapia, que é um tratamento a base de aplicação de radia-
ção direcionada ao tumor ou ao local deste, e tem por objetivo, se
antes da operação, reduzir o tamanho do tumor, e se após, evitar a
volta da doença. A radiação bloqueia o crescimento das células, e
deve ser utilizada apenas na área afetada, evitando atingir o tecido
normal.

Outro tratamento utilizado nos casos de câncer é a
quimioterapia, que consiste no uso de medicamentos extremamen-
te potentes. Também é usada para completar a cirurgia, podendo
começar antes ou após a operação. Ao contrário da radioterapia e da
cirurgia, que tem efeito local, a quimioterapia age em todo corpo,
visando evitar a volta do tumor e o aparecimento em outros órgãos. A
quimioterapia age sobre as células do corpo que tem um crescimen-
to e multiplicação acelerados, como as do câncer. Acontece que exis-
tem outras células do corpo que possuem estas mesmas
características, causando os famosos efeitos colaterais, tais como
anemia e diminuição da resistência a infecções, queda de cabelos e
pêlos, náuseas, vômitos e diarréias, além da dificuldade de engravidar
e parada da menstruação.

Em alguns casos, outro procedimento que pode ser útil é a
hormonioterapia.

Câncer de mama

Dr. Hugo Maciel - CRM-PR- 18059
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No último dia 03 de no-
vembro foi entregue ao Sr. Nel-
son Reichert, tradicional
morador de Missal, o cheque
ref. a indenização das perdas
da caderneta de poupança  re-
ferentes ao plano Bresser
(1987) e Verão (1989). A soleni-
dade de entrega foi feita na pró-
pria agência da Globalcred de
Missal, empresa esta que pa-
trocina as ações. Na ocasião
estavam presentes o Sr. Nel-
son, o Gerente Regional da
Globalcred, Cláudio Kanieski, a
Gerente da Agência de Missal,
Ângela e a Gerente da agência
Matelândia, Jaquelini Liotto.

Todos que tinham ca-
derneta de poupança nos perí-
odos de junho de 1987 e janeiro
de 1989 tem direito a receber
uma correção de saldo. Corre-
ção de 8% para as contas de
junho/1987 e 20% para as con-
tas de Janeiro de 1989.

Atenção: Os Bancos
não tomam a iniciativa de
pagar os valores aos clien-
tes lesados, para receber a
quantia devida o cliente
deve entrar com um proces-
so de “Execução de senten-
ça”.

Grande parte da popu-
lação brasileira utilizava, para
se proteger da inflação, a ca-
derneta de poupança. Nela
eram depositadas as economi-
as da população. Investimentos
populares, práticos e rápidos, a
poupança não tinha limites de
depósitos ou de retiradas (dife-
rente de outros investimentos).

Mas, apesar da segu-
rança oferecida, o Governo Fe-

Agricultor de Missal recebe
restituição de poupança

Nelson Reichert mostrando o cheque da restituição
de poupança, entre Ângela e Cláudio

deral ao instituir os planos
Bresser (junho de 1987) e Ve-
rão (janeiro de 1989) expurgou
os índices de correção monetá-
ria, alterando o indexador das
cadernetas de poupanças, re-
passando aos poupadores um
índice de correção menor do que
o oficial, embora a inflação do
período tenha sido bem maior.

Não satisfeita com a
manobra do Governo Federal, a
APADECO (Associação de Con-
sumidores do Paraná) ajuizou
uma ação no ano de 1991 no
sentido de reaver tais perdas.
Acontece que no ano de 2001,
exatos 10 anos depois, a
APADECO logrou êxito na ação
proposta, garantindo a todos os
poupadores que tinham cader-
netas de poupança a reaver com
juros e correção monetária as
quantias devidas a cada poupa-
dor.

Os poupadores que se
sentirem lesados e que eviden-
temente tinham contas abertas
nas épocas, devem entrar com
uma ação cobrança contra os

bancos, mesmo que a conta
em questão já tenha sido en-
cerrada. Para isto basta obter
os extratos dos períodos (o
banco é obrigado a fornecer os
extratos ao cliente).
Após o ingresso da ação por
parte do poupador o prazo mé-
dio para restituição dos valores
gira em torno de 8 a 12 me-
ses.

A Globalcred patrocina
essas ações sem custo inicial
algum ao poupador, somente
são descontado os honorários
quando do pagamento da inde-
nização.

A Globalcred atua nas
cidades de Matelândia, São
Miguel do Iguaçu e Missal, as
pessoas interessadas devem
contatar diretamente nas agên-
cias ou pelos telefones abaixo.
MISSAL - 045.3244-1973
(ANGELA)
MATELÂNDIA – 045.3262-
3029  (CLAUDIO)
SÃO MIGUEL – 045-3565-7434
(PAULO)

Nos dias 9 e 10 deste
mês, em Curitiba, foi realizada
assembléia da Fetaep (Federa-
ção dos Trabalhadores na Agri-
cultura do Estado do Paraná),
onde foi discutida e aprovada a
previsão orça-mentário para o
ano que vem, entre outros as-
suntos, como a eleição da
nova diretoria, que acontece no
mês de fevereiro de 2007.

1º VICE-PRESIDENTE

Aristeu Ribeiro pode ocupar
o cargo na Fetaep

Conforme o presidente
do Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais de Missal, Adelar
Correa, o objetivo das lide-ran-
ças sindicais da região é indi-
car e eleger como 1º
vice-presidente da entidade
Aristeu Elias Ribeiro, atual pre-
sidente do Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais de
Medianeira.

“Precisamos de maior
representatividade da região jun-
to a Fetaep, pois no Oeste a
realidade dos pequenos produ-
tores é bem diferente das ou-
tras regiões do Estado e, com
o Aristeu na primeira vice-pre-
sidência, certamente tere-mos
mais condições de ver nossas
reivindicações ouvidas e aten-
didas”.

Como forma de adesão
ao “Dia nacional de mobilização
contra a dengue”, a equipe da
Vigilância Sanitária de Missal,
realizou no dia 18 de novembro,
uma exposição retratando o cui-
dado que os munícipes devem
ter em relação à doença, bem
como as formas de prevenção.
O local escolhido pela equipe
para a explanação foi a Rua 7
de Setembro, local de maior flu-
xo de pessoas.

“Apesar da existência
do mosquito no nosso municí-
pio, ainda não registramos ne-
nhum caso de dengue local,
temos apenas uma pessoa com
a doença em Missal, contraída
em outro município, ou seja, é
um caso importado”, enfatiza
Marcos Roberto de Deus, Coor-
denador em Missal do PNCD
(Programa Nacional de Controle
da Dengue).

Marcos também
enfatizou que o município, por
meio da Secretaria Municipal de
Saúde, está sempre aderindo as
campanhas que evidenciam a
prevenção à dengue, pois mes-
mo com poucos casos existen-
tes, a prevenção é de
fundamental importância. “Prin-
cipalmente agora nesta época

Combate a dengue
é intensificado

de verão em conflito com chu-
vas, a incidência do Aedes
Aegypti aumenta, e provoca pre-
ocupação”, alerta.

O Coordenador do
PNCD também explica que mui-
tas pessoas não sabem ainda a
diferença entre o Aedes em rela-
ção a outros mosquitos. “O mos-
quito da dengue diferencia-se dos
demais, porque ele pica durante
o dia e possui manchas brancas
no corpo”, explica.

Arrastão
Anualmente a equipe da

Vigilância Sanitária, em parce-
ria com o Comitê Municipal de
Combate à Dengue e Voluntári-
os, é responsável pelo arrastão
realizado nas casas do centro,
bairros e interior de Missal, quan-
do as pessoas indicadas atuam
na limpeza domiciliar em conjun-
to com os próprios moradores.
Este ano a data escolhida para
o arrastão é 2 de dezembro, bus-
cando mobilizar e conscientizar
toda a população.

“Este trabalho é feito
porque, com base nos dados do
Ministério da Saúde, 80% dos
focos do mosquito são encontra-
dos dentro das residências”, fi-
naliza Marcos.

Está na Câmara de Ve-
readores para a votação o orça-
mento do município de Missal para
2007. Os vereadores estão anali-
sando e a votação acontecerá
neste mês de dezembro. A esti-
ma-tiva da administração munici-
pal é arrecadar R$ 19.271.550,00
no próximo ano. Neste ano de
2006, a previsão orçamentária era
de R$ 17.810.000,00, porém este
valor não deverá ser atingido, pois
faltando dois meses para termi-
nar o ano, a arrecadação atingiu
R$ 14.194.000,00.

O orçamento público é o
instrumento por meio do qual o
governo estima as receitas que
irá arrecadar e fixa os gastos que
espera realizar durante o ano.

Trata-se de uma peça de
planejamento, no qual as políti-
cas públicas setoriais são anali-
sadas, ordenadas segundo sua
prioridade e selecionadas para
integrar o plano de ação do go-
verno, nos limites do montante de
recursos passíveis de serem
mobilizados para financiar tais
gastos.

2007

Orçamento do município
é de R$ 19 milhões

No orçamento está inse-
rido todo um programa de proje-
tos e atividades, evidenciando com
clareza o que se pretende execu-
tar em um determinado período de
tempo. É de fundamental impor-
tância que a previsão orçamentá-
ria seja elaborada com critérios,
baseados em dados concretos,
onde as previsões se aproximem
ao máximo da realidade.

Evolução
Veja os valores arrecada-

dos pelo município de Missal des-
de 2001, ressaltando que nestes
valores estão incluídos todo tipo
de recurso, como financiamentos,
recursos a fundo perdido e
royalties. Os valores de 2001 a
2005, são efetivos (foi arrecada-
do), enquanto que 2006 e 2007,
são previsão orçamentária.
2001 - R$ 12.534.783,37
2002 - R$ 15.815.099,03
2003 - R$ 16.518.103,67
2004 - R$ 17.430.602,88
2005 - 16.025.895,48
2006 - 17.810.000,00
2007 - 19.271.550,00
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A exemplo de vários
municípios de todo o mundo, Mis-
sal aderiu a ‘Campanha 16 dias
de ativismo pelo fim da violência
contra as mulheres’, que neste
ano acontece no período de 25
de novembro - Dia Internacional
da Não-Violência contra as Mu-
lheres - a 10 de dezembro – Dia
Internacional dos Direitos Huma-
nos.

A campanha envolve cer-
ca de 130 países e tem como
principal objetivo dar visibilidade
à problemática e orientar as mu-
lheres em situação de violência
sobre os caminhos a serem per-
corridos para romper com o ciclo
da violência e do silêncio.

O lema deste ano ‘16
anos de Campanha: Assuma
essa luta!’ convoca a sociedade
a assumir a luta, que não é só
das mulheres, mas de todas as
pessoas que acreditam que uma

Missal adere a campanha pelo fim
da violência contra a mulher

vida digna e livre de violências é
o primeiro passo para a constru-
ção de uma sociedade justa,
igualitária e fraterna.  Também
abre a discussão sobre a diversi-
dade de segmentos de mulheres
e as diversas formas de violência
que suportam no dia a dia.

Segundo a fundação
Perseu Abramo, uma em cada
cinco mulheres brasileiras já so-
freu algum tipo de violência físi-
ca, sexual ou outro abuso
praticado por um homem. Além
disso, 16% das agressões são
físicas, 2%, psicológicas e 1%
por assédio sexual.

“Baseando-se nesta in-
formação, bem como o levanta-
mento de casos ocorridos dentro
do nosso município, estamos
abraçando esta causa, e aderin-
do à campanha, que tem como
função amenizar um problema
social existente e camuflado há

muito tempo: a violência contra a
mulher”, afirma Ivete Lunkes
Graeff, secretária Municipal de
Bem Estar Social e Ação Comu-
nitária de Missal.

Amparo judiciário
Segundo Arnildo Link,

advogado e Assessor Jurídico da
Prefeitura de Missal, este fato tam-
bém acontece com freqüência no
município e deve ser levado ao
conhecimento da justiça. “Todas
as vezes que uma mulher sofre
qualquer agressão física ou ver-
bal de seu esposo ou companhei-
ro, incentivamos que procure a
justiça, pois atualmente o judici-
ário também está preocupado
com as constantes agressões
que as mulheres possam estar so-
frendo” , enfatiza o Assessor Jurí-
dico, que também desenvolve
atividades de justiça gratuita em
Missal.

No próximo dia 10 de
dezembro será realizada a I Festa
Paroquial de Missal, em honra a
padroeira Nossa Senhora da Con-
ceição, que tem seu dia come-
morado em 8 de dezembro, com
a participação de todas as co-
munidades. A celebração
Eucarística, às 9h30, será em
Ação de Graças pelos 25 anos
de ordenação do padre Valdir
Antonio Riboldi, pároco da paró-
quia local, que espera uma gran-
de participação na Santa Missa,
“pois é em honra a Nossa Se-
nhora da Conceição e também
em Ação de Graças pelos 25
anos de minha ordenação”.

Padre Valdir, um dos
coordenadores da festa, explica
que a data (10 de dezembro) es-
tava reservada para a matriz, po-
rém em função da necessidade
de reforço no caixa da paróquia,
em função da necessidade de al-
guns investimentos, não previs-
tos, mas necessários, o
Conselho da Matriz cedeu a data,
sendo que o objetivo é que de
agora em diante esta festa acon-
teça anualmente. “A matriz fará
sua festa em outra época, prova-
velmente no mês de maio”.

Outro motivo financeiro
para a realização da festa, é a
necessidade da aquisição de
outro automóvel para a paróquia,
pois um foi furtado há cerca de
90 dias.

Com o objetivo de envol-
ver todas as comunidades, está
sendo realizada uma arrecada-
ção, família por família, através
de envelope, “onde explicamos a
situação e pedimos uma doação,
sendo que esta fica a critério de

Paróquia de Missal
realiza festa no dia 10
A Festa Paroquial é em honra a padroeira, Nossa Senhora

da Conceição. No evento também serão comemorados
os 25 anos de ordenação do padre Valdir Riboldi.

cada família. No início do mês de
dezembro estas serão recolhidas
por pessoas da própria comuni-
dade - os responsáveis por cada
setor -. Claro que também quere-
mos participação de todos na fes-
ta”, afirma padre Valdir.

Atrações
Além da celebração

eucarística, que inicia às 9h30, a
festa terá as atrações tradicio-
nais, como almoço (costelão,
churrasco, saladas), jogos, diver-
sões e matinê. Na parte de jogos
e diversões, entre outros, haverá
bolãozinho, 48 e pescaria.

Como grande novidade,
às 13h30, inicia o Show de Prê-
mios, onde através de bingo ele-
trônico, será sorteados prêmios
e valores em dinheiro, que no to-
tal atingem R$ 4 mil. É importan-
te salientar que não é necessário
estar presente para concorrer aos
prêmios, pois como é eletrônico,
quando surgir o ganhador este
será identificado e receberá, no
caso, seu premio posteriormen-
te. Os prêmios serão sorteados
em quatro rodadas, com ganha-
dores nas linhas horizontal e ver-
tical, e cartela cheia.

As cartelas estão à ven-
da nos locais tradicionais, em
Missal e municípios vizinhos, ao
preço de R$ 5,00 cada.

Programação
9h30 - Missa em Ação de Gra-
ças
12h00 - Almoço
13h30 - Show de prêmios
13h30 - Início dos jogos de 48,
bolãozinho e outros
16h00 – Matinê

Através do decreto
5.950, publicado no Diário
Oficial da União no início deste
mês,o governo federal reduziu
para 500 metros a distância no
entorno das unidades de
conservação em que é proibido
o plantio de soja transgênica.
No caso do algodão, a nova
faixa limite mínima é de 800
metros. Até agora os
produtores rurais não podiam
plantar Organismos
Geneticamente Modificados
(OGM’s) num entorno de dez
quilômetros ao redor dos

Restrição de transgênicos
passa a 500 metros

parques, a não ser que um plano
de manejo específ ico
determinasse zona de
amortecimento menor.

O decreto 5.950
regulamenta o artigo 57-A, da
Medida Provisória 327, também
de 31/10/2006, que dispõe sobre
o plantio de organismos
geneticamente modificados em
unidades de conservação. A MP
327 ainda revogou o artigo 11 da
Lei 10814 que impedia o plantio
de OGM’s nas áreas de
amortecimento, áreas indígenas
e mananciais de água.

Rio Pinto
O trabalho de

recuperação do canal do Rio Pinto
vem sendo desenvolvido com
uma máquina escavadeira
hidráulica que limpa e alarga o
curso do rio proporcionando maior
vazão, evitando assim o problema
anterior causado pelas chuvas.

O trabalho consiste
ainda em conscientizar a
população ribeirinha na
conservação e manutenção da
limpeza da encosta do rio.
         
Estradas

O Programa Estradas
com Qualidade está implantado
e visa melhorar as estradas do
interior favorecendo assim o
transporte e a escoação de
grãos das localidades rurais. As
estradas principais já atendidas
são: São Jorge, Vila Rural,
Indianópolis, São Lourenço,
Chapadão, Linha Brasil,
Mauritânia, Nova Brasília,
Caravágio, estrada da Pousada
das Águas e Linha Castelo Bran-
co, que perfazem um total de 255
mil m2. Segundo o Diretor de
Obras, César Bombassaro, “há
uma grande vantagem no uso do
‘brita solo’. Com o tempo se ob-
servará a economia na mecâni-
ca dos veículos e muitos
agricultores são subsidiados
com as novas estradas. A pro-
dução da pedra é feita no britador
adquirido pela administração

São Miguel têm várias obras em andamento
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu, através do Departamento de

Obras Rodoviárias, está realizando várias obras no município, entre elas:

municipal. Além do material pro-
duzido para a conservação das
estradas é feita também a distri-
buição de uma faixa de 4 a 5 mil
m2 de pedras britadas por mês
aos munícipes.”
       
Rua Vânio Ghellere
A obra de reurbanização da Rua

Vânio Ghellere é uma
complementação da
reurbanização da Avenida Iguaçu,
margens direita e esquerda. A
obra contará com o alargamento
da rua com pavimentação
asfáltica, calçada com paver, pin-
tura e sinalização horizontal e
vertical.

Autorizando os débitos de suas contas de água/luz e
telefone em conta corrente da Sicredi, você concorre a
prêmios. Confira os ganhadores do sorteio realizado no último
dia 31 de outubro, na Unidade da Sicredi em Missal.
1º prêmio: kit escolar - Leila Paulus
2º prêmio: kit para churrasco - Celasia Damke

Sorteados na campanha da Sicredi

Recuperação do canal do Rio Pinto
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“Todos os dias

Deus nos da um

momento em que

é possível trocar

tudo o que nos

faz infelizes. O

instante mágico é

o momento em

que um sim o um

não podem trocar

toda a nossa

existência”.

Alguns flashes realizados pelo
Portal Missal na Gula’s

Pizzaria. Tem mais fotos no
www.portalmissal.com.br

Basta clicar em ‘Galeria de
Fotos’ e conferir

Paulo Coelho
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No Lions Clube,
Elair e Sony

No CTG Porteira Nova, que realizou de 24 a 26 o rodeio
Crioulo, o patrão Avelino e Catarina

Exposição
Para quem não viu a exposição dos trabalhos de pintura e desenho de-
senvolvidos pelos alunos da professora Eliane de Pieri, no Departamento
de Cultura de Missal em 2006, quando estavam expostos no Banco do
Brasil, tem mais uma oportunidade de 8 a 15 de dezembro: os trabalhos
estarão expostos na NR Modas.

Em recente
evento so-

cial, Gilber-
to e

Claudete
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Em solenidade realiza-
da na Associação Recreativa
Lar, no dia 27 de outubro, a Câ-
mara Júnior de Missal apadri-
nhou a Associação dos
Deficientes Físicos de Missal
(ADEFM), com o objetivo de
apoiar e colaborar de forma mais
efetiva e constante a associa-
ção. Presentes ao ato, membros
da Câmara Júnior e ADEFM,
autoridades e lideranças muni-
cipais.

Elmo Pauli, coordena-
dor da Associação, destacou o
trabalho e a luta diária que os
deficientes físicos enfrentam,
enfatizando o trabalho que vem
sendo realizado por eles na con-
fecção dos enfeites de Natal que
serão colocados ao longo da Ave-
nida Dom Geraldo Sigaud e em
outros pontos (matéria publicada
na edição anterior) “Este apoio

Câmara Júnior
apadrinha ADEFM

que a Câmara Júnior irá nos ofe-
recer, em eventos e no dia-a-dia,
é muito importante. Também te-
mos que agradecer o apoio que
a administração municipal está
nos oferecendo,” concluiu.

O presidente da Câ-
mara Júnior de Missal, Décio
Vilibaldo Rohde, afirmou que
como o objetivo da entidade
também é apoiar o social, o
convite para apadrinhar a as-
sociação foi aceito. “Dentro
das possibilidades estaremos
trabalhando em parceria, re-
passando recursos de eventos
que terão nossa participação
e apoio em seus trabalhos.
Também continuaremos apoi-
ando outras entidades. Acei-
tamos o  desaf io  junto  a
ADEFM, pelo importante tra-
balho que vem sendo realiza-
do por ela.”

Elmo e Décio

Em Assembléia Geral
Ordinária realizada neste dia 23
de novembro, foi eleita e
empossada a diretoria do Conse-
lho Comunitário de Segurança de
Missal, para o período 2007/2008.
Áureo João Glesse, presidente do
Conselho, coordenou a reunião,
que elegeu por aclamação
Ademar Krüger como presidente.

Áureo avaliou como po-
sitivo o período em que presidiu a
entidade. “Missal é um município
tranqüilo e, com o apoio dos com-
panheiros de diretoria e bom
entrosamento que tivemos com
os responsáveis pela segurança,
polícias Civil e Militar, acredito que
o trabalho do Conselho de Segu-
rança foi bom”.
Ele apenas citou como problema
a questão ligada ao contrabando,
o que não tem afetado apenas
Missal, mas todos os municípios
lindeiros ao Lago de Itaipu.

Ao assumir, Krüger afir-
mou que amparado pelos de-
mais membros da diretoria é que

Conselho de Segurança
tem nova diretoria

decidiu aceitar a presidência, além
de que sempre teve um bom rela-
cionamento com as polícias. “Nos-
sa meta é trabalhar em parceria e
apoiar o trabalho da Civil e Militar,
bem como levar ao conhecimento
deles as reivindicações da comu-
nidade”.

Quanto as metas, o novo
presidente disse que irá anunciar
após a primeira reunião da dire-
toria.

Diretoria

Além de Ademar Krüger,
como presidente, integram a dire-
toria: vice-presidente, Áureo João
Glesse; tesoureiro, Mario
Schassott; vice, Rogério Muller;
secretário, Rudi Paetzold; vice,
Clóvis Kern Pauli.

Os conselheiros fiscais
efetivos são Jaci Hüppers, Paulo
Krist e Elário Graesel. Suplentes,
Sebastião Vargas, Silvano
Scheeren e Valdecir Gonçalves.

A assessoria jurídica
está com Telmo Feliupe Welter.

Neste dia 10 de novem-
bro a Anpemi (Associação Náu-
tica de Pesca Esportiva de
Missal), realizou assembléia de
prestação de contas, eleição e
posse da nova diretoria, sendo
eleito presidente Enácio Grasel,
que substitui João Agostinho
Welter, que agradeceu aos de-
mais membros da diretoria e as-
sociados pelo apoio durante o
período que permaneceu a frente
da associação, que tem 100 só-
cios, inclusive alguns de outros
municípios, como Medianeira,
Toledo, Vera Cruz do Oeste e
Curitiba.

O destaque principal das
atividades realizadas pela Anpemi
é o Desafio de Pesca à Corvina,
considerado o melhor torneio de
pesca de todos os realizados na
região lindeira ao Lago de Itaipu,
que nos últimos quatro anos tem
média superior a 200 equipes/
ano. O evento é elogiado por to-
dos os pescadores, principalmen-

da pesca, pois até estaremos
envolvidos quase que exclusiva-
mente com este evento”.

Diretoria - Presidente,
Enácio Grasel; vice, Mauro kern
Pauli; tesoureiro, Mario
Schassott; vice, Luiz Carlos
Graeff; secretário, Valdir Paulo
Borre; vice, Vilmar Scherback.
Diretores: Patrimônio - João
Agostinho Welter; Social –
Roberto Borgio e Gilberto Dalla
Rizarda; Esportes – Elário Grasel
e Gerson Sordi; Eventos – Eu-
genio Schwendler, Mauro perei-
ra, Valdir Backes, Luiz
Spielmann, Paulo Borgio, Carlos
Alberto Bastista, Milton Zwirterz
e Lotário Alfredo Langer.
Orientador jurídico – Telmo Felipe
Welter.

Conselheiros fiscais efe-
tivos: Gerson Guterrez de Car-
valho, Nilson Sanders e Dilvo
Trevisan. Suplentes: Erleir Jank,
João Moresco e Pedro Fachin.

Eleita e empossada nova diretoria da Anpemi
te pela organização,
gastronomia e receptividade aos
pescadores.

Além do Desafio de
Pesca à Corvina, João destaca
como ações no período a aqui-
sição de uma área ao lado do
Terminal Turístico de Vila Nata,
que foi loteada, inclusive com
bosque, bem como a pavimen-
tação com pedras irregulares e
a iluminação.

Conforme Enácio, a pri-
meira ação da nova diretoria é a
organização (já em andamento)
do 7º Desafio de Pesca à
Corvina, que será realizada nos
dias 10 e 11 de fevereiro no Ter-
minal Turístico de Vila Natal,
com a expectativa de reuniu
mais de 200 equipes.

Outras metas iniciais
são a conclusão do calçamento
na entrada da área da Associa-
ção e a construção de uma nova
sede. “Os demais trabalhos se-
rão definidos após a realização
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No dia 16 de janeiro de
2007, padre Valdir Riboldi com-
pleta 25 anos de ordenação sa-
cerdotal (jubileu de prata no
ministério sacerdotal). A data
será comemorada neste dia 10
de dezembro, com Missa de
Ação de Graças na Igreja Ma-
triz Nossa Senhora da Concei-
ção de Missal, data em que
também acontece a I Festa Pa-
roquial.

Valdir Riboldi nasceu
no dia 8 de outubro de 1953,
em Medianeira, é filho de Luiz
e Osvaldina, que em setembro
de 1955, foi morar em Flor da
Serra (hoje Serranópolis do
Iguaçu), quando a comunidade
estava sendo colonizada. “Fui
batizado no dia em que
Medianeira completou dois
anos de vida (24 de outubro de
1953) e vivi toda a realidade de
sertão, da roça, até os 12 anos
(1966), quando fui para o Se-
minário de Toledo, onde iniciei
minha caminhada, com muita
luta, mas considero uma

benção, apesar das dificuldades
e, com a graça de Deus cheguei
ao sacerdócio, agora completan-
do 25 anos de perseverança”,
conta padre Valdir.
A ordenação aconteceu depois
de 15 anos de estudo, aos 28
anos. Seu primeiro trabalho
como sacerdote, foi em Santa
Helena, onde ficou por aproxima-

damente 18 meses (1982/1983).
No final de 1983 foi designado
para atuar no Seminário Nossa
Senhora Medianeira, que esta-
va em construção. “Acolhemos
os primeiros seminaristas no
início de 1984”. Ali permaneceu
até dezembro de 1992.

Em 1993 padre Valdir foi
a Roma (Itália) para estudar, per-
manecendo por quase 4 anos.
Quando voltou foi designado Di-
retor Espiritual do Seminário Te-
ológico da Região Oeste do
Paraná, em Cascavel, onde per-
maneceu até 2005, quando as-
sumiu a Paróquia Nossa
Senhora da Conceição.

Missal
Sobre o trabalho em

Missal, padre Valdir diz que vai
bem. “No momento, além do tra-
balho de preparação da festa e
do meu jubileu, estamos prepa-
rando a assembléia - realizamos
as pré-assembléias -, e projetan-
do o ano de 2007 em termos da
caminhada de evangelização.

Padre Valdir completa 25
anos de sacerdócio

Temos muitas pessoas
dedicadas na matriz e nas co-
munidades. Posso contar com
muita gente boa e senti nas pré-
assembléias que há uma acolhi-
da da nossa proposta”.

As dificuldades, segun-
do o padre, “estão em encontrar
pessoas disponíveis para todas
as funções e serviços necessá-
rios para a vida de uma comuni-
dade, da igreja, da paróquia.
Temos um número relativamen-
te bom de catequistas, mas pre-
cisamos mais; os animadores de
grupo, são outro desafio - as ve-
zes há medo de assumir o com-
promisso, que sabemos, não é
fácil, mas não é impossível. Al-
guns vêem tudo pelo lado nega-
tivo, preocupados com as
críticas que irão receber, quan-
do deveriam ver pelo lado positi-
vo, ‘quanto vou me enriquecer,
crescer, me doando pela causa’.
É preciso que as pessoas come-
cem a olhar por este lado e as-
sumir o trabalho de
evangelização”.

Padre Valdir Riboldi

O Ministério da Cul-
tura do Brasil e a Dirección
General de Archivos, Museus
y Bibliotecas – Consejeria de
Cultura y Desportes, Comu-
nidade de Madri, Espanha,
entregaram neste dia 23 para
a Biblioteca Municipal Eugê-
nio Brod, 793 livros, para en-
riquecer o acervo e gerar mais
opções de leitura aos
munícipes.

“Para nós, esta notí-
cia foi uma agradável surpre-
sa, pois a maioria das obras
são em espanhol, e isto for-
talecerá o Centro de Línguas
(Celem), bem como o curso
implantado no ensino médio,
porque ambos são da língua
espanhola”, frisa Mirísia
Butske, secretária de Educa-
ção, Cultura e Esportes.

Biblioteca
Municipal
recebe
mais 793
livros



Os veranistas mais ani-
mados, que adoram levantar o
som do carro, independente do
incômodo aos demais cidadãos,
podem pagar caro pelo mau há-
bito. O Departamento Estadual
de Trânsito do Paraná (Detran-
PR) corre contra o tempo para
homologar os decibilímetros -
aparelhos que medem a altura
do som em decibéis - que já
possui e adquirir outros, para
efetivar a fiscalização do cum-
primento da resolução 204 do
Conselho Nacional de Trânsito.

No último dia 10, pas-
sou a valer a lei que determina a
emissão máxima de som de 80
decíbeis, levando-se em conta a
distância máxima de sete
metros. O máximo tole-
rável, para uma distância de meio
metro, é de 104 decibéis, o equi-
valente a um show de rock com
a distância de um metro da cai-
xa de som.

Valmir Moreschi, chefe
da 1.ª Circunscrição Regional de
Trânsito (Ciretran) do Paraná, diz
que alguns aparelhos de medi-
ção já existem, mas que preci-
sam de regulamentação para

SOM EM AUTOMÓVEIS

Lei determina a emissão
máxima de som de 80 decibéis

passarem à utilização. “A reso-
lução determina que esses apa-
relhos passem por homologação
da Denatran e do Inmetro”. A in-
tenção é colocá-los em circula-
ção nas viaturas o quanto antes,
para utilizá-los já na Operação
Verão. “Já estamos tra-
balhando em um projeto de
conscientização dos veranistas”,
explica. Um material educativo
também será distribuído por todo
o estado, em especial nos locais

onde é comum a concentração
de veículos cujos sons emitem
decibéis excessivos, como os
clubes de tunning. Nesses locais,
muitos proprietários de veículos
investem alto para ter um som
potente.

Quando a fiscalização
começar, de modo efetivo, quem
for pego com o som acima do
permitido pela resolução, será
multado e terá de desembolsar
R$ 127,69.  (o Estado do Paraná)

Idosos do Grupo Sem-
pre Avante, de Dom Armando,
distrito de Missal, realizam ca-
minhadas em vista ao controle
da hipertensão. As caminhadas
acontecem três vezes por sema-
na das 7h00 às 8h00, oportuni-
dade em que a pressão arterial
é verificada, antes e após a ati-
vidade física. É realizado tam-
bém alongamento inicial,
seguido de caminhada e alon-
gamento final. Além disso, os
participantes têm acompanha-
mento médico regularmente.O
projeto é uma parceria do pro-
grama Saúde da Família (PSF)
de Dom armando e da acadêmi-
ca de educação física Luciane
Damke.

Luciane destaca que
são inúmeros os benefícios da
realização destas caminhadas,
dentre eles, o aumento da auto-
estima, que reduz o risco de do-
enças cardíacas, auxilio na

DOM ARMANDO

Idosos fazem caminhadas
para prevenir doenças

prevenção e no tratamento da hi-
pertensão, auxílio no controle do
equilíbrio, entre outros. “Toda e
qualquer pessoa deve participar
de algum tipo de atividade física
diariamente ou pelo menos três
a cinco vezes por semana, garan-
tindo assim a longevidade e boa
qualidade de vida” destaca.

Conforme Mônica
Rauber, enfermeira do PSF, as
pessoas devem se preocupar
mais com a saúde, pois não são
apenas os medicamentos que
curam. A ajuda está na preven-
ção. Dietas equilibradas e exer-
cícios físicos são de fundamental
importância para manter uma
vida saudável.

Pôde-se constatar que
após seis meses de caminhada,
já são evidentes os resultados
em relação ao controle da hiper-
tensão e também à melhoria do
bem-estar físico geral e psicoló-
gico dos participantes.

Grupo de idosos que participa de atividades físicas

Desde o dia 6 de no-
vembro, a prefeitura de Missal
e secretarias municipais, pas-
sam a ter novo horário de ex-
pediente.

A decisão foi tomada
pelo Prefeito Plínio Stuani, de-
pois de uma reunião com os
secretários municipais e tem
como principais objetivos a re-
dução de custos e a
otimização dos trabalhos, já
que é comprovado o aumento
da produtividade com o turno
único.

Além disso, não have-
rá problemas de atendimento a
população com o novo horário.

Além do Paço Munici-
pal, as Secretarias de Agricul-
tura e Meio Ambiente, Bem
Estar Social e Ação Comuni-

Prefeitura atende em novo horário
tária, Indústria, Comércio e Tu-
rismo, e Obras, Urbanismo e
Transportes, estarão atenden-
do a população das 7h30 às
13h30.

A Secretaria Municipal
de Saúde atenderá das 7h às
13h, enquanto que a Secreta-
ria de Educação, Cultura e Es-
portes dividirá o atendimento
em dois turnos, das 9h às 12h
e das 13h30 às 16h30.
Os centros de educação infan-
til (creches) e escolas munici-
pais continuarão funcionando
em horário normal.

Mesmo com o expedi-
ente geral em turno único, o
Departamento de Urbanismo
manterá os dois turnos, princi-
palmente na área de limpeza
urbana.

No dia 1º deste mês
começou mais um período de
piracema (reprodução de peixes)
no Paraná. A portaria que
determina a proibição da pesca
amadora ou profissional em rios
estaduais no período de 1º de
novembro de 2006 a 28 de
fevereiro de 2007 foi assinada
pelo secretário do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos, Rasca
Rodrigues.

Como em anos
anteriores, a fiscalização da
piracema contará com o auxílio
dos profissionais e equipamentos
do programa Força Verde. Serão
utilizados helicópteros e barcos
flexboat adquiridos pelo programa
para intensificar a atuação dos
fiscais e coibir a pesca predatória.

A maior bacia
hidrográfica do Estado, que
compreende dos rios
Paranapanema, Ivaí e Paraná,
além do alagado da hidrelétrica
de Rosana, terá monitoramento
aproximado de 300 quilômetros
de extensão. A bacia é citada na
normativa 124 do Ibama, que

PIRACEMA

IAP proíbe a pesca nos rios do Paraná
exige a proteção de toda a área
banhada pelos três rios e
afluentes.

Rios estaduais
Os rios que nascem e

terminam dentro do Estado, em
que a pesca está proibida, são:
Tibagi (e seus afluentes), da
nascente à Foz do Rio Iguaçu (e
seus afluentes e alagados),
Arroio-Guaçu, Piquiri, Ivaí, Ocói,
São Francisco Falso e São
Francisco Verdadeiro, das Cinzas
e os afluentes no Reservatório de
Itaipu. Além disso, a pesca
também fica proibida nas áreas
de alagados, alagadiços, lagos,
banhados e canais ou poços que
recebam águas desses rios.

Outros locais proibidos
para a atividade pesqueira são as
proximidades de
desembocaduras de rios (até 500
metros) e as cercanias das
barragens de usinas hidrelétricas,
cachoeiras e corredeiras (até 1,5
mil metros à esquerda e à direita).

A proibição vale ainda
para áreas no entorno da Estação

Ecológica de Caiuá e do Parque
Estadual do Iguaçu.
Permitidas

Apesar de diversas
proibições, algumas modalidades
de pesca estarão liberadas. A
pesca amadora desembarcada nos
rios e reservatórios artificiais será
permitida - desde que seja realizada
apenas com linha de mão, caniço,
molinete e iscas artificiais. Os
mesmos critérios valem para a
pesca profissional. Todos os outros
equipamentos não estão liberados.

A atividade pesqueira em
tanques de aqüicultura e pesque-
pague também é permitida, desde
que os locais sejam registrados
no Ibama, no Ministério da
Agricultura e no IAP.  Os
pescadores amadores licenciados
têm mais um benefício: podem
capturar e transportar até cinco
quilos de peixe, mais um exemplar
de qualquer peso, à exceção de
algumas espécies, excluídas dos
limites de captura - tucunaré,
tilápia, bagre africano, black bass,
peixe-rei, sardinha de água doce,
corvina, apaiari e carpas.
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A banda Musikkapelle,
da cidade de Gutenzzelt, na Ale-
manha, esteve em Missal nes-
te dia 1º de novembro para uma
apresentação no Centro de Con-
vivência do Idoso, para um pú-
blico que lotou o local. Além de
Missal, os músicos visitaram
outros municípios da região e ci-
dades turísticas brasileiras, en-
tre elas, Curitiba e Rio de
Janeiro. A visita faz parte de pro-
jeto de intercâmbio cultural en-
tre Brasil e Alemanha.

O grupo foi
recepcionado pelo prefeito Plínio
Stuani e outras autoridades e li-
deranças locais.

Stuani, em seu pronun-
ciamento, agradeceu a visita da
banda, frisando que Missal é um
município colonizado por ale-
mães, e está de braços abertos
para receber qualquer etnia.

Augusto, um dos inte-
grantes da banda, também fez
uso da palavra declarando a ad-
miração que os alemães têm
pela cultura brasileira, finalizan-
do as palavras com a frase pro-
nunciada em português: “Viva a
Alemanha! Viva o Brasil!”

Apresentações
Após os pronunciamen-

tos, a Companhia Municipal de
Dança apresentou-se mostrando
a cultura germânica cultuada

Banda Musikkapelle fez

apresentação em Missal

pelos missalenses bem como um
dos estilos de dança brasileira.

Posteriormente a banda
Musikkapelle apresentou-se e foi
muito aplaudida, principalmente
porque várias músicas apresen-
tadas são freqüentemente execu-
tadas em festas de origem alemã
de Missal e região.

Após as apresentações,
o Provopar serviu um jantar, do
qual também participaram, além
dos músicos, muitas pessoas da
comunidade.

Musikkapelle
A Banda Musikkapelle é

formada por moradores da cida-
de de Gutenzzelt, que tem em
torno de 1.800 moradores, e par-

Apresentação da banda alemã em Missal

ticipa de festas e eventos da co-
munidade local e regional. Nas
apresentações em Missal e re-
gião, 35 músicos se fizeram pre-
sentes, sendo que no total
participam 70 músicos, confor-
me informou Claci Walker
Högerle, que nasceu ‘por aqui’ –
seu pai mora atualmente em
Itaipulândia -, e hoje mora em
Gutenzzelt. Ela foi uma das co-
ordenadoras da viagem. Integram
a banda pessoas de diferentes
profissões, como engenheiros,
professores, estudantes, entre
outros.

A viagem foi possível e
durou 10 dias, pois na mudança
de estação, eles têm férias de
14 dias.

Os alunos das 4ªs séri-
es da Escola Municipal Novo
Milênio, de Missal, participaram
da IX Olimpíada Nacional de As-
tronomia e Astronáutica, que
aconteceu no mês de maio de
2006. O evento contou com a
participação de 11.500 escolas,
testando os conhecimentos dos
estudantes de todo o país no que
diz respeito à ciência e afins.

Missal teve a participa-
ção de 51 alunos, sendo que
destes 26 conseguiram média
superior a 7,0. “Ficamos felizes
com este resultado, pois muitos
conteúdos cobrados na prova ain-
da nem foram vistos pelos nos-
sos alunos, e mesmo assim
muitos mostraram que têm ca-
pacidade para enfrentar este tipo
de desafio”, destaca a professo-
ra Cleonice Strieder, diretora da
escola.

NOVO MILÊNIO

Alunos se destacam em
astronomia e astronáutica

Além disso, o aluno Mar-
cos Vinícius Strieder conseguiu
a medalha de bronze, pois atin-
giu a nota 9,1 na prova.
Estudantes com notas superio-
res a 9,0 receberam medalhas,
sendo bronze de 9,0 a 9,4, pra-
ta de 9,5 a 9,9, e ouro a nota
máxima. No Brasil inteiro foram
distribuídas 10 mil medalhas.  A
premiação chegou a Missal no
dia 30 de outubro, quando as
professoras fizeram a entrega do
certificado de participação para
todos os estudantes.

Mirísia Butske, secretá-
ria de Educação, Cultura e Es-
portes também participou do ato
de entrega, destacando que
toda a equipe de educação, bem
como o município de Missal,
sentem-se orgulhosos destes
alunos pelo interesse e desem-
penho mostrado nas provas.

Marcos recebendo a medalha das professoras e de Mirísia Butske

O lançamento do II
Concurso do Porco à
Paraguaia, evento realizado
pela Associação de Desenvol-
vimento Turístico e Ecológico
de Missal (antigo Núcleo do
Turismo), em parceira com a
Acimi e Secretaria Municipal de
Indústria, Comércio e Turismo,
foi realizado neste dia 18, no
Terminal Turístico de Vila Na-
tal, onde acontece o concurso
no dia 3 de dezembro, junta-
mente com a abertura da Tem-
porada de Verão 2006/2007. O
objetivo principal é divulgar o
prato oficial do município, bem
como iniciar efetivamente um
amplo projeto turístico para Mis-
sal.

Conforme o presidente
da Associação, Custódio Reis
Lima, a meta é atrair no míni-

3 DE DEZEMBRO

Porco à Paraguaia e abertura da
Temporada de Verão 2006/2007

mo mil pessoas para o almoço,
que tem um custo de R$ 10,00
com os acompanhamentos,
como arroz, saladas e outros.
Também está sendo vendido o
porco inteiro, por R$ 300,00, e
que dá para servir aproximada-
mente 38 pessoas.

Com relação ao primei-
ro concurso, realizado no ano
passado, Custódio informa que
ocorreram mudanças em algu-
mas regras do regulamento,
além do que neste ano o evento
não acontece ‘sozinho’, está
sendo realizado no mesmo dia
da abertura da temporada. As
inscrições de equipes podem ser
feitas até este dia 25 de novem-
bro, na Acimi (3244-1184), com
Algacir, onde também estão à
venda fichas para o almoço.
Temporada de verão - A aber-

tura  temporada de Verão  2006/
2007 tem  como  primeira ativi-
dade, com início às 7h00, a ‘Ca-
minhada Saúde Verão’, com
saída da cidade até o Terminal
Turístico de Vila Natal.  As ins-
crições poderão ser feitas a par-
tir do dia 16 de novembro na
Escola do Trabalho, Casa da
Cultura e Ginásio de Esportes.

Na parte da tarde haverá
torneio de vôlei de areia em du-
plas. “Estamos convidando to-
dos os munícipes e moradores
da região para participarem da
abertura de temporada, haverá
programação durante o dia todo
com atividades que envolvem
esporte e gastronomia”, frisa
Áureo João Glesse, Presidente
da Comissão Central de Even-
tos de Missal e secretário de
Indústria, Comércio e Turismo.
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Capacetes utlizados por
motociclistas agora têm que ter
certificação do Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Inmetro). A
determinação está  na Resolução
203 do Conselho Nacional de
Trânsito (Contran), publicada neste
dia 10 no Diário Oficial da União.

De acordo com as novas
regras, será necessário também
que o capacete possua, nas
partes traseiras e laterais,
elementos refletivos de
segurança que deverão ter uma
superfície de pelo menos 18
(centímetros quadrados (cm²).
Segundo o Contran, essa faixa
garantirá a sinalização.

O capacete deverá
possuir viseira, sendo que
durante o período noturno é
obrigatório que ela seja do padrão
cristal. Caso o capacete não
possua viseira, deverão ser
utilizados óculos de proteção que
não poderão ser substituídos por
óculos de sol. Os óculos de
proteção são aqueles que
permitem ao usuário a utilização
simultânea de óculos corretivos
ou de sol. A resolução proíbe o

Motociclistas com capacetes
fora de normas serão punidos

uso de películas na viseira e nos
óculos de proteção.

As regras valem para a
utilização de capacete por
condutor e passageiro de
motocicleta, motoneta,
ciclomotor, triciclo e quadriciclo

motorizado. Quemnão cumprir as
normas pagará multa de R$
191,54, terá o direito de dirigir
suspenso e terá recolhido o
documento de habilitação.

A resolução entrará em
vigor em 180 dias.

Condutores
e passagei-

ros de
motocicleta
terão de se
adaptar, em
180 dias, às

novas
regras do

Contran
sobre a

utilização
de capace-

te

A Assoc iação  Co-
mercial Empresarial de Mis-
sal (Acimi), em parceria com
as empresas partici-pantes
do Fundo de Promoções da
entidade, está real izando
desde o dia 16, a Campanha
de Vendas do Natal 2006
‘Natal Esperança e Vida’,
que vai sortear entre os con-
sumidores que adquirirem
produtos ou serviços nas
empresas  pa r t i c i pan tes ,
i den t i f i cadas  com
bandeirolas da promoção. A
campanha termina no dia 23
de dezembro, quando acon-
tece o sorteio, às 18h00, em
frente a sede da Acimi.

A campanha tem a fi-
nal idade de fortalecer as
ações dos associados, esti-
mulando os consumidores as
compras, incrementando des-
sa forma as vendas de final

NATAL

Campanha de
vendas vai sortear
12 prêmios

de ano, além de despertar no
consumidor a valorização do
comércio local, evitando a
evasão das vendas, através da
oferta de prêmios atrativos e
atendimento diferenciado.

Além dos prêmios ofe-
recidos pela campanha ‘Natal
Esperança e Vida’, várias
empresas estarão sorteando
outros brindes e prêmios en-
tre seus clientes.

Prêmios
Para participar do sor-

teio dos prêmios o consumi-
dor deverá exigir o cupom,
preencher e depositar nas ur-
nas. Os prêmios a serem sor-
teados são: três aparelhos
MP3, duas bicicletas, dois
DVDs, dois aparelhos de som,
um aparelho celular Claro,
uma televisão 29’ e um com-
putador.




