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R$ 2,50

Mulheres...
Mulheres fracas, fortes.
Não importa.
Mulheres mostram que mesmo através da fragilidade.
São fortes o bastante para erguerem sempre a cabeça
Sem desistir, pois sabem que são capazes de vencer.

Matelândia realiza
Feleite 2007
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Novo vereador - O vereador
Vanderlei Baum (PFL), na sessão
da Câmara deste dia 5, solicitou
licença de 30 dias para tratamento
de saúde. Neste período, o
suplente Artêmio Scheeren
assume a vaga. Artêmio é de Dom
Armando e, por pouco, o distrito
não teria 33,33% dos vereadores,
pois Silvano Scheeren (irmão de
Artêmio), que é suplente pela UPM,
permaneceu até o dia 10 de janeiro
(vaga aberta pela licença da
vereadora Irani Giehl). De Dom
Armando, é também a vereadora
Nilva Unser.

Muy hermanos (?) - Ver o Grêmio
‘faturar’ o Cerro Porteño, em
Assunção, custou, além do
transporte, ingressos e
alimentação, um pouco de Gelol,
gaze, mercúrio e dipirona para um
grupo de gremistas de Missal,
que juntamente com alguns
medianeirenses, foram até o país
dos hermanos. Depois do jogo,
contam alguns, foram paus, pedras
e tijolos pra todo lado e, alguns
venceriam até a prova dos 100
metros com obstáculos - estes
seriam os hermanos que tentavam
acertar os gremistas. Mas,
afirmam, o importante é ‘com o
Grêmio onde o Grêmio estiver’.

Pouca dívida - Na audiência onde
foram apresentados números de
2006, também foi possível verificar
que a dívida total do município de
Missal (curto, médio e longo
prazos), não chega a R$ 1,4
milhão, quer dizer, o que o
município deve não é muito, até
porque parte disso vai terminar de
ser pago daqui 15 anos.

Mulheres I - Coincidência ou não,
não importa, mas a vice-prefeita
Mirísia Butzke será a primeira
mulher a comandar os destinos
do município de Missal e, no mês
de março, que é o mês da mulher.

Mulheres II - Aliás, se formos
comparar Missal com o município-
mãe (Medianeira), veremos que a
primeira mulher a ser vereadora no
município de Medianeira foi a
missalense Nerci V. Perez, que
atualmente mora em Curitiba. Ah,
e Medianeira, como muitos
municípios da região nunca teve
uma mulher no comando do
município.

Descontraindo - Por falar em
mulheres, um pouco de maldade
com elas: quando Deus resolveu
expulsar Adão e Eva do Paraíso,
depois de o casal cometer o
pecado de comer o fruto proibido,
o primeiro a receber a notícia foi
Adão:
- Teu pecado o pagarás com o
suor do teu rosto.
Em seguida, chama Eva e fala
com voz firme:

- E tu, o pagarás com sangue,
mas em suaves parcelas
mensais...!!

É ‘bão’ - Os deputados estaduais
do Paraná trabalharam três dias
no mês de fevereiro (26, 27 e 28),
mas ao contrário dos demais
trabalhadores mortais, receberam
o salário integral. Ah, para não
sermos injustos com nossos
parlamentares, eles também
participaram, por algumas horas,
da sessão solene de abertura dos
trabalhos legislativos deste ano.

Como sempre - Enquanto isso,
nosso governador Roberto
Requião, mantém sua postura
ditatorial. Na mensagem à
Assembléia Legislativa, ele
reafirmou que fará um governo de
esquerda e criticou a globalização.
Ah, e que por conta desta posição
é criticado pela imprensa, que ao
que parece, pelo menos para o
governador, é culpada de tudo que
acontece de errado em seu
governo. É seu bode espiatório.

Opção pelos pobres - Requião
também afirma em seus discursos
a “opção pelos pobres” (a Carta de
Puebla, sempre citada), porém ele
é, entre todos os governadores, o
que quem o maior salário: R$ 24,5
mil por mês. O presidente Lula
ganha R$ 8,9 mil, mas tem cartão
de crédito sem limite de gastos.

Outro lado - Requião disse que o
vencimento está dentro da lei e
que os mesmos R$ 24,5 mil que
ele recebe mensalmente, os ex-
governadores Jaime Lerner e Paulo
Pimentel, ambos aposentados,
também recebem.  Porém, se
comparado com o último salário
pago ao ex-governador Jaime
Lerner em dezembro de 2002,
quando saiu do cargo, o aumento
do salário de Requião é de 113%
- pulou de R$ 11,5 no final de 2002
para os atuais R$ 24,5 mil.

Bem aposentados - Além de
Pimentel, Lerner e Requião, ainda
recebem por mês R$ 24,5 mil os
ex-governadores João Elísio Ferraz
de Campos, Jaime Canet e Mário
Pereira. “A diferença é que eles
estão aposentados. Eu já fui
governador e não me aposentei”,
disse. “É um salário para governar
o estado do Paraná”, completou
Requião.

País  sério? - Além dos nobres
ex-governadores, que ‘trabalharam
arduamente’ para conquistar a
aposentadoria, como no caso de
Mário Pereira por dois longos anos

(o trabalhador precisa pelo menos
trabalhar 30 anos), o senhor
deputado federal José Janene, um
dos coordenadores do ‘mensalão’
- aquele que virou em pizza, onde
uma cambada de safados saiu na
boa, certamente porque roubaram
bastante, pois se fosse ladrão de
galinha seria preso -, também
conquistou a merecida
aposentadoria por invalidez: vai
receber R$ 12.847,20, por mês,
até o fim da vida.

Feriado de carnaval? - Curioso
é que, ao mesmo tempo em que
tem leis que não pegam, tem
coisa que pega apesar de não ser
lei. Feriado de Carnaval, por
exemplo. Não existe, mas pegou!

A volta - Após três anos
consecutivos sem a realização
do vestibular para o curso de
Administração ofertado pela
Unioeste - extensão de
Medianeira, 40 novos acadêmicos
participaram no dia 27 de fevereiro
da Aula Inaugural.

Ameaçados - Um asteróide pode
aproximar-se de maneira perigosa
da Terra em 2036 e a Organização
das Nações Unidas (ONU) deve
assumir a responsabilidade por
uma missão especial para desviá-
lo, afirmou um grupo de
astronautas, cientistas e
engenheiros. Astrônomos estão
monitorando um asteróide
chamado Apophis, que tem uma
chance em 45 mil de atingir a
terra no dia 13 de abril de 2036.

Duplicação da 277 - Embora o
secretário estadual de
Transportes, Rogério Tizzot, tenha
anunciado um cronograma para a
conclusão da duplicação da BR-
277, trecho entre Cascavel e
Medianeira, a concessionária
Rodovia das Cataratas,
responsável pela obra, reafirma
que não está obrigada a executar
os trabalhos e, portanto, não tem
prazo para a conclusão do
investimento. Portanto...

R$ 200 mi - O presidente do
Grupo Sadia, Gilberto Tomazoni,
anunciou que a empresa vai
investir R$ 200 milhões no Paraná
até o fim deste ano. A maior parte
destes investimentos será
destinada à reconstrução da
unidade industrial de Toledo,
destruída por um incêndio no ano
passado, e no terminal de
exportação da empresa no Porto
de Paranaguá.

Susto I - E o prefeito Plínio Stuani

deu um susto nos funcionários
públicos de Missal, na reunião
convocada pelo sindicato da
categoria, no dia 3 deste mês,
onde seria discutida a reposição
salarial e aumento real: disse que
acordou às duas da madrugada e
não dormiu mais, pensando no
assunto e tomou uma decisão,
mas que antes de apresenta-la
gostaria de ouvir perguntas e
reivindicações dos presentes.
Todos ficaram meio cabreiros, mas
a reunião continuou normalmente,
com perguntas, colocações
diversas e então finalmente o
prefeito anunciou: 5%.

Susto mesmo - Quase que com
certeza, nenhum dos presentes
esperava ouvir tais palavras, ou
seja, um aumento real de 2,07%,
o maior já concedido na história
do município, pois o índice utilizado
para a reposição, o INPC, foi de
2,93% no período - e o segundo da
história, conforme informações de
servidores que trabalham na
prefeitura desde a criação do
município, sendo que o primeiro,
‘há muitos anos atrás’, foi de 1,7%.

Cortes/cobrança - Plínio lembrou
que esses 5% representarão
cortes nas horas extras, nos
cargos em comissão e estagiários
e, ao mesmo tempo, exigiu dos
servidores municipais o maior
empenho possível, inclusive na
campanha que visa o aumento da
arrecadação. Ah, os munícipes,
assim, tem mais motivos para
cobrar uma boa prestação de
serviços e, ao mesmo tempo,
denunciar uns e outros servidores
‘folgadões’.

De Gol - O prefeito fechou a reunião
arrematando: “Decidi também ficar
sem carro oficial. Pretendo, até o
final do meu mandato, andar com
o Gol”. O Vectra, carro oficial do
prefeito (prefeitura) será leiloado
neste mês.

Presidente - Vereador há 14 anos,
Lauro Follmann comandou pela
primeira vez uma sessão ordinária
do Legislativo de Missal. Atual
vice-presidente, com a ausência
do presidente Mario Schassott,
na sessão deste dia 5 de março,
ele conduziu os trabalhos.

Participe - Ajude-nos a fazer o
Portal Missal cada vez melhor.
Participe sugerindo matérias,
notas, enfim, diga o que você
gostaria de ler no site e no jornal,
enviando sugestões para o
redacao@portalmissal.com.br  ou
entre no site e clique em contato.

Encerrando - Cabral pensava
descobrir o caminho das Índias,
mas desviou-se e descobriu o
Brasil, acabando por encontrar as
índias descobertas!!

Números apresentados
pela administração municipal de Missal
na audiência pública realizada no dia
23 de fevereiro, referente as metas
fiscais de 2006, deixam no ar duas
perguntas distintas: é Missal um
município doente?; não faltam
investimentos nos setores que geram
renda?

Aliás, estas duas questões
foram levantadas na tribuna da
Câmara de Vereadores, sessão do
dia 26 de fevereiro, pelos vereadores
Mauro Kern Pauli (município doente)
e Nelson Fernandes dos Santos
(geração de renda).

As indagações dos
vereadores - e também neste espaço
-, tem razão de ser, pois na área da
saúde foram gastos, em 2006, R$ 1,6
milhão a mais do que preconiza a lei
que rege a necessidade mínima de
aplicação no setor; enquanto que na
área de indústria, comércio e turismo,
não chegou a ser gasto 50% do
previsto no orçamento.

Todos sabem que,
politicamente, investir em saúde
apenas o que a lei manda é ruim, o
político perde votos, porém se faz
necessária uma atitude e, ao mesmo
tempo, para que esta atitude seja
tomada, é necessário que todos os
políticos, situação e oposição, sentem
a mesma mesa e discutam as atitudes
a serem implantadas para reduzir
este investimento e depois falem a
mesma língua, deixando de usar a
influencia para dar um jeitinho em
favor de seus eleitores, usando o
conhecido ‘pistolão’, ou criticar as
ações implantadas.

Ao tomar esta atitude,
certamente o valor definido no
orçamento poderá ser investido, e
não remanejado para outras áreas,
como por exemplo, na saúde.

É preciso também deixar
claro que a culpa deste
assistencialismo não é da
administração atual - é uma prática
que vem sendo fortalecida ao longo
dos anos, especialmente nos
municípios lindeiros ao Lago de Itaipu
-, que no início até implantou
mudanças que não soaram bem
politicamente, porém é preciso mais
e, repetimos, apenas o consenso
entre políticos de situação e oposição
conseguirá essa mudança de atitude,
que mais dia menos dia terá que
acontecer, independentemente de
quem esteja no poder. Alguém terá
que curar essa ferida, ou como se diz
popularmente, costurar esse saco
sem fundo que consome recursos
que poderiam ser investidos em
outras áreas.

Voltaremos ao assunto na
próxima edição através de
reportagem com lideranças do
município.

Saúde x geração
de renda

Teve início no dia 24
de fevereiro o Campeonato
Municipal de Futebol de Missal
- Copa Rádio Nativa FM, com a
participação de sete equipes,
sendo que todos jogarão contra
todos,  em turno único,
classificando-se para a fase
semifinal as quatro equipes
melhor colocados. Os jogos
iniciam sempre às 16h00.

Na semifinal serão
jogos de ida e volta, sendo que
o 1º enfrenta o 4º colocado e o
2º x 3º. Os vencedores farão a
f inal ,  também em duas
partidas.

1ª rodada – 24/02
Assoc. Esp. União/Táxi do Nei 1
x 3 Avemi
XV de Novembro/São José 3 x 1
Ceifatral/Estrela Portão Ocoi
Assorema/Bairro Renascer 2 x 1
Torn. Escobar/Cruzeiro S. João

2ª rodada – 03/03
Torn. Escobar/Cruzeiro S. João 4
x 0 Ceifatral/Estrela Portão Ocoi
XV de Novembro/São José 3 x 2
Eletrônica PW/Pesque Pague

Resultados e tabela de jogos
do Municipal de Futebol

Darci
Assorema/Bairro Renascer 1 x 2
Avemi

3ª rodada – 10/03
Na Avemi
Avemi x Torn. Escobar/Cruzeiro
S. João
Na Linha Boa Esperança
Eletrônica PW/Pesque Pague
Darci x Assorema/Bairro
Renascer
No Bairro Renascer
Assoc. Esp. União/Táxi do Nei x
XV de Novembro/São José

4ª rodada – 17/03
Na Avemi
Avemi x Eletrônica PW/Pesque
Pague Darci
Na Linha São João
Torn. Escobar/Cruzeiro S. João x
XV de Novembro/São José
No Bairro Renascer
Ceifatral/Estrela Portão Ocoi x
Assoc. Esp. União/Táxi do Nei

5ª rodada – 24/03
Na Avemi
Assoc. Esp. União/Táxi do Nei x
Torn. Escobar/Cruzeiro S. João

Na Linha Boa Esperança
Eletrônica PW/Pesque Pague
Darci x Ceifatral/Estrela Portão
Ocoi
Na Linha São José
XV de Novembro/São José x
Assorema/Bairro Renascer

6ª rodada – 31/03
Na Avemi
Ceifatral/Estrela Portão Ocoi x
Avemi
Na Linha São João
Torn. Escobar/Cruzeiro S. João x
Eletrônica PW/Pesque Pague
Darci
No Bairro Renascer
Assorema/Bairro Renascer x
Assoc. Esp. União/Táxi do Nei

7ª rodada – 07/04
Na Avemi
Avemi x XV de Novembro/São
José
Na Linha Boa Esperança
Eletrônica PW/Pesque Pague
Darci x Assoc. Esp. União/Táxi
do Nei
No Bairro Renascer
Ceifatral/Estrela Portão Ocoi x
Assorema/Bairro Renascer

Conforme o arbitral
realizado no dia 05 de março, em
São Miguel do Iguaçu, ficou
definido e confirmado a realização
do primeiro Regionalito de
Handebol/Taça São Miguel -
adulto masculino com a
confirmação de nove municípios
da região Oeste, com início neste
dia 10 de março, em São Miguel
do Iguaçu. As equipes
confirmadas são: Foz do Iguaçu,
Santa Helena, Marechal Cândido
Rondon, Assis Chateubriandt,
Missal, Mercedes, Corbélia,
Toledo e São Miguel do Iguaçu.

A forma de disputa será
todos contra todos em um único
turno, onde as duas primeiras
rodadas já foram pré-
estabelecidas com as datas,
horários e locais dos jogos, sendo
a primeira no dia 10 de março em
São Miguel do Iguaçu e a segunda

Comunitário de Futsal

Regionalito de Handebol
em São Miguel do Iguaçu

em M.C.Rondon no dia 17 de
março. Na terceira rodada em
diante todas as equipes jogarão
um jogo por semana sendo um
em casa e outro fora, até
completarem a nona e ultima
rodada de classificação, de onde
sairá os quatro finalistas melhores
pontuados.

Os horários e confrontos
dessa fase de classificação foram
definidas por sorteio e a semi-
final será definida durante a
competição, sendo a final em São
Miguel do Iguaçu, independente
da classificação.

1ª rodada: 10 de março,
em São Miguel do Iguaçu, no
Ginásio Valter Marcon:
15h00: Foz do Iguaçu x Mercedes
16h30: M.C. Rondon x Toledo
18h00: Assis Chateub. x Missal
19h30: São Miguel x Santa Helena
Folga: Corbélia

Conforme informações do Departamento de Esportes de
Missal, neste mês de março terão início os Comunitários de
Futsal, nos distritos de Dom Armando e Portão Ocoi e em Vista
Alegre.

Neste dia 12 de março,
às 19h30, acontece o Congresso
técnico para definir a tabela e
locais dos jogos do Campeonato
Municipal de Sinuca. A reunião
será na sala do Departamento
Municipal de Esportes (anexa ao
Ginásio Municipal 25 de Julho),
que é a realizado da competição.

A expectativa do Diretor

O Diretor de Esportes
do munic íp io  de  Missa l ,
Gilberto Dalla Rizarda, o
Betão, conf i rmou  que o
município sediará a fase
regional dos Jogos Colegiais
do Paraná (Núcleo de Foz
d o  I g u a ç u ) ,  c o m  a
participação de delegações
de  o i to  mun ic íp ios ,  que
d e v e r ã o  t r a z e r  p a r a  a s
disputas mais de mil atletas.
A  c o m p e t i ç ã o  a c o n t e c e
entre os dias 04 e 10 de
m a i o  e  c l a s s i f i c a r á  o s
m e l h o r e s  p a r a  a  f i n a l
estadual.

A l é m  d e  M i s s a l ,
participarão alunos/atletas
dos municípios de Santa
Terezinha de I taipu, São
M i g u e l  d o  I g u a ç u ,
Ser ranópo l i s  do  Iguaçu ,
Med iane i ra ,  Ma te lând ia ,
Ramilândia e Itaipulândia.

JOGOS
COLEGIAIS DO PR

Missal será
sede da fase
regional

Novos, mas destaques
da dupla Gre-Nal

PERFIL

Alexandre Pato Lucas
Nome:
Alexandre R.
da Silva
Data de
nascimento:
02/09/1989
Local de
nascimento:
Pato Branco -
PR
Altura: 1,80
Peso: 71 kg

Nome: Lucas
Pezzini Leiva
Data de
nascimento:
09/01/1987
Local de
nascimento:
Dourados –
MS
Altura: 1,79
Peso: 74 kg

Vem aí o Municipal de Sinuca
de Esportes, Gilberto Dalla
Rizarda (Betão), é que entre 15 e
20 equipes confirmem a
participação, sendo que as
inscrições continuam abertas e
as fichas devem ser retiradas no
Departamento de Esportes. Cada
equipe pode inscrever até 12
atletas, sendo que sete jogam
em cada rodada.

Uma resolução do
Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), que entrou em vigor no
final do ano passado, determina
que o condutor que for parado em
uma fiscalização, apresentar
sintomas de embriaguez e se
recusar a fazer o teste do bafômetro
seja multado em R$ 957, 69. Além
disso, o motorista tem a carteira de
habilitação apreendida. Caso não
esteja no veículo uma pessoa
sóbria, que possa dirigir com
segurança, o condutor pode ligar
para alguém ir buscá-lo. Do
contrário, o carro também é
apreendido.

Antes, quem se recusasse
a fazer o teste do bafômetro era
levado pelo agente de trânsito até
uma delegacia. De lá, era
encaminhado ao Instituto Médico
Legal (IML) para exames e, então,

Motorista embriagado que
se recusar ao teste do
bafômetro pode ser multado

respondia civil e penalmente pela
infração.

O uso obrigatório do
bafômetro em casos de suspeita
de embriaguez consta no Código
de Trânsito Brasileiro, que entrou
em vigor em 1998. A legislação
estabelece o limite de 0,3 mg de
concentração de álcool por litro de
ar expelido, o que equivale a uma
lata e meia de cerveja.

O álcool está entre os
principais causadores de acidentes,
por provocar alterações na
coordenação motora e na
capacidade de raciocínio. Pesquisa
realizada pela Associação
Brasileira de Detrans (Abdetran) em
quatro capitais brasileiras (Brasília,
Curitiba, Salvador e Recife) em 2001
mostra que 61% das pessoas
envolvidas em acidentes de trânsito
tinham ingerido bebida alcoólica.

O Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Missal convida todas
as pessoas interessadas,
principalmente agricultores, para
uma palestra sobre aposentadoria
da área rural que será realizada
dia 27 de março de 2007, no
Centro de Convivência do Idoso,
com início às 9h00, com a

CONVITE
Reunião sobre aposentadoria

participação de funcionários das
agências do INSS de Medianeira
e Cascavel, tendo a participação
também de advogados, que
repassarão todas as informações
necessárias para aposentadoria.
Mesmo você que ainda falta muito
para se aposentar venha e fique
por dentro das informações.
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A Administração
Municipal de Missal, por meio da
Secretaria Municipal de Finanças,
lançou no dia 12 de fevereiro, a
campanha “Sua compra vale
prêmios: valorize Missal, peça
nota fiscal”, afim de incentivar o
pedido de nota fiscal por parte
dos consumidores missalenses.

Cada R$ 10.00 em notas
fiscais valem um cupom para
concorrer a prêmios, com o limite
de dez (10) cupons por nota.

O ponto de troca das
notas fiscais por cupons deve ser
feita exclusivamente no
Departamento de Tributação
(prefeitura), sendo que existem
urnas, além da prefeitura, na sede
da Acimi, e nas sub-prefeituras
de Dom Armando e Portão Ocoy.

Os prêmios, que serão
sorteados no mês de Julho deste
ano, serão:
- 01 Microcomputador (com
impressora e gravador de CD,
etc...);
- 01 TV 20 polegadas;
- 01 Bicicleta 18 marchas;
- 01 DVD/Karaokê/Vídeo Game

NOTA FISCAL

‘Sua compra vale prêmios’

Lançamento da campanha “Sua compra
vale prêmios: valorize Missal, peça nota fiscal”

- 02 aparelhos de DVD;
- 03 Mini Mp3 player.

De acordo com Adair
Both, secretário Municipal de
Finanças, essa é uma forma de
divulgar e integrar a Secretaria
com a população missalense,
bem como incentivar o pedido das

notas nas empresas, contribuindo
com a arrecadação municipal.
Plínio Stuani, prefeito municipal,
agradeceu aos vereadores pela
aprovação da Lei, destacou a
iniciativa da Secretaria de
Finanças e pediu a participação
de toda a população.

O baile do 16º Gaitaço
faz parte do calendário de eventos
de Missal e da 12º região
tradicionalista. Idealizado pelo
tradicionalista e radialista Nelson
Fernandes, o programa Gaitaço
é levado ao ar todos os domingos
das 9h30 as 12h00, pela Rádio
Grande Lago, AM 580, com o
objetivo de divulgar a música e a
tradição do Rio Grande do Sul. O
primeiro programa Gaitaço, ainda
no horário antigo - das 8h00 as
10h00 -, foi levado ao ar no dia 24
de março de 1.991. Com o
sucesso da audiência a direção
da emissora passou mais tarde
para o horário atual.

Nelson Fernandes
apresenta o Gaitaço sempre ao
vivo, e agora reforçado pela
audiência via internet para todo o
mundo, assim como toda a
programação da Grande Lago.

Este ano foi contratado
para animar o baile do 16º
aniversário do Gaitaço, que será
dia 19 de maio, o famoso conjunto

Em maio, baile do Gaitaço
do Sul do país, com mais de 30
anos de sucesso, Os Mirins, de
Porto Alegre. Após muita luta
vem acontecendo o
reconhecimento do povo de
Missal e dos tradicionalistas, já
alguns anos o baile do Gaitaço
fazia parte do calendário de
eventos do município de Missal,
mas agora também faz parte do
calendário de eventos da 12º
região que congrega 10 CTGs, o
que dá novo animo ao evento já
consagrado.

O Gaitaço deste ano não
fugirá a sua tradição de distribuir
a renda entre as entidades
promotoras: Igreja Matriz de
Missal, Associação dos
Veteranos de Missal, CTG
Porteira Nova e programa Gaitaço.

Outra novidade para este
Gaitaço é que toda pessoa que
participar do baile pilchado
(trajado de gaúcho(a), receberá
uma ficha de cerveja. O evento
acontecerá no Centro de Eventos
de Missal.

A Apromil (Associação
dos Pequenos Produtores de
Missal) , realizou no dia 13 de
fevereiro assembléia geral
ordinária para entre outros
assuntos, eleger e empossar a
diretoria para o biênio 2007/2008,
sendo reeleito presidente Mário
Antonio Trevisan. A Apromil
possui 302 associados, porém
apenas em torno de 75 entregam
produtos convencionais e
orgânicos para a venda na loja da
associação, a Bauernhaus,
também conhecida como feira.

Conforme o presidente,
em 2006, a Apromil movimentou
mais de 425 mil, sendo que a
meta para este ano é ultrapassar
R$ 500. “Nosso objetivo é atingir
R$ 510 mil, sendo que um dos
itens importantes para conseguir
esta meta é a venda de produtos
para a merenda escolar, em torno
de R$ 154 mil, já confirmados, e
a qualidade e diversidade dos
produtos oferecidos aos
consumidores através da feira”

Sede
Outro objetivo é a

construção de um novo local para
a comercialização dos produtos
e a sede própria. “Temos a garantia
do deputado federal Fernando
Giacobo de que os recursos serão
viabilizados, através do Governo
Federal”, afirma Mario Trevisan.
A sede da Apromil deverá ser

Apromil busca a
construção da sede

construída ao lado da creche,
quase em frente a prefeitura,
enquanto que o espaço onde hoje
se localiza a Apromil (ao lado do
Centro de Convivência do Idosos),
deverá ser ocupado pelo Museu
Municipal.

Diretoria
Além do presidente

Mario Trevisan, integram a
diretoria o vice-presidente João
Hendges; tesoureiro, Gervásio
Vingert; vice, Cristina Biestorf;
secretário, Néri Schrippe; vice,
Dannel Stupp.
Conselho fiscal: Selvina Reinher,
Arnelda Bialeski e Rosani Steffen.
Suplentes: Gloria Soldi, Inácio
Kern e Luiz Agustinho Trevisan.

Mário Trevisan,
presidente da Apromil

A preocupação com as
questões voltadas a recuperação
e preservação do meio ambiente
será o foco principal das escolas
do município de Missal neste
ano letivo de 2007, que terá como
um dos pontos altos, além do
trabalho de conscientização
através de várias atividades
durante o ano, o desfile cívico de
7 de setembro.

Estas definições foram
tomadas em reunião realizada

EDUCAÇÃO

Ano letivo terá como tema a ecologia

Foco do ano letivo foi definido em reunião

no dia 28 de fevereiro, com a
presença dos profissionais da
educação (diretores, secretários
e pedagogos) e lideranças
municipais.

O foco das discussões,
palestras, concursos e ações,
será voltado para especialmente
para o meio ambiente local - e
como um todo através do tema da
Campanha da Fraternidade 2007
-, ‘a nossa Amazônia’.

“As atividades iniciam

durante a Campanha da
Fraternidade, que tem como tema
a Amazônia, posteriormente
serão feitos vários trabalhos com
os munícipes, principalmente
com os alunos. O desfile de 7 de
Setembro, também vai ressaltar
todas as ramificações do meio
ecológico e precauções que
devemos ter para evitar sua
danificação”, explica Mirísia
Butske, secretária de Educação,
Cultura e Esportes.

MARÇO
09 a 11 - Festa do Peão
(rodeio), no Centro de Eventos
10 -  Bai le com a Banda
Socadão (rodeio), no Centro de
Eventos
10 - Encontro da Mulher, na
Assemi
11 - Almoço Comunitário, na
Esquina Gaúcha
17 e 18 - Desafio da Pesca à
Corvina – Terminal Turístico
17 - Baile, em Boa Esperança
18 - AGO do 19 de Março
24 - Galinhada, em São João
25 - Inauguração da nova sede
dos Mateadores
25 - Festa da Igreja, em Dom
Armando
31 - Concurso da Macarronada
– Colégio Renascer

ABRIL
01 - Festa, em São Pedro
07 - Baile de Aleluia, em Vista
Alegre
08 - Festa da Feijoada, em
Padre Feijó
13 e 14 - Deutsches Fest
15 - Festa Comunitária, em
União da Vitória

Medianeira
(de 2ª a sábado)
7h30
10h00
12h55
15h45
18h30
20h45
(aos domingos)
7h30
10h00
14h10
18h30
20h45

Itaipulândia/Foz
(de 2ª a sábado)
7h35
10h05
13h00
15h50
18h35
(aos domingos)
7h35

Na Escola do Trabalho:

Matemática financeira com
utilização de calculadora HP
12c (parceria Acimi)
Turno: manhã (sábados).
Período: 07, 14, 21 e 28/04
Custo: R$ 98,00 – 50% = R$
49,00
Horário: 8h00 às 12h00
Carga horária: 16h.

Artesanato: Macramê
Turno: noturno  (3ª e 5ª)
Período: 05 a 19/04
Custo: gratuito.
Horário: 19h00 às 23h00
Carga horária: 20 h.

Bolsas de Tecido
Turno: noturno (2ª, 4ª e 6ª)

De 03 a 09/03
Farma Bella – 3244-1863

De 10 a 16/03
Santa Lúcia – 3244-1333

De 17 a 23/03
Missal – 3244-1470

De 24 a 30/03
Farmazul – 3244-1388

31/03 a 06/04
Farma Bella – 3244-1863

07 a 13/04
Santa Lúcia – 3244-1333

14 a 20/04
Missal – 3244-1470

Plantão das
farmácias

Agenda

LASER
SOM DO XI
O som do seu evento

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

Ana Caroline Rippel
Daniel Smigura Felber
Esther Vitória Giehl
Geovana Rodrigues Soares
Guilherme Hipólito Henrique
Henrique Elsenbach Henkes
Henrique Luis Schommer
Jocemar De Toni
José Augusto Hoffmann da Silva

José Sausen
Julia Beuren Ledur
Letícia Thaís Lenz
Lucas Gabriel Rosa
Maria Eduarda Fernandes dos Santos
Maycon Daniel Gomes Skrzypczak
Tatielly Konzen
Thiago Bruno Kipper
Wellynson Gilberto Seiffert

Nascimentos e óbitos registrados nos meses de janeiro e fevereiro de 2007

Nascimentos
02/02
27/02
12/02
05/01
07/02
18/01
21/02
23/02
13/02

02/01
30/01
29/01
16/01
21/02
22/02
05/02
05/01
03/01

Adriano Martinez Mendez
Bernardo Smaniotto Filho
Edinan Marques Santana
Gildo Biasibetti
Jairo Aparecido de Andrade

Óbitos
Jerônimo Brixner
José Simon
Jovêncio Soares da Luz
Lourena Meyberg
Lucila Maria Raimann

17/01
09/02
20/02
15/02
16/02

31/01
26/01
16/02
20/01
23/01

Dados fornecidos pelo Serviço Notorial e Registral das Pessoas Naturais de Missal (Cartório), conforme registros efetuados no período.

CURSOS DE ABRIL
Escola do Trabalho de Missal

Fone 3244-2094
Período: 16 a 27/04
Custo: R$ 35,00
Horário: 19h00 às 23h00

Nas Comunidades:

Linha Três Irmãos
Tortas finas
Dia 21/04/2007
Horário: 8h00 às 17h00

Linha Boa Esperança
Básico de estética e cuidados
com a pele
Dia 24/04/2007
Horário: 13h30 às 17h30

Linha São Pedro
Jardinagem
Período: 02/05 a 04/05/2007
Horário: 8h00 às 18h00

Horários de ônibus de Missal para:
10h05
15h50
18h35
20h50 (só até Itaipulândia)

S. Helena/Rondon
(de 2ª a sábado)
7h30
10h00
12h55
15h45
18h30
20h45
(aos domingos)
7h30
10h00
15h50
18h35
20h50

OBS: Para outras
cidades do Estado e País, conexão
em Medianeira. Mais informações
na Rodoviária Municipal ou pelo
fone 3244-1399.

O INSS está
comunicando a todos os
aposentados que recebem seus
benefícios no Banco Itaú de
Missal, que deverão providenciar
a transferência do local do
pagamento, podendo escolher
entre o Banco do Brasil e Sicredi.

Em Missal, o INSS tem
atendimentos todas as segundas-

ATENÇÃO APOSENTADOS
DE MISSAL

feiras, das 8h00 às 12h00 e das
13h30 às 17h30, no prédio da
Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente.

A mudança deverá ser
realizada até o dia 12 de março,
no máximo.

Todos devem
comparecer munidos de cópia do
RG e CPF.

De 23 a 25 de Março
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O CTG (Centro de
Tradições Gaúchas) Porteira
Nova de Missal, realizou neste
dia 4 de março Torneio de Laço
com a participação de laçadores
de CTGs da região. Conforme a
coordenação da invernada
campeira, o evento atingiu os
objetivos propostas.

Porteira Nova realizou Torneio de Laço
Neste dia 10 inicia
o curso de danças.

Dança
N e s t e  d i a  1 0  d e

março inicia no CTG Porteira
Nova o curso de danças,
aberto a part ic ipação de
todos os missalenses. As
aulas acontecerão sempre
aos sábados,  com iníc io
às19h30, na sede social do
Porteira Nova. Inscrições
p o d e m  s e r  f e i t a s  c o m
membros da patronagem, ou
no local.

Cerca de 800 pessoas
participaram do café colonial que
marcou o lançamento de um dos
mais tradicionais eventos
direcionados ao agronegócio da
região, a 12a Feira do Leite
(Feleite). Ela acontece entre os
dias 19 e 22 de abril no Parque de
Exposições de Matelândia, após
intervalo de sete anos e depois
de três sucessivas safras
frustradas na agricultura. “Os
organizadores entenderam que é
na dificuldade que a oportunidade
aparece”, ressaltou o prefeito de
Matelândia, Edson Primon, em
seu discurso de abertura na
condição de presidente de honra
da Feira 2007. O evento congrega
a 12a Feleite, a 1ª Feira do Frango
e 1ª Feira do Suíno.

Poucos são os eventos
de grande porte confirmados no
calendário regional de 2007 e,
além de disseminar tecnologia e
fortalecer não apenas o comércio
de animais, mas da força
produtiva local e regional, a feira
também trará atrações artísticas
que prometem movimentar
inclusive cidades vizinhas. O
show com a dupla Rick e Renner
será o ponto alto da festa na noite

Matelândia realiza
Feleite em abril

Patronagem
Ainda no mês de

fevereiro, o CTG Porteira Nova
empossou a patronagem que
comandará a associação
tradicionalista neste ano de 2007,
que está assim constituida:

Patrão - Avelino Everling;
vice - Ronaldo Glesse; sota
capataz - Marilene Philippsen;
vice - Edi Schassott; agregado
das chelpas - Inácio Damke; vice
- Leandro Soethe; invernada

artística - Dilmar Bertoldi, Custódio
Luiz Reis Lima e Cássio Borges;
invernada campeira - Marcelo
Beuron, Alfredo Kunz e Rafael
Cassol; agregado das pilchas -
Ademar Gonçalves; xiru das falas
- Nelson Fernandes e Rogério Kist;
diretor de patrimônio - Rudi José
Barth; patrão de honra - Valdir
José Beuron.
Conselho de vaqueanos - Arnoldo
Sanders, Fabiane Ferters e Mário
Schassott.

do dia 20, único dia em que serão
cobrados ingressos. Nas outras
noites, atrações com talentos
locais.

Primon também anunciou
uma série de investimentos no
parque de exposições, como a
construção de um barracão para
amostra do gado leiteiro, reformas
na estrutura geral e novo projeto de
ajardinamento. “Essa feira
consolidará nossa capacidade de
superação e mostra a visão
empreendedora de nossos
empresários e lideranças”,
ressaltou.

Neste dia 16 de fevereiro,
em solenidade realizada na Igreja
Evangélica Quadrangular de Missal,
foi entregue oficialmente a Moção
Honrosa ao pastor Rui Batista. O
requerimento propondo o
reconhecimento foi apresentado
pelo vereador Nelson Fernandes
dos Santos e aprovado por
unanimidade pelos vereadores, na
sessão do dia 11 de novembro do
ano passado.

O vereador Nelson
Fernandes apresentou a solicitação
de moção honrosa ao pastor Rui
Batista, da Igreja do Evangelho
Quadrangular de Missal, pelos sete
anos de ministério, e pelo trabalho
que vem desenvolvendo em Missal

Pastor Rui recebe Moção Honrosa
neste período.

Ao receber a honraria,
pastor Rui afirmou que este
reconhecimento é importante e
indica que est6á no caminho certo
e, ao mesmo tempo aumenta a
responsabilidade perante os
missalenses. “Quero dizer que fico
feliz e honrado, porém é preciso
lembrar que sem Jesus não somos
e nem fazemos nada, Ele é o
caminho, é quem nos dá a luz Sem
Ele eu não seria ninguém”.

Presente a solenidade, o
reverendo Jerônimo Zacarias,
coordenador da Costa Leste do
Paraná da Igreja do Evangelho
Quadrangular, destacou o trabalho
desenvolvido pelo pastor Rui,

especialmente o voltado aos jovens,
que estão sendo resgatados dos
mais diferentes vícios.

Pastor Rui recebe honraria do
vereador Nelson Fernandes

Em Assembléia Geral
Ordinária (AGO) realizada neste
dia 04 de março, a Avemi
(Associação dos Veteranos de
Missal), elegeu e empossou a
diretoria que comandará a
associação pelo período de um
ano. Elário Grasel (Lala) foi eleito
presidente e assumiu no lugar de
Maria Elair Paetzold.

Na avaliação de Elair,
seu mandato pode ser
considerado bom, apesar de não
ter conseguido concretizar todas
as suas metas. “Quando
assumimos, tínhamos um saldo
devedor, pois a gestão anterior
havia feito um investimento alto
na cancha de bochas, sendo feita
uma chamada de capital para
conseguir regularizar a situação.”

Conforme o presidente
Lala, haverá seqüência no
trabalho que estava sendo
realizado pela gestão anterior e
como metas inicialmente
estabelecidas estão a
coordenação manutenção e
reformas necessárias, melhoria
no acesso (entrada até a sede),
realização dos eventos
tradicionais - datas festivas, como
Dia das Mães e Dia dos Pais -,,
realização do Baile do Havaí. “Na
área esportiva, vamos realizar os

Ex e presidente atual  (ao centro) durante a AGO

Avemi tem nova diretoria

campeonatos internos de vôlei,
futebol 7, bocha e sinuca, além
de manter o apoio ao futebol.

Também pretendemos
oferecer momentos de recreação
para as crianças.” Neste ano, a
Avemi é parceira na realização
do Baile do Gaitaço.

Lala conclui afirmando
que “qualquer obra de melhoria
só será realizada com dinheiro
em caixa.” Atualmente a Avemi
tem 117 sócios.

Diretoria
Presidente - Elário Grasel; vice -

Aloísio Schommer; secretária -
Lisete Ribeiro; vice - Leonice
Rami; tesoureiro - Edmilson
Kieling; vice - Gelson Anchau.
Diretora social - Maria Elair
Paetzold; diretor de patrimônio -
Vídeo Beuron; orador - Luiz Carlos
Graeff; departamento jurídico -
Telmo Welter; departamento de
esportes - Décio Rodhen.

As escolas estaduais no
município de Missal já receberam
os computadores do programa,
apenas faltando a instalação da
internet nas escolas Aurélio Piloto
e Cepem, o que deverá acontecer
nestes dias, conforme Claudeir
Pereira da Silva, representante
do Núcleo Regional de Educação
de Foz do Iguaçu, em Missal. “A
internet nestas duas escolas será
através de fibra ótica e depende
apenas da Copel a instalação”.

Após a conclusão, deverá

Várias são as obras que
estão sendo executadas no
município de São Miguel do
Iguaçu, sendo que uma delas,
a quadra de esportes
Pestalozzi/Cepron, foi
inaugurada neste dia 1º de
março, num evento que contou
com a presença de autoridades,
moradores da antiga Gaúcha,
pais, alunos e funcionários. A
obra foi viabilizada com recursos
do Governo Federal, obtidos
através do deputado federal
Fernando Giacobo, com
contrapartida da Prefeitura
Municipal.

A entidade beneficiada
pelo projeto atende mais de
130 alunos portadores de
deficiência mental associada ou
não a outra deficiência (visual,
auditiva e física). A construção

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Inaugurada a quadra
Pestalozzi/Cepron

da quadra se deu devido à
necessidade de ampliação de
espaço físico para prática de
atividades e para o melhor
atendimento da demanda
existente de alunos,
possibil itando assim, uma
melhor estrutura gerando a
prática esportiva e cumprindo o
currículo pedagógico da escola.

Segundo Valdecir Lago,
secretário de Governo, “através
da Sala de Projetos a prefeitura
tem executado vários projetos,
proporcionando e promovendo à
população o bem estar e a justiça
social e, esta obra que teve
recursos do Governo Federal
com contrapartida da Prefeitura,
vem atender essa clientela
portadora de necessidades
especiais ampliando o seu
atendimento”.

Paraná Digital e
Alfabetizado em Missal

acontecer a entrega oficial das
melhorias.

PR Alfabetizado
Terão início neste mês de

abril, em Missal, as aulas do
Programa Paraná Alfabetizado,
destinado a pessoas com mais
de 15 anos, não-alfabetizadas.

“Quem tiver interesse em
aprender a ler e escrever, deve
procurar um dos núcleos
escolares para fazer a matrícula,”,
explica Claudeir.
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Um dos destaques será a
presença da Banda Cavalinho.

Mantendo o objetivo de
resgatar a cultura germânica da
colonização do município e
fornecer oportunidade de
divertimento sadio e pratos da
gastronomia alemã, a população
e visitantes, nos dias 13 e 14 de
abril será realizada em Missal a
6ª Deutsches Fest (Festa
Alemã), no Centro de Eventos.

De acordo com a
organização do evento, a
expectativa é muito boa, pois as
atrações das demais festas estão
mantidas e algumas novidades
serão implantadas. Inclusive o
encaminhamento do evento,
através das várias comissões,
que tem se reunido
semanalmente, está dentro do
cronograma.

A coordenação do evento
é da Câmara Junior, com o apoio
do Lions Clube, prefeitura
municipal, Acimi e Escola Novo
Milênio.

Vem aí a 6ª Deutsches Fest

Atrações
Como acontece

tradicionalmente, a abertura da
Deutsches Fest, no dia 13, será
com o desfile alegórico, do centro
da cidade até o Centro de
Eventos, com direito a
choppwagem, rainha atual e
candidatas a rainha, casais fritz
e frida. Após a abertura oficial
iniciam as demais atrações,
escolha da rainha, casal fritz e

frida, baile com a Banda 2001 do
Paraná, início do concurso do
chopp em metro.

No dia 14 a festa inicia
com desfile alegórico e
posteriormente o jogo do barril.

No início da noite, no
Centro de Eventos, acontecem
apresentações culturais,
concurso do chopp em metro e o
baile com as bandas 2001 do
Paraná e Cavalinho.

Comissões da Deutsches tem se reunido semanalmente

O prefeito de São Miguel
do Iguaçu, Eli Ghellere,
encaminhou à Câmara de
Vereadores o Projeto de Lei nº
004/2007 que institui na rede
municipal de ensino de São
Miguel do Iguaçu, o Regime de
Educação Integral para as séries
iniciais do Ensino Fundamental.

O projeto educacional
obedecerá os princípios
estabelecidos na Resolução nº
02 de 07/abril/1998 e do Parecer
nº 04/98 do Conselho Nacional
de Educação que estabelece
diretrizes curriculares para o
ensino fundamental. Para a
complementação das atividades
será utilizada a estrutura do CITEL
– Centro Integrado de Educação,
Trabalho e Lazer e do Parque de
Exposições Benvenuto Verona.
Segundo a Lei, o regime de
educação integral será realizado
no contra-turno, com almoço
oferecido pela escola e terá como
parte integrante das ações
pedagógicas atividades culturais,
esportivas e recreativas e será,
gratuito e facultativo devendo o
aluno estar matriculado na rede
municipal de ensino do município
e atuará prioritariamente da pré-
escola até a 4ª série ou 5º ano do
ensino fundamental.

Caberá a prefeitura a
organização e atuação na
educação infantil - séries iniciais
(1ª a 4ª), enquanto a 5ª a 8ª séries
e ensino médio é do Governo
Estadual, e o 3º grau do Governo
Federal. Assim, São Miguel do
Iguaçu investe em educação,
pois, só através dela se formará
cidadãos mais conscientes e

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
Eli Ghellere encaminha à Câmara
Projeto de Educação Integral

Eli Ghellere, prefeito
de São Miguel do Iguaçu

preparados para superar os
desafios do futuro. O modelo de
educação integral é receita de
países desenvolvidos e está
sendo implantado, melhorando
assim a qualidade escolar e de
vida dos munícipes.

Santa Helena
prepara festa
dos 40 anos

Em Santa Helena,
reuniões periódicas estão
acontecendo para definir toda a
parte organizacional da
comemoração dos 40 anos do
município, entre os dias 20 e 27
de maio. José Altair
Schimmelfennig, vice-prefeito e
presidente da CCO, comanda as
reuniões, sendo que como de
costume, acontecerão shows
artísticos, escolha da miss,
festival da alcatra assada inteira
e pesca esportiva. Para os shows
artísticos já foi definida a presença
da dupla sertaneja Cezar e
Paulinho, do cantor Amado
Batista e do grupo Ira.

Nos dias 17 e 18 de
março, o Terminal Turístico de
Vila Natal em Missal, será palco
da sétima edição do Desafio de
Pesca à Corvina. O evento é
promovido por meio de uma
parceria entre o Governo
Municipal, Associação Náutica
de Pesca Esportiva Missal
(Anpemi), Lions Clube, Provopar
e Artemi.

Este ano o evento vai
oferecer um recorde de prêmios
aos participantes, entre eles
destacam-se quatro (04) barcos
de alumínio e seis (06) motores
elétricos. Além disso, a
premiação também terá um (01)
caiaque e um (01) motor de
popa de 15 HPs (zero km) e
outros brindes. Todos estes
prêmios entregues por sorteio,
enquanto que os pescadores
das dez maiores corvinas
receberão troféus.

O Desafio de Pesca a
Corvina de Missal recebe
grande número de participantes
a cada ano, uma das edições
chegou a reunir 215 equipes.
Segundo Enácio Grasel,
Presidente da Ampemi, a edição

Dias 17 e 18 tem o 7° Desafio
de Pesca à Corvina

Premiação é recorde neste ano – veja na página 16

do evento em 2007 promete
repetir ou superar o sucesso
das edições anteriores.

“Em nome da
Administração Municipal
queremos agradecer aos demais
parceiros e patrocinadores que
estão colaborando para que a
cada ano o Desafio de Pesca à
Corvina se torne ainda maior”,
destaca Plínio Stuani, prefeito
de Missal.

O Desafio de Pesca a
Corvina de Missal é considerado
um dos maiores eventos de
pesca esportiva realizados no
Lago de Itaipu e no Estado do
Paraná.

Programação:
Dia 17
16h00 - Barqueata (cidade/
praia);
18h00 - Entrega de kits;
20h00 - Jantar;
21h00 - Sorteio de prêmios.
Dia 18
5h30 - Café colonial;
7h30 - Largada para a pesca;
12h00 - Almoço;
15h30 - Retorno da pesca;
16h00 - Sorteio de prêmios.

Barcos na expectativa para a largada, em 2006

Neste dia 26 de fevereiro
aconteceu o encerramento do
curso “De olho na qualidade rural”,
sendo que neste dia, na parte da
tarde, uma turma de formandos
participou de um ‘dia de campo’,
que consistiu em um trabalho de
preservação de uma nascente
(mina d’água), na propriedade de
Edivaldo dos Martins dos Anjos,
com acompanhamento da Emater.

Este curso foi trazido pelo
Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Missal, juntamente com
a Associação dos Produtores
Orgânicos, Secretaria de
Agricultura, Feira, Emater e
Senar, e foi dirigido a todos os
agricultores, pois é tratado sobre

‘De olho na qualidade rural’
organização, descartes, saúde e
higiene na propriedade.

Interessados em fazer
este curso devem entrar em
contato com o Sindicato, pelo
fone 3244-1440 .

Pescados
O Sindicato dos

Trabalhadores Rurais de Missal
também a disposição para
interessados o curso de
beneficiamento, transformação e
conservação de pescados, com
duração de 16 horas. São 15
vagas, e a idade mínima para
participar é 18 anos. Interessados
devem procurar o sindicato até
dia 15 de março.

Formandos do curso “De olho na qualidade rural”

Trabalho
na

preservação
de uma

nascente

O prefeito de Matelândia,
Edson Primon, assumiu neste
dia 15 de fevereiro, a presidência
da Amop (Associação dos
Municípios do Oeste do Paraná),
após ser eleito por unanimidade,
e pregou o diálogo e o debate em
torno das bandeiras da região e
defendeu o fortalecimento da
entidade com a nomeação de
um representante no primeiro
escalão do governo estadual.

O novo presidente da
Amop, que substituiu a
Francisco Menin, prefeito de
Santa Tereza do Oeste, entende
que a força e a importância da
região a credencia para reivindicar
representantes no governo
paranaense.

Durante o seu discurso,
Primon lembrou que nos últimos
18 anos os municípios só estão
perdendo receita. “Os governos
federal e do Estado atribuem
cada vez mais responsabilidades
que não são dos municípios.
Muitas vezes os prefeitos
querem fazer ações e não
podem. Estão deixando os
municípios com a sobra do bife
e por isso precisamos de força e
união. Os municípios querem
recursos”, enfatizou.

O prefeito de Matelândia
também lembrou que, para que
as bandeiras defendidas há
muitos anos pela entidade saiam
do papel, é preciso lutar pela
inclusão no PPA (Plano
Plurianual) dos governos.
“Temos que fazer com que os
governos federal e estadual
incluam em seu cronograma de
obras e não fiquem apenas na
promessa”.

Primon disse ainda que
manterá os eventos como o
Prêmio de Jornalismo e o
Fermop (Festival de Música do
Oeste do Paraná), que ficarão
sob a responsabilidade de
Menin, nomeado diretor do
recém-criado Departamento de
Cultura e Eventos.

Primon assume
a Amop
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Materson
Dr. Hugo Maciel - CRM-PR- 18059

Consultório médico

As doenças  sexua lmente
transmissíveis são na maioria das vezes
contraídas em relações sexuais. Muitas
vezes manifestam-se nas mulheres como
um corrimento desagradável com mau odor
e pruridos, até dores pélvicas intensas e
febre alta, na dependência do agente
causal.

Podem estar envolvidos vírus e
bac té r ias  e  se  não  t ra tadas
adequadamente podem levar à seqüelas
como a esterilidade. Outras, como a aids,
têm conseqüências irreversíveis para
nossa saúde e até agora não foi descoberto
o tratamento definitivo, apesar de grandes
passos já terem sido dados nesse sentido.
O vírus HPV (Human Papiloma Vírus)
também é transmitido por via sexual e
aparece na forma de pequenas verrugas
(condilomas), na genitália externa feminina
ou masculina ou colo do útero, na forma de
placas esbranquiçadas só diagnosticadas
pelo medico ao exame ginecológico. As
hepatites B e C são também transmitidas
pelo sexo e são doenças graves e sem
cura.

Essas doenças quando acometem
mulheres grávidas tem um significado
especial, uma vez que o bebê poderá ser
atingido, caso o diagnostico e tratamento
não ocorra na época certa. Porém, o mais
importante de tudo é que todas elas, sem
exceção podem ser prevenidas e aqui vão
alguns conselhos para seu cuidado:

-  Não tenha re lações sexuais  sem
camisinha com parceiros nos quais você
não confia ou desconhece.

- Na hesite em pedir que seu parceiro(a)
faça pelo menos o exame para a aids,
caso você resolva ter relações sexuais
sem proteção e não esteja seguro(a) quanto
a isso. Disponha-se a fazer o exame junto
com essa  pessoa ,  para  não  gera r
descon f iança  e  causar  b r igas
desnecessárias.

- Procure um médico se apresentar
qualquer ferida ou verruga nos genitais
externos, corrimento, dor pélvica e febre.

- Previna-se sempre.

Agindo assim, você poderá estar salvando
a sua própria vida.

Doenças sexualmente
transmissíveisHá alguns anos tive a oportunidade de conhecer um

grande economista deste país: o Sr. Dr. Munir Nasser.
Proferiu uma palestra para empresários e lideranças em geral
de Cascavel. Acontece que há naquela cidade uma
organização não governamental que procura refletir ações
que promovam o desenvolvimento do município.

Munir nascer começou avisando os presentes de
que não iria fazer um discurso religioso e muito menos moral,
mas um discurso estritamente econômico. Disse que nós
temos uma mentalidade mágica. Pensamos que depositando
um voto na urna há cada 2 anos, mudamos o Município, o
Estado ou o País. Por este voto delegamos plenos poderes
a alguns, que daí por diante, como que em um passe de
mágica, resolverão todos os nossos problemas. Depois,
lavamos as mãos como Pilatos.

Existem dois poderes fundamentais na sociedade: o
poder civil e o poder cívico. O Poder Civil deve obedecer regras
pré-estabelecidas que lhe impõe o que deve e o que não deve,
o que pode e o que não pode. Assim, os governantes não tem
todo aquele poder que o eleitor acredita ter-lhes atribuído. Os
governantes (dos três poderes) devem obedecer a
Constituição.  Já o Poder Cívico é aquele do povo que se
organiza. Para este poder não existem limites ou regras que
impeçam de fazer algo de bom e favorável ao bem comum.

É neste poder que está a força transformadora da
sociedade.
Ora, se uma comunidade quiser se desenvolver, terá que
contar com as “elites”. O que se entende por “elite”? Para
Munir Nasser, existem quatro categorias de pessoas: 1a

categoria: os “Maria-vai-com-as-outras”. Estas nunca decidem
nada, nunca sabem de nada. Jogam o voto na urna, mas são
incapazes de qualquer tipo de compromisso; 2a categoria: os
“aproveitadores”. Estes pensam assim: “Eu decido tudo e
ninguém vai levar vantagem sobre mim”. O centro de suas
motivações é o próprio sucesso, a satisfação de seus
interesses pessoais ou do grupo, custe o que custar. Os fins
justificam os meios e a ética não interessa. Esta categoria,
em termos de desenvolvimento, é melhor que a 1a; 3a

categoria: os “honestos”. Estes também têm o interesse
pessoal ou do grupo como motivação central, mas são
éticos. Os fins não justificam os meios, mas o bem dos
outros não conta; eles têm forte tendência ao farisaísmo:
“somos melhores do que os outros”; 4a categoria: os “elites”.
Estes são centrados no bem-comum. Pensam assim: “se
todos vão bem, eu também vou bem”. Esta é a
categoria de pessoas que têm o potencial de mudança, de
desenvolvimento, de progresso. Todas estas categorias de
pessoas podem ser encontradas nas mais diferentes classes
sociais e ambientes: entre ricos e entre pobres, nas
universidades ou na escola da vida, etc.

Se um município quiser se desenvolver, não basta
que tenha terras férteis, riquezas naturais, posição geográfica
favorável. O desenvolvimento acontece na medida em que as
“elites” se encontram e colocam seu potencial, sua criatividade
a serviço da comunidade. Assim compreendemos que no
centro do desenvolvimento, ou se quisermos, da qualidade de
vida, está o homem e a mulher, a criança e o jovem, o
intelectual e o iletrado, o agricultor e o comerciante que soma
com os demais na conquista daquilo que é de todos.

Neste dia 10 de março acontecerá em Missal, às
14:00h, no salão do Colégio CNEC, o I Mini-Fórum da
Juventude, com o tema: “Juventude e Ecologia”. Esperamos
ser um encontro da “elite missalense” na busca de política
públicas que respondam a duas exigências fundamentais: a)
a formação integral da nossa juventude e sua ocupação
saudável; b) a defesa e a recuperação do meio-ambiente.
Acreditamos poder promover um perfeito casamento entre
juventude e natureza para uma Missal com muito mais
qualidade de vida, ou se quisermos, mais desenvolvida. Se
você se sentir “elite”, venha participar conosco.

É preciso reduzir a carga tributária que incide
sobre a área produtiva, como agricultura, agroindústria e
transporte. Poderíamos começar pelos combustíveis que
estão com custo muito alto.

Hoje o cidadão para se deslocar de carro está
pagando mais em impostos do que em combustível. Está
muito difícil para o agricultor produzir, transportando
insumos, movimentando máquinas e escoando a
produção, com o atual e abusivo preço do óleo diesel.

A maior parte do custo final do combustível é
formada de impostos e margem de lucro excessiva da
Petrobrás. No esforço pelo crescimento, estes são pontos
que se forem tocados, os resultados serão imediatos.

Se o governo baixar o preço do diesel, reduzir
tributação e cortar juros, os reflexos positivos para a
população serão muito mais rápidos. O
mesmo ocorre com a infra-estrutura em regiões
estratégicas.

No Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) não está previsto nada para o Oeste do Paraná, que
é uma das regiões mais produtivas do País.

A rodovia entre Marechal Cândido Rondon e
Guaíra, por cuja recuperação lutamos tanto nos últimos
anos, já está esburacada de novo e não há previsão de
recursos para sua restauração.

O trabalho emergencial foi feito, mas faltou
fiscalização da carga de caminhões, principalmente dos
que transportam areia. O governo precisa ter ações
paralelas para garantir a infra-estrutura indispensável
aos setores produtivos, recuperando as rodovias e
controlando o peso dos veículos que transitam por elas.

No caso deste trecho, quando chegar a hora de
escoar a safra, lá estarão as crateras novamente,
prejudicando a produção agrícola que é o forte da
economia regional.

Para que o PAC atinja seus objetivos, precisa
levar em conta as necessidades dos setores produtivos.
Se eles forem atendidos, os resultados serão sempre
positivos para toda a sociedade.

Na luta pela redução da tributação vencemos
mais uma batalha com a nova Lei Geral das
Microempresas ou Supersimples. Foi vitória de todos que
há anos defendem o imposto único.

Para as pequenas empresas ele chegou com a
nova legislação, embora não da forma com que tínhamos
projetado. Nós defendemos imposto único em cima da
movimentação financeira das empresas, que seria uma
forma simples e segura de arrecadação, com eliminação
da sonegação e outros avanços.

Mesmo assim, o Supersimples irá dar condições
para que milhares de empresas regularizem sua situação.

As pequenas e microempresas que hoje estão
na clandestinidade poderão formalizar suas atividades,
registrando funcionários sem tributação extra.

Por isso, o Supersimples foi um grande passo,
beneficiando a sociedade, o coletivo ou o empresariado
como um todo. A nova legislação vai desburocratizar e
ajudar o pequeno empresário.

A partir de junho próximo, 80% dos empresários
brasileiros sentirão seus efeitos positivos. O novo critério
vai facilitar muito, inclusive reduzindo a carga tributária da
maioria dos pequenos empresários.

A tributação justa só será alcançada com o
imposto único federal, cobrado sobre a movimentação
financeira. Com ele, aqueles que movimentam pouco
pagarão pouco e os que movimentam muito pagarão
mais.

É a proposta que consideramos ideal, mas há
segmentos contrários, como a fiscalização e outros
setores da sociedade. Com o tempo talvez possamos
esclarecer eventuais dúvidas e vencer estas resistências.

Neste momento o importante que é a nova Lei
Geral da Microempresa foi aprovada e vai beneficiar a
maioria dos empresários brasileiros.

 * O autor é deputado federal pelo Paraná. E-mail:
dep.dilceusperafico@camara.gov.br

I Mini-Fórum da Juventude: por
uma melhor qualidade de vida
as “elites” são bem vindas

Pe. Valdir Antonio Riboldi

Os custos da carga
tributária e o Supersimples

* Dilceu Sperafico

O Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais
de Missal realizou na manhã do
dia 3 deste mês, reunião visando
discutir a pauta reivindicatória,
que tinha como item principal,
além da reposição salarial, um
aumento real nos salários.

Convocados, o prefeito
Plínio Stuani e a vice-prefeita
Mirísia Butske, além de vários
secretários, compareceram a
reunião, que foi aberta, com a
presença dos diretores do
sindicato e cerca de uma
centena de servidores
municipais efetivos.

Após o
encaminhamento inicial da
reunião, onde os sindicalistas e
representantes da
administração municipal
expuseram seus motivos, sendo
em seguida aberto espaço para
a manifestação dos presentes,
quando várias questões
relacionadas ao funcionalismo
público municipal foram
levantadas, como a elaboração
de um plano de cargos e carreira,
o que deve ser iniciado ainda
neste ano.

Aumento real
Depois de enumerar as

dificuldades para manter a
prefeitura dentro do que exige a
lei em relação ao gasto com
pessoal (51% da arrecadação),
o prefeito Plínio acabou
surpreendendo os diretores do
sindicato e os próprios
funcionários ao propor 5% de
reajuste salarial, ou seja, 2,93%

FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS

Administração
concede aumento
real de 2,03%

de reposição, conforme o índice
utilizado para esse fim (INPC) e
mais 2,07% de aumento real, o
que foi aceito por unanimidade
pelos servidores municipais.

“Para assegurar esta
reposição e aumento real, sei
que nossa equipe terá que fazer
vários estudos e, se for preciso,
vamos demitir ou cortar salários
de quem ocupa cargo em
comissão e até de estagiários e,
em último caso, de efetivos
(demissão)”, assegurou o
prefeito, que também irá realizar
cortes nas horas extras.

O prefeito exigiu ainda
que os servidores mostram
trabalho, nada de ‘corpo mole’
por parte do funcionalismo.

Ilceu Correa da Silva
(Paquito), presidente do Sindicato
dos Servidores Públicos
Municipais de Missal, elogiou a
atitude do prefeito e também
cobrou a colaboração do
funcionalismo no sentido de fazer
o melhor pelo município, bem
como lembrou da necessidade
de pedir a nota fiscal quando da
aquisição de bens ou serviços,
inclusive porque está em
andamento a campanha para
aumentar a arrecadação do
município.

Paquito disse ainda que
a expectativa do sindicato era de
que a administração municipal
ofereceria apenas a reposição,
conforme o índice do INPC.

“Estávamos preparados
para ‘brigar’ pelo aumento real e,
esses 2,07%, entendemos que é
um ganho excepcional”.

Prefeito definiu um ganho real
de mais de 2% para o funcionalismo

Para evidenciar o Dia
Internacional da Mulher,
comemorado anualmente em 8
de março, o Conselho Municipal
da Mulher de Missal, em parceria
com a Administração Municipal e
outras entidades, irá oferecer uma
programação especial voltada a
todas as mulheres missalenses.

O evento acontece dia
10 de março (sábado), na Assemi
(Associação dos Servidores
Municipais de Missal).

Após a abertura oficial
das atividades, que acontece às
13h30, haverá posse do Conselho
da Municipal da Mulher 2007,

Mulheres missalenses serão homenageadas
seguida de palestra com o tema
“Violência contra mulheres”.

Posteriormente serão
realizadas brincadeiras
recreativas, sorteios de brindes,
coquetel, matinê, com
encerramento às 18h00.

Clubes de Mães,
Pastoral da Criança, Acimi,
Apromi, Provopar Municipal,
Câmara Júnior, Apromil e Lions
Clube são entidades que também
estão colaborando para a
realização deste evento.

Haverá transporte de
ônibus conforme o roteiro
escolar.

Conselho
Entre os objetivos do

Conselho da Mulher de Missal,
estão a realização de ações
diversas, como orientação,
encaminhamentos, organização
de eventos visando a
disseminação de informações
sobre os mais variados temas
relacionados a mulher, e ainda:
- promoção da integração da
mulher no mercado de trabalho;
- incentivo da profissionalização;
- promover a participação da
mulher na sociedade;
- valorização da família como
alicerce da promoção humana.

Integrantes do Conselho da Mulher de Missal
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A Secretaria Municipal
da Agr icu l tura e Meio
Ambiente de Missal, repassou
no d ia 23 de fevere i ro,
aproximadamente 600 quilos
de fei jão a entidades do
município.

O feijão foi produzido
em uma área ociosa do aterro
sani tár io ,  pelos própr ios
servidores da Secretaria,

Entidades recebem feijão

Momento da entrega do feijão para a APAE

sendo que receberam a
doação:  APAE, creches,
escolas e outras entidades
beneficentes.

De acordo com o
secretár io  munic ipal  da
Agricultura e Meio Ambiente,
Altair Fetzner, este é um
pequeno gesto que mostra o
esforço de todos em prol das
causas sociais de Missal.

CONSÓRCIOS

Grupo: 010002   

Plano: 60 meses  Partic.: 180 Assembléia: 19/03/2007

AUTOMÓVEIS

Grupo: 010005   

Plano: 60 meses  Partic.: 180 Assembléia: 31/05/2007

Grupo: 030007   

Plano: 60 meses  Partic.: 240 Assembléia: 29/05/2007

MOTOCICLETAS

A Cooperat iva
Agroindustrial Lar estimula e é
parceria na produção de energia
gerada por dejetos de suínos:
o biogás. Há pouco foi
apresentado pela Itaipu, em
Cascavel, um carro movido a
este tipo de combustível, que
utiliza a unidade produtora de
leitões da Lar e as pocilgas
dos associados para instalar
os biodigestores.

Esta é a melhor forma
de acabar com um antigo
problema (dest inação
inadequada do dejeto no meio
ambiente) e ao mesmo tempo
aumentar os lucros e a
sustentabi l idade da
propriedade rural.

O Programa de
Geração Distribuída de Energia
é fruto da parceria entre Itaipu,
Lar,  Copel,  Sanepar,
Eletrobrás, inst i tutos de
pesquisa do setor elétrico e
empresas nacionais de

Lar incentiva
produção de biogás
entre os cooperados

biodigestores e moto-
conversores.

Do programa poderá
nascer um revolucionário
veículo rural, utilizando energia
gerada na propriedade, entende
a diretoria da Lar. O programa
já está sendo empregado em
algumas propriedades da
região.

Em São Miguel do
Iguaçu, o produtor rural e
associado da cooperativa José
Carlos Colombari tem toda a
estrutura em funcionamento.
Ele utiliza a energia gerada na
propriedade para movimentar
um motor, que movimenta a
fábrica de rações. “Acreditamos
que a tecnologia neste setor
vai avançar muito e sempre
estaremos apoiando as
inic iat ivas que buscam
melhorar a qualidade de vida
dos associados”,  afirma o vice-
presidente da Lar, Lauro
Soethe.               (Jornal O Paraná)

ES
PA

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

-   Avaliação preliminar indica que a campanha ‘Liquida Missal’ foi coroada de êxito, satisfazendo a expectativa de empresas e clientes.

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

-   Pela primeira vez, a Acimi é parceria da Deutsches Fest, que acontece nos dias 13 e 14 de abril, com representante em todas
as comissões.

-   A Acimi está em negociação com a prefeitura municipal para a contratação de um novo consultor do Sebrae para Missal/Núcleo
do Projeto Empreender.

-   Neste ano tem continuidade o Projeto PTI, sendo que duas turmas já estão formadas, por empresários e funcionários.

-   O café da manhã da Acimi volta no mês de maio.

-   Para quem quiser contratar estagiários pode procurar a Acimi, que é responsável pelo Proe (Programa de Estagiários).

-   A próxima campanha de vendas programada pela Acimi é a do Dia das Mães.

Já está no ar o site

www.acimi.com.br

O prefeito de Santa
Helena, Giovani Maffini esteve
recentemente visi tando o
canteiro de obras da indústria
de biscoitos Santa Gemma,
que está sendo instalada no
parque indust r ia l  C i r i lo
Caumo.  E le  es teve
acompanhado do vice-prefeito
e secretário de Indústria,
Comérc io ,  Tur ismo e
Administração Portuária, José
Al ta i r  Sch immel fen ing e
técn icos  da pre fe i tu ra
municipal.

A empresa será a
maior do gênero no Estado e
tem previsão para iniciar suas
atividades em março de 2008,
possibilitando 500 empregos
diretos. Segundo o prefeito
municipal Giovani Maffini todos
os esforços do poder executivo
santahelenense estão voltados
para a geração de empregos
no município, incentivando e
apoiando a iniciativa privada.
“O poder público tem o dever e
a responsabi l idade em
direcionar o município para a

SANTA HELENA

Prefeito visita canteiro de
obras da Santa Gemma

auto-sustentabilidade, para
que não se torne refém de
subsídios financeiros finitos,
como é o caso dos royalties”,
disse o prefeito. A indústria
será a maior do ramo no
Estado.

O munic íp io  vem
despertando o interesse de
out ras  empresas em se
instalar em Santa Helena. Por
isso,  em breve out ras
empresas poderão ser
anunciadas.

Prefeito e sua equipe durante a visita
ao canteiro de obras da Santa Gemma

Neste dia 10 de março
(sábado), com início às 14h00,
será realizado o I Mini-Fórum da
Juventude, que tem como tema
‘Juventude e Ecologia’. O evento,
que é aberto a participação de
todos, acontece no Salão do
CNEC, e é organizado e
coordenado pelo Grupo Juventude
em Ação.

Entre os objetivos do mini-
fórum, estão o de despertar o
espírito da preservação e
recuperação envolvendo a
sociedade numa relação de
responsabilidade para com o meio
ambiente, e identificar a situação
do jovem missalense em vista de

Dia 10 acontece o I Mini-
Fórum da Juventude

desafios, buscando construir
políticas que promovam a formação
integral e a sua ocupação saudável.

Programação
14h00 - Abertura
14h15 - Apresentação do tema:
‘Resgate dos valores humanos na
educação’
14h50 - Ecologia:
Responsabilidade social
15h10 - Grupos de debate sobre o
tema na perspectiva do agir
15h30 - Plenária com definição de
ações prioritárias
16h30 - Encerramento com
coquetel ecológico e coleta de
incentivos.

A Educação para Jovens e
Adultos (EJA) tem novidades em
Missal no ano de 2007. Até agora o
ensino se dava para a educação de
turmas de primeira à quarta série. A
partir deste ano, o EJA atenderá
também turmas de quinta a oitava
séries. Os interessados em
participar devem procurar a

1ª a 8ª SÉRIES

Secretaria de Educação ou o Colégio
Estadual Padre Eduardo Michelis.

Segundo Mirísia Butske,
secretária de Educação, Cultura e
Esportes, esta é mais uma
conquista do município na
educação. “Nosso objetivo é levar a
cada dia mais instrução aos
munícipes”, enfatiza.

Educação de jovens e
adultos terá novas turmas
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Fundada em 17 de setembro
de 1982, através da movimentação
de pais  e alunos especiais da
comunidade.

- A Escola de Educação
Especial Maria Goretti - APAE de
Missal, está localizada na Rua do
Imigrante, 755.

- Atualmente a APAE atende
50 alunos com deficiência mental e
múltipla deficiência, oriundos da zona
urbana e rural do município.

- Os alunos recebem
atendimento pedagógico nas diversas
turmas, bem como aulas de
educação física, artes e musical,
atendimento clínico de fisioterapia,
fonoaudiológico, psicológico, terapia
ocupacional, neurológico e
acompanhamento familiar realizado
por assistente social.

- A Escola possui convênios
celebrados com a União, Estado e
Município. É uma entidade
filantrópica, sem fins lucrativos, e por
isso necessita do apoio e colaboração
da comunidade para se manter e
assim garantir um atendimento de
qualidade para seus educandos,
possibilitando a permanência e
sucesso dos alunos na Escola.

APAE de Missal

Escola de Educação Especial Maria Goretti

Por opção pessoal “para
abrir espaço para novas
pessoas”, Cheila Soethe
Tramontin, diretora da Escola de
Educação Especial Maria Goretti
– APAE de Missal, deixou a
direção. Ao receber o comunicado
de sua saída, a diretoria abriu um
espaço para o corpo docente,
dando uma oportunidade para
assumir o cargo de direção do
próprio grupo escolar.

Mais de uma pessoa
colocando-se a disposição, com
a apresentação do curriculum
sendo avaliados por uma
comissão formada pela diretoria
da Escola. Na qual optou-se pela
professora Elemara Lenz, que já
atuava por 13 anos como
professora desta. Essa assumiu
esse cargo desde o dia 01 de
março de 2007, para dar
continuidade ao trabalho que
vinha sendo realizado até o
momento.

A Escola de Educação
Especial  Maria Goretti, tem como
principal objetivo valorizar o
desenvolvimento do aluno,

Nova diretora

Elemara, nova
diretora da APAE

trabalhando sua inclusão no
contexto social, na comunidade
e também sua acessibilidade
social. Sensibilizando a
comunidade do conhecimento da
Escola como apoio necessário
para o aluno, possibilitando a ele
ultrapassar seus próprios limites
e também limites esses muitas
vezes impostos pela nossa
comunidade.

Alunos da APAE de Missal que comemoram -
comemoraram - idade nova nos meses de fevereiro e
março deste ano:

Aniversariantes

Juliana Bannchach (05/03) Ronaldo Valansulelo (22/03)
Adriano Wagner (17/02), Ana Paula Huppes (20/02),

 Nicole Barth (18/02), Vilmar Junges (24/02), Roseli Fleck (09/02)

Recordando

A APAE de Missal participou no dia 24 de novembro,
em Itaipulândia, do VII Festival Regional Nossa Arte, e
abrange todas as escolas especiais de municípios da
região (Foz do Iguaçu, Santa Terezinha do Itaipu, São
Miguel do Iguaçu, Matelândia, Medianeira, Itaipulândia e
Missal).

A APAE de Missal participou com 12 alunos, nas
categorias artes cênicas (teatro) e musicais, dança
folclórica e artesanato, obtendo as seguintes colocações:
3º lugar no artesanato; e 1º lugar na dança folclórica - uma
dança folclórica germânica (alemã) enaltecendo a
colonização do município de Missal.

Na foto, alunos integrantes do grupo que apresentou
a dança folclórica.

COMÉRCIO DE CEREAIS BEIRA LAGO
Rua Brasil, 133 - Fone/Fax: (45) 244-1443 - Missal

Nnasceu no dia 23
de março de 1961 e faleceu
em 24 de janeiro de 2007.
Deixa lembranças,
ensinamentos e saudades que
se solidificam no tempo e
tornam inesquecível sua
missão de educador.

“Bem aventurados
os que passam pela vida
abrindo caminhos,
iluminando as mentes e
concretizando projetos
através da educação.”

Professor LUIZ SCHUCK

Com carinho      FAMILIA CEPEM

Mirísia assume prefeitura
Em uma solenidade

realizada na manhã do dia 5 de
março, no Paço Municipal 25
de Julho, a vice-prefeita Mirísia
Butske tomou posse frente ao
Executivo Municipal, no lugar
do prefeito Plínio Stuani que
solicitou afastamento pelo
período de um mês para
tratamento de saúde.

Esta é a primeira vez
que o município de Missal é
comandado por uma mulher,
coincidentemente na semana
em que comemora-se o Dia
Internacional da Mulher (8 de
março).

Em seu d iscurso
durante a cerimônia, o prefeito
Plínio disse estar tranqüilo em
repassar o cargo à sua vice,
pois ela tem acompanhado de
perto todas as atividades,
ações e decisões nestes dois
anos da atual administração.

A prefeita em exercício,
disse sentir-se muito feliz em

Pela primeira vez o município de Missal é comandado por uma mulher.

Mirísia assina o termo de posse

poder assumir o pela primeira
vez.  Destacou a inda a
necessidade da participação
de todos os secretários e

demais servidores para que o
sucesso das atividades de
toda a administração possa
ser alcançado.

Quando da posse
como prefeita, Mirísia leu esta
mensagem:

“Uma importante
missão nos foi confiada, não é
por acaso que estamos aqui
para defender os interesses
da população missalense, e
pedimos a Deus para que
ilumine o nosso caminho em
busca de oferecer ações e
respostas positivas em favor
do nosso povo.

Como representantes
do povo, devemos trilhar o

Esperança
mesmo caminho, sempre
empunhando a mesma bandeira,
cientes da responsabilidade que
está em nossas mãos, e crer
que o trabalho conjunto é o único
instrumento propulsor do
desenvolvimento.

O povo de nossa terra
e, em especial, a história,
haverão de reconhecer que
nosso trabalho, esforço e
dedicação não faltaram e que
ações importantes foram
tomadas e realizadas em nosso
município.

No nosso coração não
deve existir lugar para ódio,
mágoa ou outro qualquer
sentimento menor. O
sentimento que dele deve
emergir é uma vontade
incomensurável de servir a
esta gente, unido nossas
forças num trabalho conjunto
sem interesses individuais.

Portanto, vamos ao
trabalho, pois ele é a matéria
prima mais importante na
construção deste edifício
chamado esperança.”

O prefeito de Missal,
Plínio Stuani, recebeu neste dia
22 de fevereiro o Selo de ‘Prefeito
Amigo da Criança’. O prêmio foi
concedido pela Fundação Abrinq,
uma organização sem fins
lucrativos que surgiu no ano de
1990, quando da promulgação
do estatuto da criança e do
adolescente, com a missão de
promover a defesa dos direitos e
o exercício da cidadania da
criança e do adolescente.

A Fundação Abrinq é
mantida por pessoas, empresas
e agências nacionais e
internacionais que lutam pela
causa da criança e do
adolescente. Atualmente, a
Fundação Abrinq beneficia
milhões de crianças e
adolescentes por meio de suas

Stuani, ‘Prefeito
Amigo da Criança’

ações, seus programas e projetos
e com a ajuda de muitos parceiros.

O certificado de ‘Prefeito
Amigo da Criança’ é concedido
aos prefeitos que realizam ações
em prol da criança e do
adolescente, de acordo com as
sugestões e programas da
entidade. Em Missal existe uma
série de projetos e ações
coordenadas pela secretária
municipal de Bem Estar Social e
Ação Comunitária, Ivete Lunkes
Graeff, considerada pela
Fundação Abrinq a Articuladora
Municipal do Projeto.

O prefeito Plínio Stuani
ressaltou a alegria e a importância
de receber o prêmio como forma
de valorização e incentivo, bem
como parabenizou todos os
servidores envolvidos no projeto.

Prefeito e servidores municipais envolvidos no projeto

Mochilas podem ter
carga equivalente a 10%

do peso do aluno.

O retorno à rotina escolar
pode trazer mais do que
reclamações em função da rotina
de estudos e dedicação. A falta
de postura na hora de tomar as
lições ou os maus hábitos ao
carregar o material escolar pode
trazer dores na coluna e até
mesmo redução da capacidade
respiratória. A conseqüência
geralmente é a queda de
rendimento ou até mesmo
problemas futuros, na vida adulta.

Segundo o cirurgião de
coluna Emiliano Vialle, muitas
vezes os problemas de postura
começam em casa. “Nem
sempre o estudante tem um local
adequado para estudar, com
mesa e cadeira na altura certa.

Em alguns casos, a
criança faz a lição de bruços, na
cama, o que pode resultar em
desvios na coluna”, diz. O ideal é
que na hora de estudar em casa,

Postura e mochilas
leves na volta às aulas

a criança ou adolescente sentem-
se eretos e com o pescoço reto,
sempre apoiando o braço que
escreve.

Por isso, os pais devem
ficar atentos ao local em que os
filhos estudam em casa. Outra
dica para evitar problemas na
coluna é ficar alerta em relação ao
peso do material escolar e o local
onde ele será carregado. “A
sobrecarga nas mochilas acaba
provocando uma inclinação para
compensar o peso. O ideal é que
o aluno carregue, no máximo, um
peso equivalente até 10% do peso
dele”, diz o cirurgião. No caso de
uma criança de 30 quilos, por
exemplo, o material não deve
ultrapassar os três quilos e assim
por diante.

Os pais também devem
ficar atentos aos excessos dentro
das mochilas, já que muitas vezes
não são os livros que pesam. A
professora de uma escola
particular diz que há alunos que
levam muito material agregado.

“São vários estojos,

vários cadernos, diários. Os pais
têm que ajudar a controlar tudo
isso”, diz Ester Cristina Pereira.

Na escola em que ela
trabalha, há uma preocupação
redobrada com o peso do material
escolar. “Montamos os horários
de aula de modo que os alunos
não tenham que trazer todos os
livros de uma só vez”, explica.

Outra orientação dada
pela escola é exigir que alunos
até a 3.ª série carreguem o
material em malas com rodinhas.

“Como são menores, elas
devem ficar longe das mochilas
levadas nas costas”. Diferente do
que acontece em boa parte do
mundo, ela não concorda com a
idéia de colocar armários na
escola. “O aluno acaba não
levando o material para casa para
fazer a lição. E tendo a obrigação
de organizar os livros para a aula
no dia seguinte, ele fica mais
disciplinado”. (Gisele Rech -
Paraná Online)
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PALAVRAS CRUZADAS

Vida Doce Vida - Arionauro

H U M O R

Filosofando (?)

Resposta da cruzada ao ladoCOQUETEL

Briga de bebidas
O leite e o vinho batem um papo acalorado
e o leite diz:
- Vinho, você é mau. Embebeda as
pessoas e as mata de cirrose...
Eu, pelo contrário, só dou saúde para
todo mundo!
O vinho não aceita a provocação e
responde:
- Tudo bem, mas tem uma coisa: a minha
mãe é uma uva e a sua é uma vaca...

Pai detalhista
Uma garota chega em casa e nem espera
um “oi” e já atira direto aquela frase tão
indesejada por todos os pais do mundo:
- Pai, eu estou grávida.
- Eu não acredito! Ah, como? Quero
dizer... Você entendeu... Não pode ser!
Eu quero saber quem é o pai!
- Nossa, papai! Como você é detalhista!
Quando come feijão, você sabe quais
deles que te fazem peidar?

Seqüestro nos ares
Um vôo partiu do Brasil para Paris e, no
meio da viagem, seis homens se levantam
e dizem:
- Isso é um seqüestro. Mulheres para o
lado direito do avião e homens para o lado
esquerdo.
Agora, os homens comecem a tirar a
roupa que nós vamos transar com vocês.
Nessa hora, uma mulher muito gostosa
não se conforma e diz:
- Mas por que vocês vão transar com os
homens com tantas mulheres aqui?
Aí, um campineiro olha feio para ela,
levanta e grita:
- Cala a boca, mulher! Você não entende
nada de seqüestro!

Óbvio
- Qual é o significado da palavra “óbvio”,

perguntou a professora.
Rapidamente, Marcílio, rico, um dos

mais aplicados alunos da classe, que estava
sempre muito bem vestido, cheiroso e bonito,
respondeu:

- Prezada professora, hoje acordei bem
cedo, depois de uma ótima noite de sono, no
conforto da minha suíte particular. Desci a enorme
escadaria e me dirigi à copa onde era servido o
café. Depois de deliciar-me com as mais
apetitosas iguarias, fui até a janela que dá vista
para o jardim de entrada e admirei aquela bela
paisagem por alguns minutos enquanto pensava
como é agradável e belo o viver. Virando-me um
pouco, percebi que se encontrava guardado na
garagem o automóvel BMW pertencente a meu
pai. Aí, pensei com meus botões: “É ÓBVIO que
meu pai foi ao trabalho de Mercedes”.

Sem querer ficar para trás, Wagner, de
uma família de classe média, acrescentou:

- Professora, hoje eu não dormi muito
bem, porque meu colchão é meio duro. Mas eu
consegui acordar assim mesmo, porque pus o
despertador do lado da cama para tocar cedo.
Levantei meio zonzo, comi um pão meio
muxibento e tomei café. Quando saí para a
escola, vi que o Fusca do papai estava na
garagem. Imaginei:  ”É ÓBVIO que o papai foi
trabalhar de ônibus”.

Embalado na conversa, Joãozinho, de
classe baixa, que ganhara uma bolsa de estudos,
também foi chamado a responder:

- Fessora, oje eu quase num durmí,
purquê teve tiroteio até tarde na favela. Só acordei
di manhã purquê tava morrendo di fome, mas
num tinha nada pra cume mesmo... quando oiei
pela janela du barracão, vi a minha vó cum jornal
dibaxo du braço e pensei: “É ÓBVIO que ela vai
cagá. Num sabe lê!”

“Relações públicas são
transas que acontecem nas
ruas.”

“Sexo com segurança, é
quando o segurança usa
camisinha.”

Voz feminina sai de dentro do
desodorizador dando uma dura no
cliente. Objetivo do dispositivo é
diminuir os acidentes de trânsito.

O Estado americano do Novo
México está apertando o cerco contra
os motoristas bêbados e acaba de
encomendar 500 desodorizadores de
mictório falantes. Eles são equipados
com um sensor que detecta a presença
de álcool na urina dos fregueses de
bares e restaurantes.

Quando isso acontece, o
sensor dispara uma gravação. Uma
voz feminina diz, em inglês: “E aí, cara,
andou tomando uns drinques? É hora
de chamar um táxi ou pedir para um
amigo sóbrio lhe levar pra casa”.

O assessor do departamento
de transportes, S.U. Mahesh, disse
que os desodorizadores falantes são
uma boa maneira de atingir o público-
alvo da campanha de segurança nas
ruas e estradas. O número de homens
bêbados que fazem besteira no
trânsito é três vezes maior que o de
mulheres.

Mictório falante entrega
freguês que já bebeu demais

O inventor do dispositivo,
Richard Deutsch, disse que não existe
público mais compenetrado do que
um homem na frente de um mictório.
“O cara não olha para a direita, não
olha para a esquerda. Ele se
concentra no aparelho.”

Alguns bares de Albuquerque
já instalaram o dispositivo. As próximas
cidades a receber a “conselheira do
banheiro” são Santa Fé, Farmington,
Gallup e Las Cruces.

Neste estágio inicial, o governo
está investindo US$ 21 (o equivalente
a R$ 44) por peça. Se o negócio pegar,
os donos de bares e restaurantes é
que terão que arcar com os custos. As
baterias agüentam até três meses de
sermão.

RESPOSTA DAS
CRUZADAS

Monza SLE, 96, 2.0, 4p, gas Astra, 99, completo, gas Vectra, 97, branco, GLS 2.0

Toyota Bandeirantes, 72, bege Palio, 97, 1.0 ED, cinza Gol, 98, 4p, gas

Uno Fyre, 2002, gas Corsa sedan, 2000, 4p Monza, 90, 4p, completo, álc Chevette, SL 85, 1.6, álc., prata

Escort 88 GL, 1.6, álc., vermelho

Versailles,
94, 2.0,
comp.

 gas

O v ice-prefe i to  de
Medianeira, Ricardo Endrigo e
a secretária de Educação,
Sandra Márc ia Menegol ,
fizeram o repasse aos pais,
aos alunos e aos professores
de 1070 volumes para os
alunos do jardim e pré-escola
(3 a 6 anos) da rede municipal
de ensino.

Conforme Endrigo, as
coleções foram adquiridas da
Editora OPET com o objetivo
de auxiliar o trabalho dos
professores em sala de aula.

“A atual administração
tem como entendimento que a
educação é um dos principais
ícones para a construção da
sociedade, é também a base
para a construção da cidadania
auxiliando na compreensão da
realidade social e dos direitos
do ser humano. A construção

MEDIANEIRA
Administração repassa material didático
aos alunos de educação infantil

de uma educação de efetiva
qualidade em Medianeira é um
dos objet ivos desta
administração.

A escola deve oferecer
um espaço est imulante,
educativo, seguro e afetivo,
onde os professores estejam
preparados para acompanhar a
criança no processo intenso
de descobertas e de
crescimento dos alunos. Para
tanto é necessário subsidiar o
trabalho dos professores com
material didático adequado,”
enfatizou.

Foram
repassados

1070 volumes
para os alunos

Sandra destacou que
além do material didático, o
convênio com a Editora OPET
contempla palestra para os
pais, assessoria pedagógica
para a equipe de ensino e
professores, bem como a
edição do livro de história e
geografia para os alunos da 3ª
série. “A elaboração dos
conteúdos do livro de história
e geograf ia f icará sob a
responsabi l idade dos
professores de 3ª série e cada
aluno do município irá receber
seu livro totalmente gratuito.”

Calcário
Através do Programa de correção do solo a base de calcário, a
administração municipal de Santa Helena estará subsidiando
100% do calcário aos agricultores que tenham até 14 hectares
agricultáveis e 70% para os agricultores que possuem acima de
14 hectares. Para receber o beneficio, os agricultores precisam se
enquadrar as exigências do programa.

Câncer de colo uterino
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Secretaria de
Saúde de Medianeira estará promovendo no dia 10 de março
(sábado) a Campanha de Prevenção do Câncer de Colo Uterino. O
objetivo da campanha é detectar precocemente os casos de
alterações celulares do colo uterino nas mulheres em idade fértil,
já que este é curável em 100% nos casos diagnosticados em
fases iniciais. A campanha será realizada no NIS III, das 7h00 às
17h00.

Lar: passeio de motos
Está marcado para 18 de março o primeiro passeio de motos dos
funcionários da Cooperativa Agroindustrial Lar. A saída está
marcada para as 8 horas no Posto Lar Transportes, em
Medianeira. O destino é a praia artificial de Santa Helena, com
parada nas unidades da cooperativa em Missal e Santa Helena.
Também haverá visita ao Cristo.
Mais informações pelo telefone (45) 3264-8844, com Valdir Brod.

Campanha da Fraternidade
A Amazônia Legal será o foco da Campanha da Fraternidade
deste ano. Com o lema Amazônia e Fraternidade – Vida e missão
neste chão, a campanha tem o objetivo de sensibilizar as
pessoas para a preservação e o uso sustentável das florestas,
além de incentivar o respeito pelas populações que moram na
região.
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Gente que faz as festas e

bailes por aqui.

Quer ver mais? Acesse

www.portalmissal.com.br

e clique em Galeria de Fotos

“A chave do sucesso é reservar oito

horas por dia para o trabalho, oito

para dormir e ter certeza de que não
são as mesmas.”

Roberto Duailibi

Vereador Nelson Fernandes e sua primeira neta, Maria Eduarda,

nascida em 17/02/07, filha de Roseleaine e Elton

Urbano Frey,
diretor

secretário
da Lar e

esposa
Elizet Mariza

Priscila e
Jeferson

Pastor Rui,
com a
família,
quando
recebeu
Monção
Honrosa da
Câmara de
Vereadores

Vladecir ' Xi ' Gonçalves, e Leia
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Quer ver mais? Acesse

www.portalmissal.com.br

e clique em Galeria de Fotos

“A chave do sucesso é reservar oito

horas por dia para o trabalho, oito

para dormir e ter certeza de que não
são as mesmas.”

Roberto Duailibi

Vereador Nelson Fernandes e sua primeira neta, Maria Eduarda,

nascida em 17/02/07, filha de Roseleaine e Elton

Urbano Frey,
diretor

secretário
da Lar e

esposa
Elizet Mariza

Priscila e
Jeferson

Pastor Rui,
com a
família,
quando
recebeu
Monção
Honrosa da
Câmara de
Vereadores

Vladecir ' Xi ' Gonçalves, e Leia
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PALAVRAS CRUZADAS

Vida Doce Vida - Arionauro

H U M O R

Filosofando (?)

Resposta da cruzada ao ladoCOQUETEL

Briga de bebidas
O leite e o vinho batem um papo acalorado
e o leite diz:
- Vinho, você é mau. Embebeda as
pessoas e as mata de cirrose...
Eu, pelo contrário, só dou saúde para
todo mundo!
O vinho não aceita a provocação e
responde:
- Tudo bem, mas tem uma coisa: a minha
mãe é uma uva e a sua é uma vaca...

Pai detalhista
Uma garota chega em casa e nem espera
um “oi” e já atira direto aquela frase tão
indesejada por todos os pais do mundo:
- Pai, eu estou grávida.
- Eu não acredito! Ah, como? Quero
dizer... Você entendeu... Não pode ser!
Eu quero saber quem é o pai!
- Nossa, papai! Como você é detalhista!
Quando come feijão, você sabe quais
deles que te fazem peidar?

Seqüestro nos ares
Um vôo partiu do Brasil para Paris e, no
meio da viagem, seis homens se levantam
e dizem:
- Isso é um seqüestro. Mulheres para o
lado direito do avião e homens para o lado
esquerdo.
Agora, os homens comecem a tirar a
roupa que nós vamos transar com vocês.
Nessa hora, uma mulher muito gostosa
não se conforma e diz:
- Mas por que vocês vão transar com os
homens com tantas mulheres aqui?
Aí, um campineiro olha feio para ela,
levanta e grita:
- Cala a boca, mulher! Você não entende
nada de seqüestro!

Óbvio
- Qual é o significado da palavra “óbvio”,

perguntou a professora.
Rapidamente, Marcílio, rico, um dos

mais aplicados alunos da classe, que estava
sempre muito bem vestido, cheiroso e bonito,
respondeu:

- Prezada professora, hoje acordei bem
cedo, depois de uma ótima noite de sono, no
conforto da minha suíte particular. Desci a enorme
escadaria e me dirigi à copa onde era servido o
café. Depois de deliciar-me com as mais
apetitosas iguarias, fui até a janela que dá vista
para o jardim de entrada e admirei aquela bela
paisagem por alguns minutos enquanto pensava
como é agradável e belo o viver. Virando-me um
pouco, percebi que se encontrava guardado na
garagem o automóvel BMW pertencente a meu
pai. Aí, pensei com meus botões: “É ÓBVIO que
meu pai foi ao trabalho de Mercedes”.

Sem querer ficar para trás, Wagner, de
uma família de classe média, acrescentou:

- Professora, hoje eu não dormi muito
bem, porque meu colchão é meio duro. Mas eu
consegui acordar assim mesmo, porque pus o
despertador do lado da cama para tocar cedo.
Levantei meio zonzo, comi um pão meio
muxibento e tomei café. Quando saí para a
escola, vi que o Fusca do papai estava na
garagem. Imaginei:  ”É ÓBVIO que o papai foi
trabalhar de ônibus”.

Embalado na conversa, Joãozinho, de
classe baixa, que ganhara uma bolsa de estudos,
também foi chamado a responder:

- Fessora, oje eu quase num durmí,
purquê teve tiroteio até tarde na favela. Só acordei
di manhã purquê tava morrendo di fome, mas
num tinha nada pra cume mesmo... quando oiei
pela janela du barracão, vi a minha vó cum jornal
dibaxo du braço e pensei: “É ÓBVIO que ela vai
cagá. Num sabe lê!”

“Relações públicas são
transas que acontecem nas
ruas.”

“Sexo com segurança, é
quando o segurança usa
camisinha.”

Voz feminina sai de dentro do
desodorizador dando uma dura no
cliente. Objetivo do dispositivo é
diminuir os acidentes de trânsito.

O Estado americano do Novo
México está apertando o cerco contra
os motoristas bêbados e acaba de
encomendar 500 desodorizadores de
mictório falantes. Eles são equipados
com um sensor que detecta a presença
de álcool na urina dos fregueses de
bares e restaurantes.

Quando isso acontece, o
sensor dispara uma gravação. Uma
voz feminina diz, em inglês: “E aí, cara,
andou tomando uns drinques? É hora
de chamar um táxi ou pedir para um
amigo sóbrio lhe levar pra casa”.

O assessor do departamento
de transportes, S.U. Mahesh, disse
que os desodorizadores falantes são
uma boa maneira de atingir o público-
alvo da campanha de segurança nas
ruas e estradas. O número de homens
bêbados que fazem besteira no
trânsito é três vezes maior que o de
mulheres.

Mictório falante entrega
freguês que já bebeu demais

O inventor do dispositivo,
Richard Deutsch, disse que não existe
público mais compenetrado do que
um homem na frente de um mictório.
“O cara não olha para a direita, não
olha para a esquerda. Ele se
concentra no aparelho.”

Alguns bares de Albuquerque
já instalaram o dispositivo. As próximas
cidades a receber a “conselheira do
banheiro” são Santa Fé, Farmington,
Gallup e Las Cruces.

Neste estágio inicial, o governo
está investindo US$ 21 (o equivalente
a R$ 44) por peça. Se o negócio pegar,
os donos de bares e restaurantes é
que terão que arcar com os custos. As
baterias agüentam até três meses de
sermão.

RESPOSTA DAS
CRUZADAS

Monza SLE, 96, 2.0, 4p, gas Astra, 99, completo, gas Vectra, 97, branco, GLS 2.0

Toyota Bandeirantes, 72, bege Palio, 97, 1.0 ED, cinza Gol, 98, 4p, gas

Uno Fyre, 2002, gas Corsa sedan, 2000, 4p Monza, 90, 4p, completo, álc Chevette, SL 85, 1.6, álc., prata

Escort 88 GL, 1.6, álc., vermelho

Versailles,
94, 2.0,
comp.

 gas

O v ice-prefe i to  de
Medianeira, Ricardo Endrigo e
a secretária de Educação,
Sandra Márc ia Menegol ,
fizeram o repasse aos pais,
aos alunos e aos professores
de 1070 volumes para os
alunos do jardim e pré-escola
(3 a 6 anos) da rede municipal
de ensino.

Conforme Endrigo, as
coleções foram adquiridas da
Editora OPET com o objetivo
de auxiliar o trabalho dos
professores em sala de aula.

“A atual administração
tem como entendimento que a
educação é um dos principais
ícones para a construção da
sociedade, é também a base
para a construção da cidadania
auxiliando na compreensão da
realidade social e dos direitos
do ser humano. A construção

MEDIANEIRA
Administração repassa material didático
aos alunos de educação infantil

de uma educação de efetiva
qualidade em Medianeira é um
dos objet ivos desta
administração.

A escola deve oferecer
um espaço est imulante,
educativo, seguro e afetivo,
onde os professores estejam
preparados para acompanhar a
criança no processo intenso
de descobertas e de
crescimento dos alunos. Para
tanto é necessário subsidiar o
trabalho dos professores com
material didático adequado,”
enfatizou.

Foram
repassados

1070 volumes
para os alunos

Sandra destacou que
além do material didático, o
convênio com a Editora OPET
contempla palestra para os
pais, assessoria pedagógica
para a equipe de ensino e
professores, bem como a
edição do livro de história e
geografia para os alunos da 3ª
série. “A elaboração dos
conteúdos do livro de história
e geograf ia f icará sob a
responsabi l idade dos
professores de 3ª série e cada
aluno do município irá receber
seu livro totalmente gratuito.”

Calcário
Através do Programa de correção do solo a base de calcário, a
administração municipal de Santa Helena estará subsidiando
100% do calcário aos agricultores que tenham até 14 hectares
agricultáveis e 70% para os agricultores que possuem acima de
14 hectares. Para receber o beneficio, os agricultores precisam se
enquadrar as exigências do programa.

Câncer de colo uterino
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Secretaria de
Saúde de Medianeira estará promovendo no dia 10 de março
(sábado) a Campanha de Prevenção do Câncer de Colo Uterino. O
objetivo da campanha é detectar precocemente os casos de
alterações celulares do colo uterino nas mulheres em idade fértil,
já que este é curável em 100% nos casos diagnosticados em
fases iniciais. A campanha será realizada no NIS III, das 7h00 às
17h00.

Lar: passeio de motos
Está marcado para 18 de março o primeiro passeio de motos dos
funcionários da Cooperativa Agroindustrial Lar. A saída está
marcada para as 8 horas no Posto Lar Transportes, em
Medianeira. O destino é a praia artificial de Santa Helena, com
parada nas unidades da cooperativa em Missal e Santa Helena.
Também haverá visita ao Cristo.
Mais informações pelo telefone (45) 3264-8844, com Valdir Brod.

Campanha da Fraternidade
A Amazônia Legal será o foco da Campanha da Fraternidade
deste ano. Com o lema Amazônia e Fraternidade – Vida e missão
neste chão, a campanha tem o objetivo de sensibilizar as
pessoas para a preservação e o uso sustentável das florestas,
além de incentivar o respeito pelas populações que moram na
região.
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Fundada em 17 de setembro
de 1982, através da movimentação
de pais  e alunos especiais da
comunidade.

- A Escola de Educação
Especial Maria Goretti - APAE de
Missal, está localizada na Rua do
Imigrante, 755.

- Atualmente a APAE atende
50 alunos com deficiência mental e
múltipla deficiência, oriundos da zona
urbana e rural do município.

- Os alunos recebem
atendimento pedagógico nas diversas
turmas, bem como aulas de
educação física, artes e musical,
atendimento clínico de fisioterapia,
fonoaudiológico, psicológico, terapia
ocupacional, neurológico e
acompanhamento familiar realizado
por assistente social.

- A Escola possui convênios
celebrados com a União, Estado e
Município. É uma entidade
filantrópica, sem fins lucrativos, e por
isso necessita do apoio e colaboração
da comunidade para se manter e
assim garantir um atendimento de
qualidade para seus educandos,
possibilitando a permanência e
sucesso dos alunos na Escola.

APAE de Missal

Escola de Educação Especial Maria Goretti

Por opção pessoal “para
abrir espaço para novas
pessoas”, Cheila Soethe
Tramontin, diretora da Escola de
Educação Especial Maria Goretti
– APAE de Missal, deixou a
direção. Ao receber o comunicado
de sua saída, a diretoria abriu um
espaço para o corpo docente,
dando uma oportunidade para
assumir o cargo de direção do
próprio grupo escolar.

Mais de uma pessoa
colocando-se a disposição, com
a apresentação do curriculum
sendo avaliados por uma
comissão formada pela diretoria
da Escola. Na qual optou-se pela
professora Elemara Lenz, que já
atuava por 13 anos como
professora desta. Essa assumiu
esse cargo desde o dia 01 de
março de 2007, para dar
continuidade ao trabalho que
vinha sendo realizado até o
momento.

A Escola de Educação
Especial  Maria Goretti, tem como
principal objetivo valorizar o
desenvolvimento do aluno,

Nova diretora

Elemara, nova
diretora da APAE

trabalhando sua inclusão no
contexto social, na comunidade
e também sua acessibilidade
social. Sensibilizando a
comunidade do conhecimento da
Escola como apoio necessário
para o aluno, possibilitando a ele
ultrapassar seus próprios limites
e também limites esses muitas
vezes impostos pela nossa
comunidade.

Alunos da APAE de Missal que comemoram -
comemoraram - idade nova nos meses de fevereiro e
março deste ano:

Aniversariantes

Juliana Bannchach (05/03) Ronaldo Valansulelo (22/03)
Adriano Wagner (17/02), Ana Paula Huppes (20/02),

 Nicole Barth (18/02), Vilmar Junges (24/02), Roseli Fleck (09/02)

Recordando

A APAE de Missal participou no dia 24 de novembro,
em Itaipulândia, do VII Festival Regional Nossa Arte, e
abrange todas as escolas especiais de municípios da
região (Foz do Iguaçu, Santa Terezinha do Itaipu, São
Miguel do Iguaçu, Matelândia, Medianeira, Itaipulândia e
Missal).

A APAE de Missal participou com 12 alunos, nas
categorias artes cênicas (teatro) e musicais, dança
folclórica e artesanato, obtendo as seguintes colocações:
3º lugar no artesanato; e 1º lugar na dança folclórica - uma
dança folclórica germânica (alemã) enaltecendo a
colonização do município de Missal.

Na foto, alunos integrantes do grupo que apresentou
a dança folclórica.

COMÉRCIO DE CEREAIS BEIRA LAGO
Rua Brasil, 133 - Fone/Fax: (45) 244-1443 - Missal

Nnasceu no dia 23
de março de 1961 e faleceu
em 24 de janeiro de 2007.
Deixa lembranças,
ensinamentos e saudades que
se solidificam no tempo e
tornam inesquecível sua
missão de educador.

“Bem aventurados
os que passam pela vida
abrindo caminhos,
iluminando as mentes e
concretizando projetos
através da educação.”

Professor LUIZ SCHUCK

Com carinho      FAMILIA CEPEM

Mirísia assume prefeitura
Em uma solenidade

realizada na manhã do dia 5 de
março, no Paço Municipal 25
de Julho, a vice-prefeita Mirísia
Butske tomou posse frente ao
Executivo Municipal, no lugar
do prefeito Plínio Stuani que
solicitou afastamento pelo
período de um mês para
tratamento de saúde.

Esta é a primeira vez
que o município de Missal é
comandado por uma mulher,
coincidentemente na semana
em que comemora-se o Dia
Internacional da Mulher (8 de
março).

Em seu d iscurso
durante a cerimônia, o prefeito
Plínio disse estar tranqüilo em
repassar o cargo à sua vice,
pois ela tem acompanhado de
perto todas as atividades,
ações e decisões nestes dois
anos da atual administração.

A prefeita em exercício,
disse sentir-se muito feliz em

Pela primeira vez o município de Missal é comandado por uma mulher.

Mirísia assina o termo de posse

poder assumir o pela primeira
vez.  Destacou a inda a
necessidade da participação
de todos os secretários e

demais servidores para que o
sucesso das atividades de
toda a administração possa
ser alcançado.

Quando da posse
como prefeita, Mirísia leu esta
mensagem:

“Uma importante
missão nos foi confiada, não é
por acaso que estamos aqui
para defender os interesses
da população missalense, e
pedimos a Deus para que
ilumine o nosso caminho em
busca de oferecer ações e
respostas positivas em favor
do nosso povo.

Como representantes
do povo, devemos trilhar o

Esperança
mesmo caminho, sempre
empunhando a mesma bandeira,
cientes da responsabilidade que
está em nossas mãos, e crer
que o trabalho conjunto é o único
instrumento propulsor do
desenvolvimento.

O povo de nossa terra
e, em especial, a história,
haverão de reconhecer que
nosso trabalho, esforço e
dedicação não faltaram e que
ações importantes foram
tomadas e realizadas em nosso
município.

No nosso coração não
deve existir lugar para ódio,
mágoa ou outro qualquer
sentimento menor. O
sentimento que dele deve
emergir é uma vontade
incomensurável de servir a
esta gente, unido nossas
forças num trabalho conjunto
sem interesses individuais.

Portanto, vamos ao
trabalho, pois ele é a matéria
prima mais importante na
construção deste edifício
chamado esperança.”

O prefeito de Missal,
Plínio Stuani, recebeu neste dia
22 de fevereiro o Selo de ‘Prefeito
Amigo da Criança’. O prêmio foi
concedido pela Fundação Abrinq,
uma organização sem fins
lucrativos que surgiu no ano de
1990, quando da promulgação
do estatuto da criança e do
adolescente, com a missão de
promover a defesa dos direitos e
o exercício da cidadania da
criança e do adolescente.

A Fundação Abrinq é
mantida por pessoas, empresas
e agências nacionais e
internacionais que lutam pela
causa da criança e do
adolescente. Atualmente, a
Fundação Abrinq beneficia
milhões de crianças e
adolescentes por meio de suas

Stuani, ‘Prefeito
Amigo da Criança’

ações, seus programas e projetos
e com a ajuda de muitos parceiros.

O certificado de ‘Prefeito
Amigo da Criança’ é concedido
aos prefeitos que realizam ações
em prol da criança e do
adolescente, de acordo com as
sugestões e programas da
entidade. Em Missal existe uma
série de projetos e ações
coordenadas pela secretária
municipal de Bem Estar Social e
Ação Comunitária, Ivete Lunkes
Graeff, considerada pela
Fundação Abrinq a Articuladora
Municipal do Projeto.

O prefeito Plínio Stuani
ressaltou a alegria e a importância
de receber o prêmio como forma
de valorização e incentivo, bem
como parabenizou todos os
servidores envolvidos no projeto.

Prefeito e servidores municipais envolvidos no projeto

Mochilas podem ter
carga equivalente a 10%

do peso do aluno.

O retorno à rotina escolar
pode trazer mais do que
reclamações em função da rotina
de estudos e dedicação. A falta
de postura na hora de tomar as
lições ou os maus hábitos ao
carregar o material escolar pode
trazer dores na coluna e até
mesmo redução da capacidade
respiratória. A conseqüência
geralmente é a queda de
rendimento ou até mesmo
problemas futuros, na vida adulta.

Segundo o cirurgião de
coluna Emiliano Vialle, muitas
vezes os problemas de postura
começam em casa. “Nem
sempre o estudante tem um local
adequado para estudar, com
mesa e cadeira na altura certa.

Em alguns casos, a
criança faz a lição de bruços, na
cama, o que pode resultar em
desvios na coluna”, diz. O ideal é
que na hora de estudar em casa,

Postura e mochilas
leves na volta às aulas

a criança ou adolescente sentem-
se eretos e com o pescoço reto,
sempre apoiando o braço que
escreve.

Por isso, os pais devem
ficar atentos ao local em que os
filhos estudam em casa. Outra
dica para evitar problemas na
coluna é ficar alerta em relação ao
peso do material escolar e o local
onde ele será carregado. “A
sobrecarga nas mochilas acaba
provocando uma inclinação para
compensar o peso. O ideal é que
o aluno carregue, no máximo, um
peso equivalente até 10% do peso
dele”, diz o cirurgião. No caso de
uma criança de 30 quilos, por
exemplo, o material não deve
ultrapassar os três quilos e assim
por diante.

Os pais também devem
ficar atentos aos excessos dentro
das mochilas, já que muitas vezes
não são os livros que pesam. A
professora de uma escola
particular diz que há alunos que
levam muito material agregado.

“São vários estojos,

vários cadernos, diários. Os pais
têm que ajudar a controlar tudo
isso”, diz Ester Cristina Pereira.

Na escola em que ela
trabalha, há uma preocupação
redobrada com o peso do material
escolar. “Montamos os horários
de aula de modo que os alunos
não tenham que trazer todos os
livros de uma só vez”, explica.

Outra orientação dada
pela escola é exigir que alunos
até a 3.ª série carreguem o
material em malas com rodinhas.

“Como são menores, elas
devem ficar longe das mochilas
levadas nas costas”. Diferente do
que acontece em boa parte do
mundo, ela não concorda com a
idéia de colocar armários na
escola. “O aluno acaba não
levando o material para casa para
fazer a lição. E tendo a obrigação
de organizar os livros para a aula
no dia seguinte, ele fica mais
disciplinado”. (Gisele Rech -
Paraná Online)
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A Secretaria Municipal
da Agr icu l tura e Meio
Ambiente de Missal, repassou
no d ia 23 de fevere i ro,
aproximadamente 600 quilos
de fei jão a entidades do
município.

O feijão foi produzido
em uma área ociosa do aterro
sani tár io ,  pelos própr ios
servidores da Secretaria,

Entidades recebem feijão

Momento da entrega do feijão para a APAE

sendo que receberam a
doação:  APAE, creches,
escolas e outras entidades
beneficentes.

De acordo com o
secretár io  munic ipal  da
Agricultura e Meio Ambiente,
Altair Fetzner, este é um
pequeno gesto que mostra o
esforço de todos em prol das
causas sociais de Missal.

CONSÓRCIOS

Grupo: 010002   

Plano: 60 meses  Partic.: 180 Assembléia: 19/03/2007

AUTOMÓVEIS

Grupo: 010005   

Plano: 60 meses  Partic.: 180 Assembléia: 31/05/2007

Grupo: 030007   

Plano: 60 meses  Partic.: 240 Assembléia: 29/05/2007

MOTOCICLETAS

A Cooperat iva
Agroindustrial Lar estimula e é
parceria na produção de energia
gerada por dejetos de suínos:
o biogás. Há pouco foi
apresentado pela Itaipu, em
Cascavel, um carro movido a
este tipo de combustível, que
utiliza a unidade produtora de
leitões da Lar e as pocilgas
dos associados para instalar
os biodigestores.

Esta é a melhor forma
de acabar com um antigo
problema (dest inação
inadequada do dejeto no meio
ambiente) e ao mesmo tempo
aumentar os lucros e a
sustentabi l idade da
propriedade rural.

O Programa de
Geração Distribuída de Energia
é fruto da parceria entre Itaipu,
Lar,  Copel,  Sanepar,
Eletrobrás, inst i tutos de
pesquisa do setor elétrico e
empresas nacionais de

Lar incentiva
produção de biogás
entre os cooperados

biodigestores e moto-
conversores.

Do programa poderá
nascer um revolucionário
veículo rural, utilizando energia
gerada na propriedade, entende
a diretoria da Lar. O programa
já está sendo empregado em
algumas propriedades da
região.

Em São Miguel do
Iguaçu, o produtor rural e
associado da cooperativa José
Carlos Colombari tem toda a
estrutura em funcionamento.
Ele utiliza a energia gerada na
propriedade para movimentar
um motor, que movimenta a
fábrica de rações. “Acreditamos
que a tecnologia neste setor
vai avançar muito e sempre
estaremos apoiando as
inic iat ivas que buscam
melhorar a qualidade de vida
dos associados”,  afirma o vice-
presidente da Lar, Lauro
Soethe.               (Jornal O Paraná)

ES
PA

Ç
O

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

-   Avaliação preliminar indica que a campanha ‘Liquida Missal’ foi coroada de êxito, satisfazendo a expectativa de empresas e clientes.

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

-   Pela primeira vez, a Acimi é parceria da Deutsches Fest, que acontece nos dias 13 e 14 de abril, com representante em todas
as comissões.

-   A Acimi está em negociação com a prefeitura municipal para a contratação de um novo consultor do Sebrae para Missal/Núcleo
do Projeto Empreender.

-   Neste ano tem continuidade o Projeto PTI, sendo que duas turmas já estão formadas, por empresários e funcionários.

-   O café da manhã da Acimi volta no mês de maio.

-   Para quem quiser contratar estagiários pode procurar a Acimi, que é responsável pelo Proe (Programa de Estagiários).

-   A próxima campanha de vendas programada pela Acimi é a do Dia das Mães.

Já está no ar o site

www.acimi.com.br

O prefeito de Santa
Helena, Giovani Maffini esteve
recentemente visi tando o
canteiro de obras da indústria
de biscoitos Santa Gemma,
que está sendo instalada no
parque indust r ia l  C i r i lo
Caumo.  E le  es teve
acompanhado do vice-prefeito
e secretário de Indústria,
Comérc io ,  Tur ismo e
Administração Portuária, José
Al ta i r  Sch immel fen ing e
técn icos  da pre fe i tu ra
municipal.

A empresa será a
maior do gênero no Estado e
tem previsão para iniciar suas
atividades em março de 2008,
possibilitando 500 empregos
diretos. Segundo o prefeito
municipal Giovani Maffini todos
os esforços do poder executivo
santahelenense estão voltados
para a geração de empregos
no município, incentivando e
apoiando a iniciativa privada.
“O poder público tem o dever e
a responsabi l idade em
direcionar o município para a

SANTA HELENA

Prefeito visita canteiro de
obras da Santa Gemma

auto-sustentabilidade, para
que não se torne refém de
subsídios financeiros finitos,
como é o caso dos royalties”,
disse o prefeito. A indústria
será a maior do ramo no
Estado.

O munic íp io  vem
despertando o interesse de
out ras  empresas em se
instalar em Santa Helena. Por
isso,  em breve out ras
empresas poderão ser
anunciadas.

Prefeito e sua equipe durante a visita
ao canteiro de obras da Santa Gemma

Neste dia 10 de março
(sábado), com início às 14h00,
será realizado o I Mini-Fórum da
Juventude, que tem como tema
‘Juventude e Ecologia’. O evento,
que é aberto a participação de
todos, acontece no Salão do
CNEC, e é organizado e
coordenado pelo Grupo Juventude
em Ação.

Entre os objetivos do mini-
fórum, estão o de despertar o
espírito da preservação e
recuperação envolvendo a
sociedade numa relação de
responsabilidade para com o meio
ambiente, e identificar a situação
do jovem missalense em vista de

Dia 10 acontece o I Mini-
Fórum da Juventude

desafios, buscando construir
políticas que promovam a formação
integral e a sua ocupação saudável.

Programação
14h00 - Abertura
14h15 - Apresentação do tema:
‘Resgate dos valores humanos na
educação’
14h50 - Ecologia:
Responsabilidade social
15h10 - Grupos de debate sobre o
tema na perspectiva do agir
15h30 - Plenária com definição de
ações prioritárias
16h30 - Encerramento com
coquetel ecológico e coleta de
incentivos.

A Educação para Jovens e
Adultos (EJA) tem novidades em
Missal no ano de 2007. Até agora o
ensino se dava para a educação de
turmas de primeira à quarta série. A
partir deste ano, o EJA atenderá
também turmas de quinta a oitava
séries. Os interessados em
participar devem procurar a

1ª a 8ª SÉRIES

Secretaria de Educação ou o Colégio
Estadual Padre Eduardo Michelis.

Segundo Mirísia Butske,
secretária de Educação, Cultura e
Esportes, esta é mais uma
conquista do município na
educação. “Nosso objetivo é levar a
cada dia mais instrução aos
munícipes”, enfatiza.

Educação de jovens e
adultos terá novas turmas
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Dr. Hugo Maciel - CRM-PR- 18059

Consultório médico

As doenças  sexua lmente
transmissíveis são na maioria das vezes
contraídas em relações sexuais. Muitas
vezes manifestam-se nas mulheres como
um corrimento desagradável com mau odor
e pruridos, até dores pélvicas intensas e
febre alta, na dependência do agente
causal.

Podem estar envolvidos vírus e
bac té r ias  e  se  não  t ra tadas
adequadamente podem levar à seqüelas
como a esterilidade. Outras, como a aids,
têm conseqüências irreversíveis para
nossa saúde e até agora não foi descoberto
o tratamento definitivo, apesar de grandes
passos já terem sido dados nesse sentido.
O vírus HPV (Human Papiloma Vírus)
também é transmitido por via sexual e
aparece na forma de pequenas verrugas
(condilomas), na genitália externa feminina
ou masculina ou colo do útero, na forma de
placas esbranquiçadas só diagnosticadas
pelo medico ao exame ginecológico. As
hepatites B e C são também transmitidas
pelo sexo e são doenças graves e sem
cura.

Essas doenças quando acometem
mulheres grávidas tem um significado
especial, uma vez que o bebê poderá ser
atingido, caso o diagnostico e tratamento
não ocorra na época certa. Porém, o mais
importante de tudo é que todas elas, sem
exceção podem ser prevenidas e aqui vão
alguns conselhos para seu cuidado:

-  Não tenha re lações sexuais  sem
camisinha com parceiros nos quais você
não confia ou desconhece.

- Na hesite em pedir que seu parceiro(a)
faça pelo menos o exame para a aids,
caso você resolva ter relações sexuais
sem proteção e não esteja seguro(a) quanto
a isso. Disponha-se a fazer o exame junto
com essa  pessoa ,  para  não  gera r
descon f iança  e  causar  b r igas
desnecessárias.

- Procure um médico se apresentar
qualquer ferida ou verruga nos genitais
externos, corrimento, dor pélvica e febre.

- Previna-se sempre.

Agindo assim, você poderá estar salvando
a sua própria vida.

Doenças sexualmente
transmissíveisHá alguns anos tive a oportunidade de conhecer um

grande economista deste país: o Sr. Dr. Munir Nasser.
Proferiu uma palestra para empresários e lideranças em geral
de Cascavel. Acontece que há naquela cidade uma
organização não governamental que procura refletir ações
que promovam o desenvolvimento do município.

Munir nascer começou avisando os presentes de
que não iria fazer um discurso religioso e muito menos moral,
mas um discurso estritamente econômico. Disse que nós
temos uma mentalidade mágica. Pensamos que depositando
um voto na urna há cada 2 anos, mudamos o Município, o
Estado ou o País. Por este voto delegamos plenos poderes
a alguns, que daí por diante, como que em um passe de
mágica, resolverão todos os nossos problemas. Depois,
lavamos as mãos como Pilatos.

Existem dois poderes fundamentais na sociedade: o
poder civil e o poder cívico. O Poder Civil deve obedecer regras
pré-estabelecidas que lhe impõe o que deve e o que não deve,
o que pode e o que não pode. Assim, os governantes não tem
todo aquele poder que o eleitor acredita ter-lhes atribuído. Os
governantes (dos três poderes) devem obedecer a
Constituição.  Já o Poder Cívico é aquele do povo que se
organiza. Para este poder não existem limites ou regras que
impeçam de fazer algo de bom e favorável ao bem comum.

É neste poder que está a força transformadora da
sociedade.
Ora, se uma comunidade quiser se desenvolver, terá que
contar com as “elites”. O que se entende por “elite”? Para
Munir Nasser, existem quatro categorias de pessoas: 1a

categoria: os “Maria-vai-com-as-outras”. Estas nunca decidem
nada, nunca sabem de nada. Jogam o voto na urna, mas são
incapazes de qualquer tipo de compromisso; 2a categoria: os
“aproveitadores”. Estes pensam assim: “Eu decido tudo e
ninguém vai levar vantagem sobre mim”. O centro de suas
motivações é o próprio sucesso, a satisfação de seus
interesses pessoais ou do grupo, custe o que custar. Os fins
justificam os meios e a ética não interessa. Esta categoria,
em termos de desenvolvimento, é melhor que a 1a; 3a

categoria: os “honestos”. Estes também têm o interesse
pessoal ou do grupo como motivação central, mas são
éticos. Os fins não justificam os meios, mas o bem dos
outros não conta; eles têm forte tendência ao farisaísmo:
“somos melhores do que os outros”; 4a categoria: os “elites”.
Estes são centrados no bem-comum. Pensam assim: “se
todos vão bem, eu também vou bem”. Esta é a
categoria de pessoas que têm o potencial de mudança, de
desenvolvimento, de progresso. Todas estas categorias de
pessoas podem ser encontradas nas mais diferentes classes
sociais e ambientes: entre ricos e entre pobres, nas
universidades ou na escola da vida, etc.

Se um município quiser se desenvolver, não basta
que tenha terras férteis, riquezas naturais, posição geográfica
favorável. O desenvolvimento acontece na medida em que as
“elites” se encontram e colocam seu potencial, sua criatividade
a serviço da comunidade. Assim compreendemos que no
centro do desenvolvimento, ou se quisermos, da qualidade de
vida, está o homem e a mulher, a criança e o jovem, o
intelectual e o iletrado, o agricultor e o comerciante que soma
com os demais na conquista daquilo que é de todos.

Neste dia 10 de março acontecerá em Missal, às
14:00h, no salão do Colégio CNEC, o I Mini-Fórum da
Juventude, com o tema: “Juventude e Ecologia”. Esperamos
ser um encontro da “elite missalense” na busca de política
públicas que respondam a duas exigências fundamentais: a)
a formação integral da nossa juventude e sua ocupação
saudável; b) a defesa e a recuperação do meio-ambiente.
Acreditamos poder promover um perfeito casamento entre
juventude e natureza para uma Missal com muito mais
qualidade de vida, ou se quisermos, mais desenvolvida. Se
você se sentir “elite”, venha participar conosco.

É preciso reduzir a carga tributária que incide
sobre a área produtiva, como agricultura, agroindústria e
transporte. Poderíamos começar pelos combustíveis que
estão com custo muito alto.

Hoje o cidadão para se deslocar de carro está
pagando mais em impostos do que em combustível. Está
muito difícil para o agricultor produzir, transportando
insumos, movimentando máquinas e escoando a
produção, com o atual e abusivo preço do óleo diesel.

A maior parte do custo final do combustível é
formada de impostos e margem de lucro excessiva da
Petrobrás. No esforço pelo crescimento, estes são pontos
que se forem tocados, os resultados serão imediatos.

Se o governo baixar o preço do diesel, reduzir
tributação e cortar juros, os reflexos positivos para a
população serão muito mais rápidos. O
mesmo ocorre com a infra-estrutura em regiões
estratégicas.

No Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) não está previsto nada para o Oeste do Paraná, que
é uma das regiões mais produtivas do País.

A rodovia entre Marechal Cândido Rondon e
Guaíra, por cuja recuperação lutamos tanto nos últimos
anos, já está esburacada de novo e não há previsão de
recursos para sua restauração.

O trabalho emergencial foi feito, mas faltou
fiscalização da carga de caminhões, principalmente dos
que transportam areia. O governo precisa ter ações
paralelas para garantir a infra-estrutura indispensável
aos setores produtivos, recuperando as rodovias e
controlando o peso dos veículos que transitam por elas.

No caso deste trecho, quando chegar a hora de
escoar a safra, lá estarão as crateras novamente,
prejudicando a produção agrícola que é o forte da
economia regional.

Para que o PAC atinja seus objetivos, precisa
levar em conta as necessidades dos setores produtivos.
Se eles forem atendidos, os resultados serão sempre
positivos para toda a sociedade.

Na luta pela redução da tributação vencemos
mais uma batalha com a nova Lei Geral das
Microempresas ou Supersimples. Foi vitória de todos que
há anos defendem o imposto único.

Para as pequenas empresas ele chegou com a
nova legislação, embora não da forma com que tínhamos
projetado. Nós defendemos imposto único em cima da
movimentação financeira das empresas, que seria uma
forma simples e segura de arrecadação, com eliminação
da sonegação e outros avanços.

Mesmo assim, o Supersimples irá dar condições
para que milhares de empresas regularizem sua situação.

As pequenas e microempresas que hoje estão
na clandestinidade poderão formalizar suas atividades,
registrando funcionários sem tributação extra.

Por isso, o Supersimples foi um grande passo,
beneficiando a sociedade, o coletivo ou o empresariado
como um todo. A nova legislação vai desburocratizar e
ajudar o pequeno empresário.

A partir de junho próximo, 80% dos empresários
brasileiros sentirão seus efeitos positivos. O novo critério
vai facilitar muito, inclusive reduzindo a carga tributária da
maioria dos pequenos empresários.

A tributação justa só será alcançada com o
imposto único federal, cobrado sobre a movimentação
financeira. Com ele, aqueles que movimentam pouco
pagarão pouco e os que movimentam muito pagarão
mais.

É a proposta que consideramos ideal, mas há
segmentos contrários, como a fiscalização e outros
setores da sociedade. Com o tempo talvez possamos
esclarecer eventuais dúvidas e vencer estas resistências.

Neste momento o importante que é a nova Lei
Geral da Microempresa foi aprovada e vai beneficiar a
maioria dos empresários brasileiros.

 * O autor é deputado federal pelo Paraná. E-mail:
dep.dilceusperafico@camara.gov.br

I Mini-Fórum da Juventude: por
uma melhor qualidade de vida
as “elites” são bem vindas

Pe. Valdir Antonio Riboldi

Os custos da carga
tributária e o Supersimples

* Dilceu Sperafico

O Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais
de Missal realizou na manhã do
dia 3 deste mês, reunião visando
discutir a pauta reivindicatória,
que tinha como item principal,
além da reposição salarial, um
aumento real nos salários.

Convocados, o prefeito
Plínio Stuani e a vice-prefeita
Mirísia Butske, além de vários
secretários, compareceram a
reunião, que foi aberta, com a
presença dos diretores do
sindicato e cerca de uma
centena de servidores
municipais efetivos.

Após o
encaminhamento inicial da
reunião, onde os sindicalistas e
representantes da
administração municipal
expuseram seus motivos, sendo
em seguida aberto espaço para
a manifestação dos presentes,
quando várias questões
relacionadas ao funcionalismo
público municipal foram
levantadas, como a elaboração
de um plano de cargos e carreira,
o que deve ser iniciado ainda
neste ano.

Aumento real
Depois de enumerar as

dificuldades para manter a
prefeitura dentro do que exige a
lei em relação ao gasto com
pessoal (51% da arrecadação),
o prefeito Plínio acabou
surpreendendo os diretores do
sindicato e os próprios
funcionários ao propor 5% de
reajuste salarial, ou seja, 2,93%

FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS

Administração
concede aumento
real de 2,03%

de reposição, conforme o índice
utilizado para esse fim (INPC) e
mais 2,07% de aumento real, o
que foi aceito por unanimidade
pelos servidores municipais.

“Para assegurar esta
reposição e aumento real, sei
que nossa equipe terá que fazer
vários estudos e, se for preciso,
vamos demitir ou cortar salários
de quem ocupa cargo em
comissão e até de estagiários e,
em último caso, de efetivos
(demissão)”, assegurou o
prefeito, que também irá realizar
cortes nas horas extras.

O prefeito exigiu ainda
que os servidores mostram
trabalho, nada de ‘corpo mole’
por parte do funcionalismo.

Ilceu Correa da Silva
(Paquito), presidente do Sindicato
dos Servidores Públicos
Municipais de Missal, elogiou a
atitude do prefeito e também
cobrou a colaboração do
funcionalismo no sentido de fazer
o melhor pelo município, bem
como lembrou da necessidade
de pedir a nota fiscal quando da
aquisição de bens ou serviços,
inclusive porque está em
andamento a campanha para
aumentar a arrecadação do
município.

Paquito disse ainda que
a expectativa do sindicato era de
que a administração municipal
ofereceria apenas a reposição,
conforme o índice do INPC.

“Estávamos preparados
para ‘brigar’ pelo aumento real e,
esses 2,07%, entendemos que é
um ganho excepcional”.

Prefeito definiu um ganho real
de mais de 2% para o funcionalismo

Para evidenciar o Dia
Internacional da Mulher,
comemorado anualmente em 8
de março, o Conselho Municipal
da Mulher de Missal, em parceria
com a Administração Municipal e
outras entidades, irá oferecer uma
programação especial voltada a
todas as mulheres missalenses.

O evento acontece dia
10 de março (sábado), na Assemi
(Associação dos Servidores
Municipais de Missal).

Após a abertura oficial
das atividades, que acontece às
13h30, haverá posse do Conselho
da Municipal da Mulher 2007,

Mulheres missalenses serão homenageadas
seguida de palestra com o tema
“Violência contra mulheres”.

Posteriormente serão
realizadas brincadeiras
recreativas, sorteios de brindes,
coquetel, matinê, com
encerramento às 18h00.

Clubes de Mães,
Pastoral da Criança, Acimi,
Apromi, Provopar Municipal,
Câmara Júnior, Apromil e Lions
Clube são entidades que também
estão colaborando para a
realização deste evento.

Haverá transporte de
ônibus conforme o roteiro
escolar.

Conselho
Entre os objetivos do

Conselho da Mulher de Missal,
estão a realização de ações
diversas, como orientação,
encaminhamentos, organização
de eventos visando a
disseminação de informações
sobre os mais variados temas
relacionados a mulher, e ainda:
- promoção da integração da
mulher no mercado de trabalho;
- incentivo da profissionalização;
- promover a participação da
mulher na sociedade;
- valorização da família como
alicerce da promoção humana.

Integrantes do Conselho da Mulher de Missal
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Um dos destaques será a
presença da Banda Cavalinho.

Mantendo o objetivo de
resgatar a cultura germânica da
colonização do município e
fornecer oportunidade de
divertimento sadio e pratos da
gastronomia alemã, a população
e visitantes, nos dias 13 e 14 de
abril será realizada em Missal a
6ª Deutsches Fest (Festa
Alemã), no Centro de Eventos.

De acordo com a
organização do evento, a
expectativa é muito boa, pois as
atrações das demais festas estão
mantidas e algumas novidades
serão implantadas. Inclusive o
encaminhamento do evento,
através das várias comissões,
que tem se reunido
semanalmente, está dentro do
cronograma.

A coordenação do evento
é da Câmara Junior, com o apoio
do Lions Clube, prefeitura
municipal, Acimi e Escola Novo
Milênio.

Vem aí a 6ª Deutsches Fest

Atrações
Como acontece

tradicionalmente, a abertura da
Deutsches Fest, no dia 13, será
com o desfile alegórico, do centro
da cidade até o Centro de
Eventos, com direito a
choppwagem, rainha atual e
candidatas a rainha, casais fritz
e frida. Após a abertura oficial
iniciam as demais atrações,
escolha da rainha, casal fritz e

frida, baile com a Banda 2001 do
Paraná, início do concurso do
chopp em metro.

No dia 14 a festa inicia
com desfile alegórico e
posteriormente o jogo do barril.

No início da noite, no
Centro de Eventos, acontecem
apresentações culturais,
concurso do chopp em metro e o
baile com as bandas 2001 do
Paraná e Cavalinho.

Comissões da Deutsches tem se reunido semanalmente

O prefeito de São Miguel
do Iguaçu, Eli Ghellere,
encaminhou à Câmara de
Vereadores o Projeto de Lei nº
004/2007 que institui na rede
municipal de ensino de São
Miguel do Iguaçu, o Regime de
Educação Integral para as séries
iniciais do Ensino Fundamental.

O projeto educacional
obedecerá os princípios
estabelecidos na Resolução nº
02 de 07/abril/1998 e do Parecer
nº 04/98 do Conselho Nacional
de Educação que estabelece
diretrizes curriculares para o
ensino fundamental. Para a
complementação das atividades
será utilizada a estrutura do CITEL
– Centro Integrado de Educação,
Trabalho e Lazer e do Parque de
Exposições Benvenuto Verona.
Segundo a Lei, o regime de
educação integral será realizado
no contra-turno, com almoço
oferecido pela escola e terá como
parte integrante das ações
pedagógicas atividades culturais,
esportivas e recreativas e será,
gratuito e facultativo devendo o
aluno estar matriculado na rede
municipal de ensino do município
e atuará prioritariamente da pré-
escola até a 4ª série ou 5º ano do
ensino fundamental.

Caberá a prefeitura a
organização e atuação na
educação infantil - séries iniciais
(1ª a 4ª), enquanto a 5ª a 8ª séries
e ensino médio é do Governo
Estadual, e o 3º grau do Governo
Federal. Assim, São Miguel do
Iguaçu investe em educação,
pois, só através dela se formará
cidadãos mais conscientes e

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
Eli Ghellere encaminha à Câmara
Projeto de Educação Integral

Eli Ghellere, prefeito
de São Miguel do Iguaçu

preparados para superar os
desafios do futuro. O modelo de
educação integral é receita de
países desenvolvidos e está
sendo implantado, melhorando
assim a qualidade escolar e de
vida dos munícipes.

Santa Helena
prepara festa
dos 40 anos

Em Santa Helena,
reuniões periódicas estão
acontecendo para definir toda a
parte organizacional da
comemoração dos 40 anos do
município, entre os dias 20 e 27
de maio. José Altair
Schimmelfennig, vice-prefeito e
presidente da CCO, comanda as
reuniões, sendo que como de
costume, acontecerão shows
artísticos, escolha da miss,
festival da alcatra assada inteira
e pesca esportiva. Para os shows
artísticos já foi definida a presença
da dupla sertaneja Cezar e
Paulinho, do cantor Amado
Batista e do grupo Ira.

Nos dias 17 e 18 de
março, o Terminal Turístico de
Vila Natal em Missal, será palco
da sétima edição do Desafio de
Pesca à Corvina. O evento é
promovido por meio de uma
parceria entre o Governo
Municipal, Associação Náutica
de Pesca Esportiva Missal
(Anpemi), Lions Clube, Provopar
e Artemi.

Este ano o evento vai
oferecer um recorde de prêmios
aos participantes, entre eles
destacam-se quatro (04) barcos
de alumínio e seis (06) motores
elétricos. Além disso, a
premiação também terá um (01)
caiaque e um (01) motor de
popa de 15 HPs (zero km) e
outros brindes. Todos estes
prêmios entregues por sorteio,
enquanto que os pescadores
das dez maiores corvinas
receberão troféus.

O Desafio de Pesca a
Corvina de Missal recebe
grande número de participantes
a cada ano, uma das edições
chegou a reunir 215 equipes.
Segundo Enácio Grasel,
Presidente da Ampemi, a edição

Dias 17 e 18 tem o 7° Desafio
de Pesca à Corvina

Premiação é recorde neste ano – veja na página 16

do evento em 2007 promete
repetir ou superar o sucesso
das edições anteriores.

“Em nome da
Administração Municipal
queremos agradecer aos demais
parceiros e patrocinadores que
estão colaborando para que a
cada ano o Desafio de Pesca à
Corvina se torne ainda maior”,
destaca Plínio Stuani, prefeito
de Missal.

O Desafio de Pesca a
Corvina de Missal é considerado
um dos maiores eventos de
pesca esportiva realizados no
Lago de Itaipu e no Estado do
Paraná.

Programação:
Dia 17
16h00 - Barqueata (cidade/
praia);
18h00 - Entrega de kits;
20h00 - Jantar;
21h00 - Sorteio de prêmios.
Dia 18
5h30 - Café colonial;
7h30 - Largada para a pesca;
12h00 - Almoço;
15h30 - Retorno da pesca;
16h00 - Sorteio de prêmios.

Barcos na expectativa para a largada, em 2006

Neste dia 26 de fevereiro
aconteceu o encerramento do
curso “De olho na qualidade rural”,
sendo que neste dia, na parte da
tarde, uma turma de formandos
participou de um ‘dia de campo’,
que consistiu em um trabalho de
preservação de uma nascente
(mina d’água), na propriedade de
Edivaldo dos Martins dos Anjos,
com acompanhamento da Emater.

Este curso foi trazido pelo
Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Missal, juntamente com
a Associação dos Produtores
Orgânicos, Secretaria de
Agricultura, Feira, Emater e
Senar, e foi dirigido a todos os
agricultores, pois é tratado sobre

‘De olho na qualidade rural’
organização, descartes, saúde e
higiene na propriedade.

Interessados em fazer
este curso devem entrar em
contato com o Sindicato, pelo
fone 3244-1440 .

Pescados
O Sindicato dos

Trabalhadores Rurais de Missal
também a disposição para
interessados o curso de
beneficiamento, transformação e
conservação de pescados, com
duração de 16 horas. São 15
vagas, e a idade mínima para
participar é 18 anos. Interessados
devem procurar o sindicato até
dia 15 de março.

Formandos do curso “De olho na qualidade rural”

Trabalho
na

preservação
de uma

nascente

O prefeito de Matelândia,
Edson Primon, assumiu neste
dia 15 de fevereiro, a presidência
da Amop (Associação dos
Municípios do Oeste do Paraná),
após ser eleito por unanimidade,
e pregou o diálogo e o debate em
torno das bandeiras da região e
defendeu o fortalecimento da
entidade com a nomeação de
um representante no primeiro
escalão do governo estadual.

O novo presidente da
Amop, que substituiu a
Francisco Menin, prefeito de
Santa Tereza do Oeste, entende
que a força e a importância da
região a credencia para reivindicar
representantes no governo
paranaense.

Durante o seu discurso,
Primon lembrou que nos últimos
18 anos os municípios só estão
perdendo receita. “Os governos
federal e do Estado atribuem
cada vez mais responsabilidades
que não são dos municípios.
Muitas vezes os prefeitos
querem fazer ações e não
podem. Estão deixando os
municípios com a sobra do bife
e por isso precisamos de força e
união. Os municípios querem
recursos”, enfatizou.

O prefeito de Matelândia
também lembrou que, para que
as bandeiras defendidas há
muitos anos pela entidade saiam
do papel, é preciso lutar pela
inclusão no PPA (Plano
Plurianual) dos governos.
“Temos que fazer com que os
governos federal e estadual
incluam em seu cronograma de
obras e não fiquem apenas na
promessa”.

Primon disse ainda que
manterá os eventos como o
Prêmio de Jornalismo e o
Fermop (Festival de Música do
Oeste do Paraná), que ficarão
sob a responsabilidade de
Menin, nomeado diretor do
recém-criado Departamento de
Cultura e Eventos.

Primon assume
a Amop
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O CTG (Centro de
Tradições Gaúchas) Porteira
Nova de Missal, realizou neste
dia 4 de março Torneio de Laço
com a participação de laçadores
de CTGs da região. Conforme a
coordenação da invernada
campeira, o evento atingiu os
objetivos propostas.

Porteira Nova realizou Torneio de Laço
Neste dia 10 inicia
o curso de danças.

Dança
N e s t e  d i a  1 0  d e

março inicia no CTG Porteira
Nova o curso de danças,
aberto a part ic ipação de
todos os missalenses. As
aulas acontecerão sempre
aos sábados,  com iníc io
às19h30, na sede social do
Porteira Nova. Inscrições
p o d e m  s e r  f e i t a s  c o m
membros da patronagem, ou
no local.

Cerca de 800 pessoas
participaram do café colonial que
marcou o lançamento de um dos
mais tradicionais eventos
direcionados ao agronegócio da
região, a 12a Feira do Leite
(Feleite). Ela acontece entre os
dias 19 e 22 de abril no Parque de
Exposições de Matelândia, após
intervalo de sete anos e depois
de três sucessivas safras
frustradas na agricultura. “Os
organizadores entenderam que é
na dificuldade que a oportunidade
aparece”, ressaltou o prefeito de
Matelândia, Edson Primon, em
seu discurso de abertura na
condição de presidente de honra
da Feira 2007. O evento congrega
a 12a Feleite, a 1ª Feira do Frango
e 1ª Feira do Suíno.

Poucos são os eventos
de grande porte confirmados no
calendário regional de 2007 e,
além de disseminar tecnologia e
fortalecer não apenas o comércio
de animais, mas da força
produtiva local e regional, a feira
também trará atrações artísticas
que prometem movimentar
inclusive cidades vizinhas. O
show com a dupla Rick e Renner
será o ponto alto da festa na noite

Matelândia realiza
Feleite em abril

Patronagem
Ainda no mês de

fevereiro, o CTG Porteira Nova
empossou a patronagem que
comandará a associação
tradicionalista neste ano de 2007,
que está assim constituida:

Patrão - Avelino Everling;
vice - Ronaldo Glesse; sota
capataz - Marilene Philippsen;
vice - Edi Schassott; agregado
das chelpas - Inácio Damke; vice
- Leandro Soethe; invernada

artística - Dilmar Bertoldi, Custódio
Luiz Reis Lima e Cássio Borges;
invernada campeira - Marcelo
Beuron, Alfredo Kunz e Rafael
Cassol; agregado das pilchas -
Ademar Gonçalves; xiru das falas
- Nelson Fernandes e Rogério Kist;
diretor de patrimônio - Rudi José
Barth; patrão de honra - Valdir
José Beuron.
Conselho de vaqueanos - Arnoldo
Sanders, Fabiane Ferters e Mário
Schassott.

do dia 20, único dia em que serão
cobrados ingressos. Nas outras
noites, atrações com talentos
locais.

Primon também anunciou
uma série de investimentos no
parque de exposições, como a
construção de um barracão para
amostra do gado leiteiro, reformas
na estrutura geral e novo projeto de
ajardinamento. “Essa feira
consolidará nossa capacidade de
superação e mostra a visão
empreendedora de nossos
empresários e lideranças”,
ressaltou.

Neste dia 16 de fevereiro,
em solenidade realizada na Igreja
Evangélica Quadrangular de Missal,
foi entregue oficialmente a Moção
Honrosa ao pastor Rui Batista. O
requerimento propondo o
reconhecimento foi apresentado
pelo vereador Nelson Fernandes
dos Santos e aprovado por
unanimidade pelos vereadores, na
sessão do dia 11 de novembro do
ano passado.

O vereador Nelson
Fernandes apresentou a solicitação
de moção honrosa ao pastor Rui
Batista, da Igreja do Evangelho
Quadrangular de Missal, pelos sete
anos de ministério, e pelo trabalho
que vem desenvolvendo em Missal

Pastor Rui recebe Moção Honrosa
neste período.

Ao receber a honraria,
pastor Rui afirmou que este
reconhecimento é importante e
indica que est6á no caminho certo
e, ao mesmo tempo aumenta a
responsabilidade perante os
missalenses. “Quero dizer que fico
feliz e honrado, porém é preciso
lembrar que sem Jesus não somos
e nem fazemos nada, Ele é o
caminho, é quem nos dá a luz Sem
Ele eu não seria ninguém”.

Presente a solenidade, o
reverendo Jerônimo Zacarias,
coordenador da Costa Leste do
Paraná da Igreja do Evangelho
Quadrangular, destacou o trabalho
desenvolvido pelo pastor Rui,

especialmente o voltado aos jovens,
que estão sendo resgatados dos
mais diferentes vícios.

Pastor Rui recebe honraria do
vereador Nelson Fernandes

Em Assembléia Geral
Ordinária (AGO) realizada neste
dia 04 de março, a Avemi
(Associação dos Veteranos de
Missal), elegeu e empossou a
diretoria que comandará a
associação pelo período de um
ano. Elário Grasel (Lala) foi eleito
presidente e assumiu no lugar de
Maria Elair Paetzold.

Na avaliação de Elair,
seu mandato pode ser
considerado bom, apesar de não
ter conseguido concretizar todas
as suas metas. “Quando
assumimos, tínhamos um saldo
devedor, pois a gestão anterior
havia feito um investimento alto
na cancha de bochas, sendo feita
uma chamada de capital para
conseguir regularizar a situação.”

Conforme o presidente
Lala, haverá seqüência no
trabalho que estava sendo
realizado pela gestão anterior e
como metas inicialmente
estabelecidas estão a
coordenação manutenção e
reformas necessárias, melhoria
no acesso (entrada até a sede),
realização dos eventos
tradicionais - datas festivas, como
Dia das Mães e Dia dos Pais -,,
realização do Baile do Havaí. “Na
área esportiva, vamos realizar os

Ex e presidente atual  (ao centro) durante a AGO

Avemi tem nova diretoria

campeonatos internos de vôlei,
futebol 7, bocha e sinuca, além
de manter o apoio ao futebol.

Também pretendemos
oferecer momentos de recreação
para as crianças.” Neste ano, a
Avemi é parceira na realização
do Baile do Gaitaço.

Lala conclui afirmando
que “qualquer obra de melhoria
só será realizada com dinheiro
em caixa.” Atualmente a Avemi
tem 117 sócios.

Diretoria
Presidente - Elário Grasel; vice -

Aloísio Schommer; secretária -
Lisete Ribeiro; vice - Leonice
Rami; tesoureiro - Edmilson
Kieling; vice - Gelson Anchau.
Diretora social - Maria Elair
Paetzold; diretor de patrimônio -
Vídeo Beuron; orador - Luiz Carlos
Graeff; departamento jurídico -
Telmo Welter; departamento de
esportes - Décio Rodhen.

As escolas estaduais no
município de Missal já receberam
os computadores do programa,
apenas faltando a instalação da
internet nas escolas Aurélio Piloto
e Cepem, o que deverá acontecer
nestes dias, conforme Claudeir
Pereira da Silva, representante
do Núcleo Regional de Educação
de Foz do Iguaçu, em Missal. “A
internet nestas duas escolas será
através de fibra ótica e depende
apenas da Copel a instalação”.

Após a conclusão, deverá

Várias são as obras que
estão sendo executadas no
município de São Miguel do
Iguaçu, sendo que uma delas,
a quadra de esportes
Pestalozzi/Cepron, foi
inaugurada neste dia 1º de
março, num evento que contou
com a presença de autoridades,
moradores da antiga Gaúcha,
pais, alunos e funcionários. A
obra foi viabilizada com recursos
do Governo Federal, obtidos
através do deputado federal
Fernando Giacobo, com
contrapartida da Prefeitura
Municipal.

A entidade beneficiada
pelo projeto atende mais de
130 alunos portadores de
deficiência mental associada ou
não a outra deficiência (visual,
auditiva e física). A construção

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Inaugurada a quadra
Pestalozzi/Cepron

da quadra se deu devido à
necessidade de ampliação de
espaço físico para prática de
atividades e para o melhor
atendimento da demanda
existente de alunos,
possibil itando assim, uma
melhor estrutura gerando a
prática esportiva e cumprindo o
currículo pedagógico da escola.

Segundo Valdecir Lago,
secretário de Governo, “através
da Sala de Projetos a prefeitura
tem executado vários projetos,
proporcionando e promovendo à
população o bem estar e a justiça
social e, esta obra que teve
recursos do Governo Federal
com contrapartida da Prefeitura,
vem atender essa clientela
portadora de necessidades
especiais ampliando o seu
atendimento”.

Paraná Digital e
Alfabetizado em Missal

acontecer a entrega oficial das
melhorias.

PR Alfabetizado
Terão início neste mês de

abril, em Missal, as aulas do
Programa Paraná Alfabetizado,
destinado a pessoas com mais
de 15 anos, não-alfabetizadas.

“Quem tiver interesse em
aprender a ler e escrever, deve
procurar um dos núcleos
escolares para fazer a matrícula,”,
explica Claudeir.
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A Administração
Municipal de Missal, por meio da
Secretaria Municipal de Finanças,
lançou no dia 12 de fevereiro, a
campanha “Sua compra vale
prêmios: valorize Missal, peça
nota fiscal”, afim de incentivar o
pedido de nota fiscal por parte
dos consumidores missalenses.

Cada R$ 10.00 em notas
fiscais valem um cupom para
concorrer a prêmios, com o limite
de dez (10) cupons por nota.

O ponto de troca das
notas fiscais por cupons deve ser
feita exclusivamente no
Departamento de Tributação
(prefeitura), sendo que existem
urnas, além da prefeitura, na sede
da Acimi, e nas sub-prefeituras
de Dom Armando e Portão Ocoy.

Os prêmios, que serão
sorteados no mês de Julho deste
ano, serão:
- 01 Microcomputador (com
impressora e gravador de CD,
etc...);
- 01 TV 20 polegadas;
- 01 Bicicleta 18 marchas;
- 01 DVD/Karaokê/Vídeo Game

NOTA FISCAL

‘Sua compra vale prêmios’

Lançamento da campanha “Sua compra
vale prêmios: valorize Missal, peça nota fiscal”

- 02 aparelhos de DVD;
- 03 Mini Mp3 player.

De acordo com Adair
Both, secretário Municipal de
Finanças, essa é uma forma de
divulgar e integrar a Secretaria
com a população missalense,
bem como incentivar o pedido das

notas nas empresas, contribuindo
com a arrecadação municipal.
Plínio Stuani, prefeito municipal,
agradeceu aos vereadores pela
aprovação da Lei, destacou a
iniciativa da Secretaria de
Finanças e pediu a participação
de toda a população.

O baile do 16º Gaitaço
faz parte do calendário de eventos
de Missal e da 12º região
tradicionalista. Idealizado pelo
tradicionalista e radialista Nelson
Fernandes, o programa Gaitaço
é levado ao ar todos os domingos
das 9h30 as 12h00, pela Rádio
Grande Lago, AM 580, com o
objetivo de divulgar a música e a
tradição do Rio Grande do Sul. O
primeiro programa Gaitaço, ainda
no horário antigo - das 8h00 as
10h00 -, foi levado ao ar no dia 24
de março de 1.991. Com o
sucesso da audiência a direção
da emissora passou mais tarde
para o horário atual.

Nelson Fernandes
apresenta o Gaitaço sempre ao
vivo, e agora reforçado pela
audiência via internet para todo o
mundo, assim como toda a
programação da Grande Lago.

Este ano foi contratado
para animar o baile do 16º
aniversário do Gaitaço, que será
dia 19 de maio, o famoso conjunto

Em maio, baile do Gaitaço
do Sul do país, com mais de 30
anos de sucesso, Os Mirins, de
Porto Alegre. Após muita luta
vem acontecendo o
reconhecimento do povo de
Missal e dos tradicionalistas, já
alguns anos o baile do Gaitaço
fazia parte do calendário de
eventos do município de Missal,
mas agora também faz parte do
calendário de eventos da 12º
região que congrega 10 CTGs, o
que dá novo animo ao evento já
consagrado.

O Gaitaço deste ano não
fugirá a sua tradição de distribuir
a renda entre as entidades
promotoras: Igreja Matriz de
Missal, Associação dos
Veteranos de Missal, CTG
Porteira Nova e programa Gaitaço.

Outra novidade para este
Gaitaço é que toda pessoa que
participar do baile pilchado
(trajado de gaúcho(a), receberá
uma ficha de cerveja. O evento
acontecerá no Centro de Eventos
de Missal.

A Apromil (Associação
dos Pequenos Produtores de
Missal) , realizou no dia 13 de
fevereiro assembléia geral
ordinária para entre outros
assuntos, eleger e empossar a
diretoria para o biênio 2007/2008,
sendo reeleito presidente Mário
Antonio Trevisan. A Apromil
possui 302 associados, porém
apenas em torno de 75 entregam
produtos convencionais e
orgânicos para a venda na loja da
associação, a Bauernhaus,
também conhecida como feira.

Conforme o presidente,
em 2006, a Apromil movimentou
mais de 425 mil, sendo que a
meta para este ano é ultrapassar
R$ 500. “Nosso objetivo é atingir
R$ 510 mil, sendo que um dos
itens importantes para conseguir
esta meta é a venda de produtos
para a merenda escolar, em torno
de R$ 154 mil, já confirmados, e
a qualidade e diversidade dos
produtos oferecidos aos
consumidores através da feira”

Sede
Outro objetivo é a

construção de um novo local para
a comercialização dos produtos
e a sede própria. “Temos a garantia
do deputado federal Fernando
Giacobo de que os recursos serão
viabilizados, através do Governo
Federal”, afirma Mario Trevisan.
A sede da Apromil deverá ser

Apromil busca a
construção da sede

construída ao lado da creche,
quase em frente a prefeitura,
enquanto que o espaço onde hoje
se localiza a Apromil (ao lado do
Centro de Convivência do Idosos),
deverá ser ocupado pelo Museu
Municipal.

Diretoria
Além do presidente

Mario Trevisan, integram a
diretoria o vice-presidente João
Hendges; tesoureiro, Gervásio
Vingert; vice, Cristina Biestorf;
secretário, Néri Schrippe; vice,
Dannel Stupp.
Conselho fiscal: Selvina Reinher,
Arnelda Bialeski e Rosani Steffen.
Suplentes: Gloria Soldi, Inácio
Kern e Luiz Agustinho Trevisan.

Mário Trevisan,
presidente da Apromil

A preocupação com as
questões voltadas a recuperação
e preservação do meio ambiente
será o foco principal das escolas
do município de Missal neste
ano letivo de 2007, que terá como
um dos pontos altos, além do
trabalho de conscientização
através de várias atividades
durante o ano, o desfile cívico de
7 de setembro.

Estas definições foram
tomadas em reunião realizada

EDUCAÇÃO

Ano letivo terá como tema a ecologia

Foco do ano letivo foi definido em reunião

no dia 28 de fevereiro, com a
presença dos profissionais da
educação (diretores, secretários
e pedagogos) e lideranças
municipais.

O foco das discussões,
palestras, concursos e ações,
será voltado para especialmente
para o meio ambiente local - e
como um todo através do tema da
Campanha da Fraternidade 2007
-, ‘a nossa Amazônia’.

“As atividades iniciam

durante a Campanha da
Fraternidade, que tem como tema
a Amazônia, posteriormente
serão feitos vários trabalhos com
os munícipes, principalmente
com os alunos. O desfile de 7 de
Setembro, também vai ressaltar
todas as ramificações do meio
ecológico e precauções que
devemos ter para evitar sua
danificação”, explica Mirísia
Butske, secretária de Educação,
Cultura e Esportes.

MARÇO
09 a 11 - Festa do Peão
(rodeio), no Centro de Eventos
10 -  Bai le com a Banda
Socadão (rodeio), no Centro de
Eventos
10 - Encontro da Mulher, na
Assemi
11 - Almoço Comunitário, na
Esquina Gaúcha
17 e 18 - Desafio da Pesca à
Corvina – Terminal Turístico
17 - Baile, em Boa Esperança
18 - AGO do 19 de Março
24 - Galinhada, em São João
25 - Inauguração da nova sede
dos Mateadores
25 - Festa da Igreja, em Dom
Armando
31 - Concurso da Macarronada
– Colégio Renascer

ABRIL
01 - Festa, em São Pedro
07 - Baile de Aleluia, em Vista
Alegre
08 - Festa da Feijoada, em
Padre Feijó
13 e 14 - Deutsches Fest
15 - Festa Comunitária, em
União da Vitória

Medianeira
(de 2ª a sábado)
7h30
10h00
12h55
15h45
18h30
20h45
(aos domingos)
7h30
10h00
14h10
18h30
20h45

Itaipulândia/Foz
(de 2ª a sábado)
7h35
10h05
13h00
15h50
18h35
(aos domingos)
7h35

Na Escola do Trabalho:

Matemática financeira com
utilização de calculadora HP
12c (parceria Acimi)
Turno: manhã (sábados).
Período: 07, 14, 21 e 28/04
Custo: R$ 98,00 – 50% = R$
49,00
Horário: 8h00 às 12h00
Carga horária: 16h.

Artesanato: Macramê
Turno: noturno  (3ª e 5ª)
Período: 05 a 19/04
Custo: gratuito.
Horário: 19h00 às 23h00
Carga horária: 20 h.

Bolsas de Tecido
Turno: noturno (2ª, 4ª e 6ª)

De 03 a 09/03
Farma Bella – 3244-1863

De 10 a 16/03
Santa Lúcia – 3244-1333

De 17 a 23/03
Missal – 3244-1470

De 24 a 30/03
Farmazul – 3244-1388

31/03 a 06/04
Farma Bella – 3244-1863

07 a 13/04
Santa Lúcia – 3244-1333

14 a 20/04
Missal – 3244-1470

Plantão das
farmácias

Agenda

LASER
SOM DO XI
O som do seu evento

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

Ana Caroline Rippel
Daniel Smigura Felber
Esther Vitória Giehl
Geovana Rodrigues Soares
Guilherme Hipólito Henrique
Henrique Elsenbach Henkes
Henrique Luis Schommer
Jocemar De Toni
José Augusto Hoffmann da Silva

José Sausen
Julia Beuren Ledur
Letícia Thaís Lenz
Lucas Gabriel Rosa
Maria Eduarda Fernandes dos Santos
Maycon Daniel Gomes Skrzypczak
Tatielly Konzen
Thiago Bruno Kipper
Wellynson Gilberto Seiffert

Nascimentos e óbitos registrados nos meses de janeiro e fevereiro de 2007

Nascimentos
02/02
27/02
12/02
05/01
07/02
18/01
21/02
23/02
13/02

02/01
30/01
29/01
16/01
21/02
22/02
05/02
05/01
03/01

Adriano Martinez Mendez
Bernardo Smaniotto Filho
Edinan Marques Santana
Gildo Biasibetti
Jairo Aparecido de Andrade

Óbitos
Jerônimo Brixner
José Simon
Jovêncio Soares da Luz
Lourena Meyberg
Lucila Maria Raimann

17/01
09/02
20/02
15/02
16/02

31/01
26/01
16/02
20/01
23/01

Dados fornecidos pelo Serviço Notorial e Registral das Pessoas Naturais de Missal (Cartório), conforme registros efetuados no período.

CURSOS DE ABRIL
Escola do Trabalho de Missal

Fone 3244-2094
Período: 16 a 27/04
Custo: R$ 35,00
Horário: 19h00 às 23h00

Nas Comunidades:

Linha Três Irmãos
Tortas finas
Dia 21/04/2007
Horário: 8h00 às 17h00

Linha Boa Esperança
Básico de estética e cuidados
com a pele
Dia 24/04/2007
Horário: 13h30 às 17h30

Linha São Pedro
Jardinagem
Período: 02/05 a 04/05/2007
Horário: 8h00 às 18h00

Horários de ônibus de Missal para:
10h05
15h50
18h35
20h50 (só até Itaipulândia)

S. Helena/Rondon
(de 2ª a sábado)
7h30
10h00
12h55
15h45
18h30
20h45
(aos domingos)
7h30
10h00
15h50
18h35
20h50

OBS: Para outras
cidades do Estado e País, conexão
em Medianeira. Mais informações
na Rodoviária Municipal ou pelo
fone 3244-1399.

O INSS está
comunicando a todos os
aposentados que recebem seus
benefícios no Banco Itaú de
Missal, que deverão providenciar
a transferência do local do
pagamento, podendo escolher
entre o Banco do Brasil e Sicredi.

Em Missal, o INSS tem
atendimentos todas as segundas-

ATENÇÃO APOSENTADOS
DE MISSAL

feiras, das 8h00 às 12h00 e das
13h30 às 17h30, no prédio da
Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente.

A mudança deverá ser
realizada até o dia 12 de março,
no máximo.

Todos devem
comparecer munidos de cópia do
RG e CPF.

De 23 a 25 de Março
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Novo vereador - O vereador
Vanderlei Baum (PFL), na sessão
da Câmara deste dia 5, solicitou
licença de 30 dias para tratamento
de saúde. Neste período, o
suplente Artêmio Scheeren
assume a vaga. Artêmio é de Dom
Armando e, por pouco, o distrito
não teria 33,33% dos vereadores,
pois Silvano Scheeren (irmão de
Artêmio), que é suplente pela UPM,
permaneceu até o dia 10 de janeiro
(vaga aberta pela licença da
vereadora Irani Giehl). De Dom
Armando, é também a vereadora
Nilva Unser.

Muy hermanos (?) - Ver o Grêmio
‘faturar’ o Cerro Porteño, em
Assunção, custou, além do
transporte, ingressos e
alimentação, um pouco de Gelol,
gaze, mercúrio e dipirona para um
grupo de gremistas de Missal,
que juntamente com alguns
medianeirenses, foram até o país
dos hermanos. Depois do jogo,
contam alguns, foram paus, pedras
e tijolos pra todo lado e, alguns
venceriam até a prova dos 100
metros com obstáculos - estes
seriam os hermanos que tentavam
acertar os gremistas. Mas,
afirmam, o importante é ‘com o
Grêmio onde o Grêmio estiver’.

Pouca dívida - Na audiência onde
foram apresentados números de
2006, também foi possível verificar
que a dívida total do município de
Missal (curto, médio e longo
prazos), não chega a R$ 1,4
milhão, quer dizer, o que o
município deve não é muito, até
porque parte disso vai terminar de
ser pago daqui 15 anos.

Mulheres I - Coincidência ou não,
não importa, mas a vice-prefeita
Mirísia Butzke será a primeira
mulher a comandar os destinos
do município de Missal e, no mês
de março, que é o mês da mulher.

Mulheres II - Aliás, se formos
comparar Missal com o município-
mãe (Medianeira), veremos que a
primeira mulher a ser vereadora no
município de Medianeira foi a
missalense Nerci V. Perez, que
atualmente mora em Curitiba. Ah,
e Medianeira, como muitos
municípios da região nunca teve
uma mulher no comando do
município.

Descontraindo - Por falar em
mulheres, um pouco de maldade
com elas: quando Deus resolveu
expulsar Adão e Eva do Paraíso,
depois de o casal cometer o
pecado de comer o fruto proibido,
o primeiro a receber a notícia foi
Adão:
- Teu pecado o pagarás com o
suor do teu rosto.
Em seguida, chama Eva e fala
com voz firme:

- E tu, o pagarás com sangue,
mas em suaves parcelas
mensais...!!

É ‘bão’ - Os deputados estaduais
do Paraná trabalharam três dias
no mês de fevereiro (26, 27 e 28),
mas ao contrário dos demais
trabalhadores mortais, receberam
o salário integral. Ah, para não
sermos injustos com nossos
parlamentares, eles também
participaram, por algumas horas,
da sessão solene de abertura dos
trabalhos legislativos deste ano.

Como sempre - Enquanto isso,
nosso governador Roberto
Requião, mantém sua postura
ditatorial. Na mensagem à
Assembléia Legislativa, ele
reafirmou que fará um governo de
esquerda e criticou a globalização.
Ah, e que por conta desta posição
é criticado pela imprensa, que ao
que parece, pelo menos para o
governador, é culpada de tudo que
acontece de errado em seu
governo. É seu bode espiatório.

Opção pelos pobres - Requião
também afirma em seus discursos
a “opção pelos pobres” (a Carta de
Puebla, sempre citada), porém ele
é, entre todos os governadores, o
que quem o maior salário: R$ 24,5
mil por mês. O presidente Lula
ganha R$ 8,9 mil, mas tem cartão
de crédito sem limite de gastos.

Outro lado - Requião disse que o
vencimento está dentro da lei e
que os mesmos R$ 24,5 mil que
ele recebe mensalmente, os ex-
governadores Jaime Lerner e Paulo
Pimentel, ambos aposentados,
também recebem.  Porém, se
comparado com o último salário
pago ao ex-governador Jaime
Lerner em dezembro de 2002,
quando saiu do cargo, o aumento
do salário de Requião é de 113%
- pulou de R$ 11,5 no final de 2002
para os atuais R$ 24,5 mil.

Bem aposentados - Além de
Pimentel, Lerner e Requião, ainda
recebem por mês R$ 24,5 mil os
ex-governadores João Elísio Ferraz
de Campos, Jaime Canet e Mário
Pereira. “A diferença é que eles
estão aposentados. Eu já fui
governador e não me aposentei”,
disse. “É um salário para governar
o estado do Paraná”, completou
Requião.

País  sério? - Além dos nobres
ex-governadores, que ‘trabalharam
arduamente’ para conquistar a
aposentadoria, como no caso de
Mário Pereira por dois longos anos

(o trabalhador precisa pelo menos
trabalhar 30 anos), o senhor
deputado federal José Janene, um
dos coordenadores do ‘mensalão’
- aquele que virou em pizza, onde
uma cambada de safados saiu na
boa, certamente porque roubaram
bastante, pois se fosse ladrão de
galinha seria preso -, também
conquistou a merecida
aposentadoria por invalidez: vai
receber R$ 12.847,20, por mês,
até o fim da vida.

Feriado de carnaval? - Curioso
é que, ao mesmo tempo em que
tem leis que não pegam, tem
coisa que pega apesar de não ser
lei. Feriado de Carnaval, por
exemplo. Não existe, mas pegou!

A volta - Após três anos
consecutivos sem a realização
do vestibular para o curso de
Administração ofertado pela
Unioeste - extensão de
Medianeira, 40 novos acadêmicos
participaram no dia 27 de fevereiro
da Aula Inaugural.

Ameaçados - Um asteróide pode
aproximar-se de maneira perigosa
da Terra em 2036 e a Organização
das Nações Unidas (ONU) deve
assumir a responsabilidade por
uma missão especial para desviá-
lo, afirmou um grupo de
astronautas, cientistas e
engenheiros. Astrônomos estão
monitorando um asteróide
chamado Apophis, que tem uma
chance em 45 mil de atingir a
terra no dia 13 de abril de 2036.

Duplicação da 277 - Embora o
secretário estadual de
Transportes, Rogério Tizzot, tenha
anunciado um cronograma para a
conclusão da duplicação da BR-
277, trecho entre Cascavel e
Medianeira, a concessionária
Rodovia das Cataratas,
responsável pela obra, reafirma
que não está obrigada a executar
os trabalhos e, portanto, não tem
prazo para a conclusão do
investimento. Portanto...

R$ 200 mi - O presidente do
Grupo Sadia, Gilberto Tomazoni,
anunciou que a empresa vai
investir R$ 200 milhões no Paraná
até o fim deste ano. A maior parte
destes investimentos será
destinada à reconstrução da
unidade industrial de Toledo,
destruída por um incêndio no ano
passado, e no terminal de
exportação da empresa no Porto
de Paranaguá.

Susto I - E o prefeito Plínio Stuani

deu um susto nos funcionários
públicos de Missal, na reunião
convocada pelo sindicato da
categoria, no dia 3 deste mês,
onde seria discutida a reposição
salarial e aumento real: disse que
acordou às duas da madrugada e
não dormiu mais, pensando no
assunto e tomou uma decisão,
mas que antes de apresenta-la
gostaria de ouvir perguntas e
reivindicações dos presentes.
Todos ficaram meio cabreiros, mas
a reunião continuou normalmente,
com perguntas, colocações
diversas e então finalmente o
prefeito anunciou: 5%.

Susto mesmo - Quase que com
certeza, nenhum dos presentes
esperava ouvir tais palavras, ou
seja, um aumento real de 2,07%,
o maior já concedido na história
do município, pois o índice utilizado
para a reposição, o INPC, foi de
2,93% no período - e o segundo da
história, conforme informações de
servidores que trabalham na
prefeitura desde a criação do
município, sendo que o primeiro,
‘há muitos anos atrás’, foi de 1,7%.

Cortes/cobrança - Plínio lembrou
que esses 5% representarão
cortes nas horas extras, nos
cargos em comissão e estagiários
e, ao mesmo tempo, exigiu dos
servidores municipais o maior
empenho possível, inclusive na
campanha que visa o aumento da
arrecadação. Ah, os munícipes,
assim, tem mais motivos para
cobrar uma boa prestação de
serviços e, ao mesmo tempo,
denunciar uns e outros servidores
‘folgadões’.

De Gol - O prefeito fechou a reunião
arrematando: “Decidi também ficar
sem carro oficial. Pretendo, até o
final do meu mandato, andar com
o Gol”. O Vectra, carro oficial do
prefeito (prefeitura) será leiloado
neste mês.

Presidente - Vereador há 14 anos,
Lauro Follmann comandou pela
primeira vez uma sessão ordinária
do Legislativo de Missal. Atual
vice-presidente, com a ausência
do presidente Mario Schassott,
na sessão deste dia 5 de março,
ele conduziu os trabalhos.

Participe - Ajude-nos a fazer o
Portal Missal cada vez melhor.
Participe sugerindo matérias,
notas, enfim, diga o que você
gostaria de ler no site e no jornal,
enviando sugestões para o
redacao@portalmissal.com.br  ou
entre no site e clique em contato.

Encerrando - Cabral pensava
descobrir o caminho das Índias,
mas desviou-se e descobriu o
Brasil, acabando por encontrar as
índias descobertas!!

Números apresentados
pela administração municipal de Missal
na audiência pública realizada no dia
23 de fevereiro, referente as metas
fiscais de 2006, deixam no ar duas
perguntas distintas: é Missal um
município doente?; não faltam
investimentos nos setores que geram
renda?

Aliás, estas duas questões
foram levantadas na tribuna da
Câmara de Vereadores, sessão do
dia 26 de fevereiro, pelos vereadores
Mauro Kern Pauli (município doente)
e Nelson Fernandes dos Santos
(geração de renda).

As indagações dos
vereadores - e também neste espaço
-, tem razão de ser, pois na área da
saúde foram gastos, em 2006, R$ 1,6
milhão a mais do que preconiza a lei
que rege a necessidade mínima de
aplicação no setor; enquanto que na
área de indústria, comércio e turismo,
não chegou a ser gasto 50% do
previsto no orçamento.

Todos sabem que,
politicamente, investir em saúde
apenas o que a lei manda é ruim, o
político perde votos, porém se faz
necessária uma atitude e, ao mesmo
tempo, para que esta atitude seja
tomada, é necessário que todos os
políticos, situação e oposição, sentem
a mesma mesa e discutam as atitudes
a serem implantadas para reduzir
este investimento e depois falem a
mesma língua, deixando de usar a
influencia para dar um jeitinho em
favor de seus eleitores, usando o
conhecido ‘pistolão’, ou criticar as
ações implantadas.

Ao tomar esta atitude,
certamente o valor definido no
orçamento poderá ser investido, e
não remanejado para outras áreas,
como por exemplo, na saúde.

É preciso também deixar
claro que a culpa deste
assistencialismo não é da
administração atual - é uma prática
que vem sendo fortalecida ao longo
dos anos, especialmente nos
municípios lindeiros ao Lago de Itaipu
-, que no início até implantou
mudanças que não soaram bem
politicamente, porém é preciso mais
e, repetimos, apenas o consenso
entre políticos de situação e oposição
conseguirá essa mudança de atitude,
que mais dia menos dia terá que
acontecer, independentemente de
quem esteja no poder. Alguém terá
que curar essa ferida, ou como se diz
popularmente, costurar esse saco
sem fundo que consome recursos
que poderiam ser investidos em
outras áreas.

Voltaremos ao assunto na
próxima edição através de
reportagem com lideranças do
município.

Saúde x geração
de renda

Teve início no dia 24
de fevereiro o Campeonato
Municipal de Futebol de Missal
- Copa Rádio Nativa FM, com a
participação de sete equipes,
sendo que todos jogarão contra
todos,  em turno único,
classificando-se para a fase
semifinal as quatro equipes
melhor colocados. Os jogos
iniciam sempre às 16h00.

Na semifinal serão
jogos de ida e volta, sendo que
o 1º enfrenta o 4º colocado e o
2º x 3º. Os vencedores farão a
f inal ,  também em duas
partidas.

1ª rodada – 24/02
Assoc. Esp. União/Táxi do Nei 1
x 3 Avemi
XV de Novembro/São José 3 x 1
Ceifatral/Estrela Portão Ocoi
Assorema/Bairro Renascer 2 x 1
Torn. Escobar/Cruzeiro S. João

2ª rodada – 03/03
Torn. Escobar/Cruzeiro S. João 4
x 0 Ceifatral/Estrela Portão Ocoi
XV de Novembro/São José 3 x 2
Eletrônica PW/Pesque Pague

Resultados e tabela de jogos
do Municipal de Futebol

Darci
Assorema/Bairro Renascer 1 x 2
Avemi

3ª rodada – 10/03
Na Avemi
Avemi x Torn. Escobar/Cruzeiro
S. João
Na Linha Boa Esperança
Eletrônica PW/Pesque Pague
Darci x Assorema/Bairro
Renascer
No Bairro Renascer
Assoc. Esp. União/Táxi do Nei x
XV de Novembro/São José

4ª rodada – 17/03
Na Avemi
Avemi x Eletrônica PW/Pesque
Pague Darci
Na Linha São João
Torn. Escobar/Cruzeiro S. João x
XV de Novembro/São José
No Bairro Renascer
Ceifatral/Estrela Portão Ocoi x
Assoc. Esp. União/Táxi do Nei

5ª rodada – 24/03
Na Avemi
Assoc. Esp. União/Táxi do Nei x
Torn. Escobar/Cruzeiro S. João

Na Linha Boa Esperança
Eletrônica PW/Pesque Pague
Darci x Ceifatral/Estrela Portão
Ocoi
Na Linha São José
XV de Novembro/São José x
Assorema/Bairro Renascer

6ª rodada – 31/03
Na Avemi
Ceifatral/Estrela Portão Ocoi x
Avemi
Na Linha São João
Torn. Escobar/Cruzeiro S. João x
Eletrônica PW/Pesque Pague
Darci
No Bairro Renascer
Assorema/Bairro Renascer x
Assoc. Esp. União/Táxi do Nei

7ª rodada – 07/04
Na Avemi
Avemi x XV de Novembro/São
José
Na Linha Boa Esperança
Eletrônica PW/Pesque Pague
Darci x Assoc. Esp. União/Táxi
do Nei
No Bairro Renascer
Ceifatral/Estrela Portão Ocoi x
Assorema/Bairro Renascer

Conforme o arbitral
realizado no dia 05 de março, em
São Miguel do Iguaçu, ficou
definido e confirmado a realização
do primeiro Regionalito de
Handebol/Taça São Miguel -
adulto masculino com a
confirmação de nove municípios
da região Oeste, com início neste
dia 10 de março, em São Miguel
do Iguaçu. As equipes
confirmadas são: Foz do Iguaçu,
Santa Helena, Marechal Cândido
Rondon, Assis Chateubriandt,
Missal, Mercedes, Corbélia,
Toledo e São Miguel do Iguaçu.

A forma de disputa será
todos contra todos em um único
turno, onde as duas primeiras
rodadas já foram pré-
estabelecidas com as datas,
horários e locais dos jogos, sendo
a primeira no dia 10 de março em
São Miguel do Iguaçu e a segunda

Comunitário de Futsal

Regionalito de Handebol
em São Miguel do Iguaçu

em M.C.Rondon no dia 17 de
março. Na terceira rodada em
diante todas as equipes jogarão
um jogo por semana sendo um
em casa e outro fora, até
completarem a nona e ultima
rodada de classificação, de onde
sairá os quatro finalistas melhores
pontuados.

Os horários e confrontos
dessa fase de classificação foram
definidas por sorteio e a semi-
final será definida durante a
competição, sendo a final em São
Miguel do Iguaçu, independente
da classificação.

1ª rodada: 10 de março,
em São Miguel do Iguaçu, no
Ginásio Valter Marcon:
15h00: Foz do Iguaçu x Mercedes
16h30: M.C. Rondon x Toledo
18h00: Assis Chateub. x Missal
19h30: São Miguel x Santa Helena
Folga: Corbélia

Conforme informações do Departamento de Esportes de
Missal, neste mês de março terão início os Comunitários de
Futsal, nos distritos de Dom Armando e Portão Ocoi e em Vista
Alegre.

Neste dia 12 de março,
às 19h30, acontece o Congresso
técnico para definir a tabela e
locais dos jogos do Campeonato
Municipal de Sinuca. A reunião
será na sala do Departamento
Municipal de Esportes (anexa ao
Ginásio Municipal 25 de Julho),
que é a realizado da competição.

A expectativa do Diretor

O Diretor de Esportes
do munic íp io  de  Missa l ,
Gilberto Dalla Rizarda, o
Betão, conf i rmou  que o
município sediará a fase
regional dos Jogos Colegiais
do Paraná (Núcleo de Foz
d o  I g u a ç u ) ,  c o m  a
participação de delegações
de  o i to  mun ic íp ios ,  que
d e v e r ã o  t r a z e r  p a r a  a s
disputas mais de mil atletas.
A  c o m p e t i ç ã o  a c o n t e c e
entre os dias 04 e 10 de
m a i o  e  c l a s s i f i c a r á  o s
m e l h o r e s  p a r a  a  f i n a l
estadual.

A l é m  d e  M i s s a l ,
participarão alunos/atletas
dos municípios de Santa
Terezinha de I taipu, São
M i g u e l  d o  I g u a ç u ,
Ser ranópo l i s  do  Iguaçu ,
Med iane i ra ,  Ma te lând ia ,
Ramilândia e Itaipulândia.

JOGOS
COLEGIAIS DO PR

Missal será
sede da fase
regional

Novos, mas destaques
da dupla Gre-Nal

PERFIL

Alexandre Pato Lucas
Nome:
Alexandre R.
da Silva
Data de
nascimento:
02/09/1989
Local de
nascimento:
Pato Branco -
PR
Altura: 1,80
Peso: 71 kg

Nome: Lucas
Pezzini Leiva
Data de
nascimento:
09/01/1987
Local de
nascimento:
Dourados –
MS
Altura: 1,79
Peso: 74 kg

Vem aí o Municipal de Sinuca
de Esportes, Gilberto Dalla
Rizarda (Betão), é que entre 15 e
20 equipes confirmem a
participação, sendo que as
inscrições continuam abertas e
as fichas devem ser retiradas no
Departamento de Esportes. Cada
equipe pode inscrever até 12
atletas, sendo que sete jogam
em cada rodada.

Uma resolução do
Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), que entrou em vigor no
final do ano passado, determina
que o condutor que for parado em
uma fiscalização, apresentar
sintomas de embriaguez e se
recusar a fazer o teste do bafômetro
seja multado em R$ 957, 69. Além
disso, o motorista tem a carteira de
habilitação apreendida. Caso não
esteja no veículo uma pessoa
sóbria, que possa dirigir com
segurança, o condutor pode ligar
para alguém ir buscá-lo. Do
contrário, o carro também é
apreendido.

Antes, quem se recusasse
a fazer o teste do bafômetro era
levado pelo agente de trânsito até
uma delegacia. De lá, era
encaminhado ao Instituto Médico
Legal (IML) para exames e, então,

Motorista embriagado que
se recusar ao teste do
bafômetro pode ser multado

respondia civil e penalmente pela
infração.

O uso obrigatório do
bafômetro em casos de suspeita
de embriaguez consta no Código
de Trânsito Brasileiro, que entrou
em vigor em 1998. A legislação
estabelece o limite de 0,3 mg de
concentração de álcool por litro de
ar expelido, o que equivale a uma
lata e meia de cerveja.

O álcool está entre os
principais causadores de acidentes,
por provocar alterações na
coordenação motora e na
capacidade de raciocínio. Pesquisa
realizada pela Associação
Brasileira de Detrans (Abdetran) em
quatro capitais brasileiras (Brasília,
Curitiba, Salvador e Recife) em 2001
mostra que 61% das pessoas
envolvidas em acidentes de trânsito
tinham ingerido bebida alcoólica.

O Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Missal convida todas
as pessoas interessadas,
principalmente agricultores, para
uma palestra sobre aposentadoria
da área rural que será realizada
dia 27 de março de 2007, no
Centro de Convivência do Idoso,
com início às 9h00, com a

CONVITE
Reunião sobre aposentadoria

participação de funcionários das
agências do INSS de Medianeira
e Cascavel, tendo a participação
também de advogados, que
repassarão todas as informações
necessárias para aposentadoria.
Mesmo você que ainda falta muito
para se aposentar venha e fique
por dentro das informações.
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Mulheres...
Mulheres fracas, fortes.
Não importa.
Mulheres mostram que mesmo através da fragilidade.
São fortes o bastante para erguerem sempre a cabeça
Sem desistir, pois sabem que são capazes de vencer.

Matelândia realiza
Feleite 2007
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SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
Eli Ghellere encaminha à Câmara
Projeto de Educação Integral
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Mirísia assume
prefeitura

Pela primeira vez o município de
Missal é comandado por uma mulher. Página 13

FUNCIONÁRIOS
MUNICIPAIS

Administração
concede aumento
real de 2,03%

Mulheres missalenses serão
homenageadas

Página 15

Página 15

Dia 10 acontece o
I Mini-Fórum da
Juventude
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JOGOS COLEGIAIS
 DO PARANÁ

Missal será sede
da fase regional
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Apromil
busca a
construção
da sede
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