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Transcrevemos neste espaço
texto do jornalista Arnaldo Jabor,

apresentado no Jornal da
Globo, no dia 21 de março.

Lula, Collor e Jefferson:
personagens essenciais do
Brasil moderno. Nos ensinaram
muito.

Collor fez um retrato ao
avesso da burguesia que o
elegeu. Seus erros morais são
hoje para Tribunal de Pequenas
Causas. Collor me
impressionou pela
autodestruição proposital.

Jovem e carismático,
jogou fora a presidência por uma
espécie de compulsão rural-
oliogárquica. O visgo do melaço
da cana de Alagoas foi mais
forte, e ele teve de errar, de
propósito, para sofrer o
impeachment. Collor planejou
seus erros com orgulho, e fez
uma revolução contra si
mesmo. Errando, acertou e
abriu a agenda moderna para o
Brasil.

Lula também: através
dele, podemos ver a gangue de
ridículos revolucionários
grudados nele há 25 anos.

Lula, pragmático, se
deixou envolver – mas teve tanto
jogo de cintura que acabou se
livrando dos comunas
corruptos. E hoje, num
continente cada vez mais
chavista e kirchenista – que já
consideram Lula um neoliberal
– , Lula será um beque na defesa
da democracia.

E o Bob Jefferson:
maravilhoso. Era o ícone gordo
do fisiologismo tradicional, e,
por vingança, se imolou em
praça publica numa
estranhíssima compulsão de
dizer a verdades. Nunca foi tão
claro o sistema corrupto do país,
quando ele abriu as portas do
bordel político brasileiro.

Pelo avesso, os três
modernizaram o pais. De
costas, fizeram-nos andar para
frente.

Três políticos
importantes: sapo, jacaré e ex-
elefante.

O sapo, o
jacaré e o

ex-elefante

Saddam e Al Qaeda - Os
interrogatórios do ditador Saddam
Hussein e documentos oficiais
encontrados no Iraque após a
intervenção americana de 2003
confirmam que o regime iraquiano
nunca colaborou diretamente com
a rede terrorista Al Qaeda, de
acordo com um relatório divulgado
pelo Pentágono.O documento
contradiz um dos principais
argumentos usados pelo governo
Bush para justificar a intervenção
no Iraque, segundo o qual o regime
de Saddam Hussein tinha
ligações estreitas com a
organização terrorista de Osama
bin Laden.

Boquinha - O deputado Reinhold
Stephanes (PMDB-PR), atual
ministro da Agricultura, não tem
muito pudor em se tratando do
partido político que está no poder:
sobrou uma boquinha (ou é muito
competente) lá ta ele como
ministro, indo da extrema direita
para a extrema esquerda - apesar
de hoje o PT de Lula estar mais
prá direita que prá esquerda.

Da Arena para o PT - Senão
vejamos: ele foi ministro da
Previdência dos governos
Fernando Collor (1990-1992) e
Fernando Henrique Cardoso
(1995-2002). Antes, ‘esteve’ com
a Arena, fazendo questão de
lembrar que foi ele quem
implementou o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), no governo do general
Ernesto Geisel (1974-1979).

Iiiihhhh - Antes de cair em
desgraça, com a revelação de
que está sendo processado
criminalmente no STF, o deputado
federal Odílio Balbinotti mereceu
a seguinte citação do governador
Roberto Requião: “O Paraná e o
país ganham com a nomeação
de Balbinotti como ministro. Ele
é um companheiro nosso e
coordenou a minha campanha e
a do Lula no interior do estado.
Reinhold Sthepanes, o novo
“companheiro” escolhido para o
cargo, deve ter rezado para
Requião não abrir a boca.

Descontraindo - Ao fim da
cirurgia, o médico conversa com
o paciente:
-Tenho boas e más notícias para
o senhor. A boa notícia é que
salvamos os seus testículos.
- Obrigado, doutor. E qual é a má
notícia?
O médico mostra um frasco e diz:
- Aqui estão eles...!!!

Pisca-pisca - Aquela
‘alavanquinha’ localizada abaixo
do volante do carro, do lado
esquerdo, e não para
complementar a ‘decoração do

carro - e certamente nos CFCs os
instrutores explicam a
necessidade do seu uso -,
portanto, para quem não tem
costume, é aconselhável o uso
do pisca-pisca. O uso adequado
da sinaleira contribui para evitar
acidente. A não utilização deixa o
trânsito mais perigoso!

Recontagem - O IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística) vai fazer a
recontagem populacional nos
municípios brasileiros com
população inferior a 170 mil
habitantes, até o mês de julho.
Nas 391 cidades do Paraná,
enquadradas nessa faixa
populacional, o trabalho será
iniciado a partir do dia 16 abril e
prossegue até 31 de julho,
envolvendo a participação de
6.644 recenseadores
contratados por meio de concurso
público realizado ano passado.
A divulgação oficial dos
resultados ocorrerá no fim de
agosto.

FPM - O motivo da exclusão de
cidades de contingente
populacional maior é a
necessidade dos pequenos
municípios de obterem repasses
progressivos do FPM (Fundo de
Participação dos Municípios). Os
municípios participantes
correspondem a
aproximadamente 60% da
população paranaense. Junto
com a recontagem será feito o
Censo Agropecuário, que não é
atualizado desde 1996.

Conclusão - “Minhoca é um
absurdo: não tem pé nem cabeça!”

Produtos piratas - Mais da
metade dos consumidores
compram produtos piratas, de
acordo com pesquisa do Instituto
Provar sobre consumo ético e
consciente. A pesquisa, feita em
parceria com a consultoria Canal
Varejo, revela que 55,4% dos
entrevistados compraram
recentemente algum produto
pirata. Entre os produtos piratas
mais comprados, os CDs e DVDs
lideram, com 67,9% das
preferências.

Crime organizado - A pesquisa
mostra que 48,1% dos
entrevistados afirmam não ver
qualquer relação entre produtos
piratas e o crime organizado. Por
grau de instrução, o estudo revela
que 40,3% dos entrevistados com
o ensino fundamental não

percebem a relação com o crime,
enquanto 52% dos entrevistados
com ensino médio e 54,8% com
nível superior também não. A
Receita Federal estima que deixa
de arrecadar R$ 30 bilhões por
ano com os produtos piratas. A
pesquisa foi realizada com 500
consumidores da cidade de São
Paulo.

Só o que faltava - Requerimento
do deputado Tadeu Veneri (PT)
pedindo a revogação da decisão
da AL (Assembléia Legislativa)
que considerou o presidente da
Venezuela, Hugo Chávez,
persona non grata no Paraná,
está em condições de ser votado.
O presidente da AL, deputado
Nelson Justus, já recebeu
parecer de sua assessoria
garantindo que não há obstáculos
regimentais à votação. Veneri
conversou com o líder do governo,
deputado Luiz Cláudio Romanelli,
que ficou de cobrar da presidência
da AL a rápida tramitação do
requerimento.
A bancada governista já tem
pronto um projeto concedendo a
Chávez o título de Cidadão
Honorário do Paraná. A idéia é
fazer com que ele seja votado
imediatamente após a possível
aprovação do requerimento de
Veneri.

Mensalão, um ano - Há um
ano, a CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) dos
Correios terminava com a
aprovação de um relatório
contundente que propôs o
indiciamento de 124 pessoas,
entre elas os ex-ministros José
Dirceu e Luiz Gushiken, e a
cassação por falta de decoro
parlamentares de 17 deputados.
Nenhum dos envolvidos foi
punido.

Organização criminosa -
Houve a denúncia do procurador-
geral da República, Antonio
Fernando Souza, uma semana
depois do fim da CPI. Souza
concluiu que o “mensalão” era
operado por uma “sofisticada
organização criminosa”,
envolvendo 40 pessoas; que o
“chefe do organograma delituoso”
era o ex-ministro José Dirceu; e
que do núcleo principal da
“quadrilha” faziam parte três ex-
dirigentes petistas: José
Genoino, Delúbio Soares e Silvio
Pereira. Mas até agora, o STF
(Supremo Tribunal Federal) ainda
não apreciou a denúncia. Ou seja:
não há processo, nem réus. O

relator da CPI, Osmar Serraglio
(PMDB-PR), hoje primeiro
secretário da Câmara, apontou a
Visanet uma das fontes de
recursos do chamado
“valerioduto”, que abasteceria o
pagamento de propina a
parlamentares - conhecido como
“mensalão”.

Justiça lenta - Em entrevista ao
Jornal “O Estado de São Paulo”,
Serraglio reconhece que a Justiça
brasileira é lenta e que nenhum
dos envolvidos foi punido até agora.
Mas, otimista, diz que hoje a
população “respira política” e está
mais crítica e exigente em relação
aos parlamentares. “Há resultados
palpáveis. A Polícia Federal, por
exemplo, confirmou tudo que nós
levantamos em relação à Visanet.
É importante o caso da Visanet
porque é a identificação de fontes
de recursos públicos que foram
conduzidos para o “valerioduto”.
O último laudo da Polícia confirma
os desvios, a liberação antecipada
sem programa de aplicação dos
recursos, sem exigência de
prestação de contas.
Identificaram que, pelo menos,
R$ 39 milhões estão em aberto”,
disse o deputado.

Novo Mensalão - Perguntado
se o inchaço do PR (ex-PL),
com a transferência de 16
deputados para o partido entre
as eleições de outubro do ano
passado e março último,
sinaliza um novo “mensalão”, o
deputado disse que “Seria um
preconceito meu se eu já
qualificasse isso como sendo
‘mensalão’. De qualquer forma
é uma coisa equivocada. A
Câmara está fazendo um
esforço enorme para que nós
possamos recuperar o nosso
conceito e a credibilidade da
instituição. Essas migrações,
ainda que bem intencionadas,
não têm uma tradição que
possa ser assimilada como
normal”.

Grãos: recorde - A produção de
grãos da safra 2006/2007 do
Paraná deverá atingir novo
recorde. A reavaliação da safra
de verão e inverno feita pelo Deral
(Departamento de Economia
Rural), da Secretaria da
Agricultura e do Abastecimento,
aponta para uma produção quase
30% maior que a do ano passado,
devendo atingir 30,31 milhões de
toneladas de grãos. No ano
passado, a produção total foi de
23,5 toneladas de grãos.

Encerrando- “Podemos escolher
o que semear, mas somos
obrigados a colher aquilo que
plantamos”

Provérbio chinês

MUNICIPAL DE FUTEBOL

De 04 a 10 de maio, o
município de Missal receberá
aproximadamente mi l  e
trezentos atletas, de nove
municípios da região Oeste do
Paraná, para a disputa da Fase
Regional do Jocops (Jogos
Colegiais do Paraná).
Lideranças missalenses,
regionais e profissionais do
esporte,  já estão se
mobilizando para que tudo
aconteça da melhor maneira
possível.

Os municípios
pertencem ao Núcleo Regional
de Foz do Iguaçu, sendo eles:
Santa Terezinha de Itaipu, São
Miguel do Iguaçu, Medianeira,
Serranópol is do Iguaçu,

Próximos jogos

Dia 13/04/2007 – às 19h00
Bar do Alemão x Esquina Gaúcha
Lanchonete do Luizinho x Bar do
Berne
Folga: Avemi
Chave B

MUNICIPAL DE SINUCA
Tornearia Escobar/São João (em
São João) x Bar do Ivo
Pesque Pague do Darci x Bar do
Galo
Folga: Requinte Café Bar/
Lanchonete da Praia
Chave C
Lanchonete Vista Alegre x Assemi

Bar do Pitanga x Pesque Pague do
Piva
Folga: Bar do Barrroco

Dia 20/04/2007 – às 19h00
Chave A
Avemi x Lanchonete Luizinho
Esquina Gaúcha x Bar do Berne
Folga: Bar do Alemão
Chave B
Requinte Café Bar/Lanchonete da
Praia x Pesque Pague do Darci
Bar do Ivo x Bar do Galo
Folga: Tornearia Escobar/São João
Chave C
Bar do Barroco x Bar do Pitanga
Assemi x Pesque Pague do Piva
Folga: Lanchonete da Vista Alegre

Dia 27/04/2007 – às 19h00
Chave A
Bar do Alemão x Bar do Berne
Avemi x Esquina Gaúcha
Folga: Lanchonete Luizinho
Chave B
Tornearia Escobar/São João x Bar
do Galo
Requinte Café Bar/Lanchonete da
Praia x Bar do Ivo
Folga:Pesque Pague do Darci
Chave C
Lanchonete Vista Alegre x Pesque
Pague do Piva
Bar do Barroco x Assemi
Folga: Bar do Pitanga

Dia 04/05/2007 – às 19h00
Chave A
Lanchonete do Luizinho x Esquina
Gaúcha
Bar do Alemão x Avemi
Folga: Bar do Berne
Chave B
Pesque Pague do Darci x Bar do Ivo
Tornearia Escobar/São João x
Requinte Café Bar/Lanchonete da
Praia
Folga: Bar do Galo
Chave C
Bar do Pitanga x Assemi
Lanchonete Vista Alegre x Bar do
Barroco
Folga: Pesque Pague do Piva

Bar do Galo

Bar do Ivo

Pesque Pague do Piva

Tornearia Escobar/São João

Com a conclusão dos
jogos da primeira fase no último
dia 07, foram definidas as quatro
equipes que passaram para a
fase semifinal do Campeonato
Municipal de Futebol – Copa
Rádio Nativa FM.

Prosseguem pela
disputa do título as equipes (em
ordem de classificação): Avemi
(12 pontos), Tornearia Escobar/
Cruzeiro São João (9), XV de
Novembro/São José (7) e
Ceifatral/Estrela Portão Ocoi (6).

A fase semifinal inicia no
próximo dia 28 de abril (dia 14
não terá jogos em função da

Definidos semifinalistas
Deutsches Fest, e no dia 21 terá
o Torneio Tiradentes), quando se
enfrentam Ceifatral/Estrela
Portão Ocoi x Avemi; e XV de
Novembro/São José x Tornearia
Escobar/Cruzeiro São João. No
sábado seguinte (05-05),
acontecem os jogos de volta. O
dois jogos da final acontecem
nos dias 12 e 19 de maio.

Artilheiros - Na artilharia
estão Pedrinho, da Tornearia
Escobar/Cruzeiro São João, e
Titi, da Ceifatral/Estrela Portão
Ocoi, com 6 gols; seguidos de
Paulino, da Avemi, com 5; e Djoni,
também da Avemi, com 4.

JOCOPs

Alunos de nove
municípios em Missal

Matelândia, Ramilândia,
Itaipulândia, Missal e Foz do
Iguaçu. Entre as modalidades
destacam-se: futebol, futsal,
voleibol ,  bastquetebol,
handebol, xadrez, tênis de
mesa e atletismo.

“Há 15 anos nosso
município foi o anfitrião do
mesmo evento, que na época
era chamado JEP´s (Jogos
Escolares do Paraná). Hoje
temos novamente esta grata e
importante missão.
Gostaríamos de convidar toda
a população missalense a
prestigiar os jogos incentivando
as equipes de Missal e região”,
enfatiza Gilberto Dalla Rizzarda,
Diretor de Esportes de Missal.
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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

Plantão das
farmácias

AgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

LASER
SOM DO XI
O som do seu evento

Bailes, Festas,
casamentos

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

Nascimentos e óbitos registrados no mês de março de 2007

Nascimentos

Dados fornecidos pelo Serviço
Notorial e Registral das

Pessoas Naturais de Missal
(Cartório), conforme registros

efetuados no período.

CURSOS PARA ABRIL E MAIO
Escola do Trabalho de Missal

Fone 3244-2094

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.

07 a 13/04
Santa Lúcia
 3244-1333

14 a 20/04
Missal

3244-1470

De 21 a 27/04
Farmazul

 3244-1388

28/04 a 04/05
Farma Bella
 3244-1863

05 a 11/05
Santa Lúcia
3244-1333

12 a 18/05
Missal – 3244-1470

ABRIL
13 e 14 – Deutsches Fest
15 – Festa Comunitária, em
União da Vitória
21 – Torneio Tiradentes de
Futebol Sete, Lions (Campo
do 19 de Março)
21 – Baile, em Dom Armando
22 – Festa da Pastoral, em
Sanga Seca
22 – Festa, em Boa
Esperança
28 – Baile de kerb, em São
José
29 – Almoço Comunitário, em
Santa Cecília
29 – Almoço com matine
(Pastoral da Criança), em
Linha Glória

MAIO
01 – Torneio do Trabalhador,
Clube 19 de Março
05 – Baile, em Esquina
Gaúcha
06 – Festa, no Bairro
Renascer (pró-construção da
Igreja)
11 – Concurso da Galinhada
– CNEC
12 – Baile, no CTG Porteira
Nova
12 e 13 – Encontro de carros
antigos, no Centro de Eventos
13 – Festa Comunitária, em
Linha Bandeirantes
13 – Festa das Damas, com
matine, em São Pedro
13 – Almoço do Dia das Mães,
na Avemi
18 – Festa junina, na Escola
Renascer
19 – Jantar dançante, Clube
de Mães, em São João
19 – 16º Baile do Gaitaço, no
Centro de Eventos
20 – Festa do Padroeiro, em
Boa Esperança

Falecimentos

ABRIL

Na Escola do Trabalho

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

MAIO

Na Escola do Trabalho

Saber Empreender
Turno: diurno
Período: 30 e 31/05 e 01/06
Custo: R$ 120,00 -50% = R$ 60,00
Horário: 8h00 às 18h00
Carga horária: 27 horas

Sobremesas
Turno: diurno
Período: 05/05
Horário: 8h00 às 18h00

Nas Comunidades

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

O Presidente do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MISSAL – SINDISMI, no uso de suas atribuições legais,
CONVOCA todos os seus associados para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
que se realizará no dia 1º de Maio de 2007, sendo a primeira convocação às 11:00
horas e a segunda e última convocação às 11:30 horas, com qualquer número de
sócios presentes, tendo como local a Sede Social da Associação dos Servidores
Públicos Municipais de Missal – ASSEMI, sito, prolongamento da  AVENIDA DOM
GERALDO SIGAUD, 1245, tendo a seguinte Ordem do Dia:

1º - Prestação de Contas do Período Maio/2006 à Abril/2007;
2º - Assuntos Gerais.

Missal (Pr), 03 de Abril de 2007.

RESPOSTA DAS
CRUZADASCompra-se balcão de vidro

montável e desmontável. Tratar
8805-931.

Classificados

Anuncie
 nos

classific
ados

pelo e-mail.

A Associação dos
Deficientes Físicos de Missal
(ADFM) recebeu da Fundação
Souza Cruz seis computadores
completos, que serão utilizados
por eles em aulas de informática
e no dia a dia. A solenidade de
entrega aconteceu no último dia
14, com a presença de diretores
da ADFM, entre eles o presidente
Guido Kieling, Lírio Liotto,
representante da Souza Cruz
(também vice-presidente da
Associação), Mirisia Butske,
prefeita em exercício, vereadores
Nelson Fernandes dos Santos,
Nilva Unser e Irani Terezinha Giehl,
e associados da ADFM.

Feliz com o recebimento
dos computadores, Guido
lembrou que parte dos
associados já participava de curso
de informática oferecido pelo
Provopar, porém a dificuldade
para o deslocamento acabou
fazendo com que desistissem.
“Agora tudo ficará mais fácil, pois
teremos os computadores aqui e
todos poderão fazer os cursos e
inseridos no mundo digital.”

Ele reivindicou a
instalação da internet, o que
deverá acontecer nos próximos
dias. “Só temos que agradecer,”
concluiu.

Liotto lembrou que esta
doação faz parte da política de
responsabilidade social da
empresa, sendo que em Missal
outros projetos já foram
desenvolvidos, bem como o apoio
a outras entidades, como a
reforma da escola de Linha
Jacutinga, pintura da sede do
Sindicato dos Trabalhadores
Rurais e Clube da Árvore. “Este
trabalho é desenvolvido pela Souza
Cruz em todo País,
especialmente nos municípios
onde atua buscando matéria
prima. Para conquistar apoio
(recursos ou equipamentos) é
preciso elaborar bons projetos,
que mostrem a necessidade e a
viabilidade. Foi o que aconteceu
aqui.”

Ainda conforme Liotto, a
meta agora será a conquista da
sede própria para a Associação
dos Deficientes Físicos de Missal.
“Já conversamos e vamos
encaminhar o projeto visando a
construção. Assim, eles poderão
melhor desenvolver seus trabalhos
e, no futuro, transformar a
associação em uma geradora de
empregos,” afirmou.

Neste sentido, Mirísia
Butske, disse que o município
tem vários terrenos e um deste
poderá ser repassado para a
construção da sede. “O trabalho

Associação dos Deficientes
Físicos recebe computadores

Autoridades, diretores e associados presentes ao ato

Guido e Liotto na entrega dos computadores

desenvolvido pela ADFM é muito
importante, não só no sentido
social, mas de geração de renda
para os associados, que
desenvolvem excelentes

trabalhos, e a administração
municipal, dentro das
possibilidades e da lei, está aqui
para apoiar boas iniciativas, e
esta é uma delas.”

Premiados do ‘Pague
seu IPVA na Sicredi’

Foi realizado no dia 27 de março o sorteio dos prêmios da
promoção “Pague seu IPVA na Sicredi e concorra a prêmios”, na
Unidade de Missal.

Os ganhadores foram: Lucia Mergen, um kit festa; Ivonei
Meyberg , um kit churrasco e Silvino Birck, uma bola de futebol.

Numa iniciativa dos
ministérios da Educação, e da
Ciência e Tecnologia, em
conjunto com o Instituto da
Matemática Pura e Aplicada
(IMPA) e Sociedade Brasileira
de Matemática, vem sendo
realizada desde 2005 a
Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas
Públicas (OBMEP), visando
melhorar o ensino nessa área. A
Olimpíada é realizada em três
níveis: Nível 1 (5ª e 6ª séries),
Nível 2 (7ª e 8ª séries) e Nível 3
(ensino médio), sendo que os
100 melhores alunos do Brasil,
em cada nível, recebem
medalhas de ouro.

Em cada Estado, cinco
alunos de cada nível, recebem
medalha de prata e bronze,
respectivamente, sendo eles os
melhores colocados que não
receberam medalha de ouro. Em
torno de 10% dos alunos serão
contemplados com Certificado
de Menção Honrosa.

Receber Certificado de
Menção Honrosa significa estar
entre 1.100 melhores alunos dos
mais de 700.000 matriculados no
ensino fundamental nas escolas
públicas do Estado do Paraná.

A OBMEP é realizada
em duas etapas. Na 1ª etapa,
todos os alunos inscritos
respondem uma prova de 20
questões objetivas. A 2ª etapa
corresponde a uma prova de 5
questões descritivas, na qual
participam 5% dos classificados
na 1ª etapa.

A Escola Estadual
Tancredo Neves, do distrito de
Dom Armando (Missal),
participou das duas edições da
OBMEP e teve direito de
classificar 2 alunos em cada

DOMARMANDO

Tancredo Neves é
destaque na OBMEP

nível para a segunda fase. Os
resultados obtidos pela escola
foram satisfatórios, uma vez que
em 2005, 75% dos alunos
classificados para a 2ª etapa
obtiveram certificado de Menção
Honrosa. Já na edição de 2006,
cujo resultado foi divulgado neste
mês de março, os quatro alunos
que participaram da 2ª etapa
foram contemplados com
Certificado de Menção Honrosa.

A Escola Estadual
Tancredo Neves, através da
direção, professores e
funcionários, homenageou os
alunos Ana Paula Bisdorf, Bruna
Noro, Hediane Posselt e Vinícius
Mascarello, destaques,
entregando a eles uma medalha
de Honra ao Mérito por ter
representado de forma orgulhosa
a instituição de ensino.

“Sabemos que no Brasil
é preciso fazer muito pela
educação, principalmente na
área de matemática, pois no rank
internacional há muita gente em
nossa frente. No entanto,
precisamos arregaçar as mangas
e lutar para melhorar os
resultados do nosso ensino.

Os resultados que
obtivemos nas duas edições da
OBMEP, fruto do trabalho dos
professores e dedicação dos
alunos, deixa a escola
compromissada para um esforço
redobrado, uma vez exigido muito
esforço e dedicação para
conseguir prosperar, em especial
na educação. No entanto, toda
queda é rápida, o que
logicamente nós não queremos.

Precisamos lutar para
melhorar o nível do ensino e
porque não, ir em busca de uma
medalha,” afirmam a direção e
professores.

Bruna Noro, Vinícius Mascarello, Ana Paula Biesdorf e
Hediane Posseld - Menção Honrosa - OBMEP 2006

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

redacao@portalmissa
l.co

m.br
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Clube Sempre Alegre
Inês Weber
Arlindo Dahmer
Maria Ferreira dos Santos
Rudolfo Helmuth Glienke
Eduardo Tem Caten
Claudino Antonio Winkelmann
Maria Martins de Oliveira
Zita Binsfeld
Lúcia Maria Konrad
Dulce Stein Vogel
Otto Romildo Schneider
Ottmar Schneider
Celita Kreuz
Berta Elisabetha Feyh
Maria Elisabeta Schuh
Melina Konzen
Maria Nelsi Werner
Florentina da Motta Bento
Irineo Lenhardt
Laurindo Ten Catem
Elzira Schwaab
Liria Maria Bays
Francisco Lúcio Hendges
Maria Conceição Correa
Nelsi Moersbacher
Lourdes Maria Kaefer
Maria Kuhn Schneider
Alibio Silvano Sehn
Antonio Atanazio Staudt
Odilo José Konzen
Nelvi Lauer
Amida Raenger Hoss
Maria R. Wilmsen
Pedro Friedrich
Nadir Rocha Lang
Ana Mª Wend Diedrich
Ilka Feix Lenhart
Leocadia Anna Heck
Lucia Braun Kunz
Nelson Aloisio Schwengber

PARABÉNS! aos
aniversariantes
deste mês de abril

Vitório Stodulski
Oliria Kreutz

Clube Reviver
Walter Aloisio Junkerfeurborn
Celesio Alamini
Libera Luiza Trindade
Anelso José Muller
Arlindo Heger
Raelina Pimentel Pesamosca
Alba Locatelli Alamini

Clube Sempre Avante
Camilo Bertoldo Strieder
Adelaide Maldaner
Frida Maria Schein
Cecília Vennigkamp
Ivelina Klering
José Fridolino Steffens
Maria Elisabeta Dahmer
Zildda Silva Muniz dos Santos
Laura de Campos

Clube Paz e Amor
Olmiro Reichert
Maria Araci Kray Wendling
Imelda Kern
Maria Rohr

Clube Sempre Unidos
Henrique Guilherme Blasius
Pedro Tubiana Segundo
Nelci José Zuconelli
Ernestina Rodrigues Queiroz
Helena Conhaski
Frida Arminda junkefeuerborn
Otacilia Pompeu da Silva
Basílica Bernardi  Aguiar
Abilio Gottselig
Eva Maria Tavares

Como forma de facilitar a identificação, cada um dos seus cinco
clubes de idosos de Missal possui denominação própria:

Os clubes

Várias são as atividades e cursos
proporcionados pela equipe da
Secretaria de Ação Social e Ação
Comunitária para os idosos. Por
exemplo:
Informática, aulas todas as
segundas e quartas-feiras, em
sala anexa a Secretaria.
Importante realizar inscrições
pois já há uma lista de espera.
Podem participar idosos de todo
município.
Vôlei, treinos todas as

segundas-feiras, às 15h00, no
Centro.
Canto, ensaios em Dom
Armando, sempre às 15h00,
sendo, todas as segundas-feiras
em Dom Armando; terças no
Centro; quartas em São Pedro; e
sextas em Portão do Ocoi
(juntamente com Vista Alegre).
Ginástica, no Centro, todas as
terças e quintas-feiras, às 7h30.
Dança, no Centro, todas as
segundas-feiras, às 14h00.

Atividades

Idosos do
município estão
participando do curso,
através do Senar, que
tem como tema
“Família e Qualidade de
Vida”. Este já foi
ministrado no Centro e
em Portão Ocoi.

Também já
estão agendados para
os demais clubes.

Curso

Sempre Alegre, Centro
Sempre Unidos, Portão Ocoy
Paz e Amor, São Pedro
Reviver, Vista Alegre
Sempre Avante, Dom Armando

No ano 2025,
dos 11 países que terão
as maiores populações
de idosos em número
absoluto (todas acima
de 16 milhões), serão a
maioria do Terceiro
Mundo. O Brasil será o
sétimo país em
números absolutos,
com 32 milhões de
idosos.

Em 1940 o
Brasil tinha 4% da sua
população de idosos,
estima-se que no ano
de 2020 passará a ter
14,7%, ou seja em 80
anos a população
triplicará.

BRASIL
Em 80 anos triplicará a população de idosos

Ajude-nos a fazer estas páginas.

Dê sua sujestão!

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

SaúdeSaúdeSaúdeSaúdeSaúde

Materson
Dr. Hugo Maciel - CRM-PR- 18059

Consultório médico

O que você pode fazer a respeito da dengue

Como se pega dengue?
A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes
aegypti. Ele é muito pequeno, mas fácil de identificar pelos seus
hábitos.

Como é o mosquito?
- escuro e rajado de branco;
É menor que um pernilongo comum;
- pica durante o dia;
- se desenvolve em água parada e limpa.

Sintomas
Os seguintes sintomas podem fazê-lo suspeitar da dengue:
]- dor de cabeça;
- dor nos olhos;
- febre alta (muitas vezes passando de 40 graus);
- dor nos músculos e nas juntas;
- manchas avermelhadas por todo o corpo;
- falta de apetite;
- fraqueza;
- em alguns casos, sangramento de gengiva e nariz.

Tratamento
A pessoa com dengue deve ficar em repouso, beber muito líquido
e só usar medicamento para aliviar as dores e a febre, mas
sempre com indicação do médico. A pessoa não pode tomar
remédios à base de acido acetil salicílico, como, por exemplo,
a aspirina e o AAS.

Como evitar a doença?
A única maneira de evitar a dengue é não deixar o mosquito
nascer. Para isso, é necessário acabar com os criadouros
(lugares de nascimento e desenvolvimento dele). Ou seja, não
deixe a água, mesmo limpa, ficar parada em qualquer tipo
de recipiente como:
- garrafas;
- pneus;
- pratos de vasos de plantas e xaxim;
- bacias;
- copinhos descartáveis.

Também não se esqueça de tapar:
- caixas d’água;
- cisternas;
- tambores;
- poços;
- outros depósitos de água.

Dicas
Lave bem os pratos de plantas e xaxins, passando um pano ou
uma bucha para eliminar completamente os ovos dos mosquitos.
Uma boa solução é trocar a água por areia molhada nos
pratinhos.
- Limpe as calhas e as lajes das casas.
- Lave bebedouros de aves e animais com uma escova ou bucha;
e troque a água pelo menos uma vez por semana.
- Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo.
- Jogue no lixo copos descartáveis, tampinhas de garrafa, latas
e tudo o que acumula água. Mas atenção: o lixo deve ficar o
tempo todo fechado.

O que você precisa saber sobre a dengueNo mês de abril muitos
cristãos comemoram a Páscoa.
Infelizmente, não a Páscoa que
a Bíblia apresenta. Com o passar
dos anos, os símbolos e seus
significados foram mudando.
Todos nós sabemos, ou
devíamos saber que coelho,
ovos, chocolates, presentes,
tudo isso não tem uma
simbologia Bíblica.
       A Páscoa que a Bíblia
apresenta, primeiramente foi
celebrada com cordeiros, ervas
amargas, pães sem fermento,
sangue sobre os umbrais das
portas para firmar uma aliança
e uma saída às pressas do
Egito (Ex 12.1-28). Depois com
Jesus, a Páscoa foi celebrada
com uma ceia (um jantar), uma
cruz, sangue derramado para
firmar uma nova aliança e uma
promessa de liberdade espiritual
(Mt 26.20-30; 27.32-56).
           Para os judeus, Páscoa
é sinônimo de libertação;
libertação da escravidão do
Egito e o direito de uma nova
vida na terra prometida. Para os
cristãos, ela é sinônimo de

ESPAÇO BOAS NOVAS
vitória; vitória sobre a morte e o
direito de participar da
ressurreição e estar com Deus
nos céus. Mas para o mundo, a
Páscoa é sinônimo de quê? Não
é sinônimo de libertação, nem de
vitória, mas escravidão do
materialismo e do consumismo.
        A Páscoa judaica e a
Páscoa cristã têm muito em
comum, ou diria, uma coisa em
comum: Cristo. Ele é o cordeiro
que tira o pecado do mundo;
nenhum de Seus ossos fora
quebrado; Ele é o pão da vida;
Seu sangue nos purifica de todo
pecado, e Sua ressurreição nos
garante a vitória sobre a morte.
Agora, a Páscoa do comércio,
não tem nenhuma ligação com a
Páscoa judaica, nem com a
Páscoa cristã.
      A imagem de Jesus
derramando seu sangue na cruz
para dar a salvação à humanidade
é trocada pela de um coelho que
traz ovos de chocolate que dá
prazer e lucro. A imagem do
divino e espiritual dando lugar
para o mundano e carnal. Que
pena que é assim!
         As   pessoas  ainda
lembram da entrada de Jesus em

Jerusalém, quando a multidão o
recebeu com grandes honras,
jogando ao chão ramos diversos,
peças de roupa e gritando:
“Hosana ao Filho de Davi! bendito
o que vem em nome do Senhor!”
(Mt 21.8,9). Pena que hoje, não
abrem seus corações e nem
permitem a entrada do Salvador
em suas vidas.
           Bom,  se você não é
judeu, nem do mundo, então só
lhe resta uma forma de celebrar
a Páscoa. Agradecendo a Deus
por Jesus ter morrido em seu
lugar, ter vencido a Satanás e a
morte, fazendo de você mais que
vencedor por Jesus que tanto te
amou e continua a te amar.

Pastor Elias Colombeli
3244-1924 / 9967-5644

eliascolombeli@hotmail.com

Visite a Igreja Batista:
Quintas-feiras: 20h
Domingos: 9h e 19h30
Rua Paraná, 231 - Centro de
Missal

Ouça de 2ª a 6ª feira às 16h30 em
105,9 FM “Momento Boas Novas”

Páscoa?

Durante o ano de 2007 a
parceria entre a Secretaria
Municipal de Indústria, Comércio
e Turismo e Secretaria de Bem
Estar Social e Ação Comunitária,
possibilitará a realização de
cursos nas comunidades do
interior em Missal. Durante o
primeiro trimestre, três
comunidades missalenses já
receberam cursos, nas mais
diversas áreas.

Na comunidade de Vista
Alegre, 22 mulheres participaram

Escola do Trabalho leva
cursos às comunidades

do curso de decoração de
chinelos, ministrado pela
professora Clarice Cemin; 12
pessoas fizeram o curso de tricô,
oferecido na Linha Jacutinga, que
contou com a orientação da
professora Zélia Seibert; o curso
de bolachas e biscoitos, oferecido
na Linha Bandeirantes e
ministrado pela professora
Oneide Malldanner, reuniu 22
mulheres.

Segundo Edi Schassott,
responsável pela coordenação

dos cursos oferecidos pela Escola
do Trabalho de Missal, os cursos
estão tendo uma ótima
participação e conseqüentemente
um excelente aproveitamento.

“Estamos muito
satisfeitos com a adesão das
comunidades. Esperamos que
durante todo o ano esta adesão
continue e que possamos assim
levar novos conhecimentos e
aperfeiçoamentos para as
pessoas que residem no interior
do município”.

Em Vista
Alegre foi

ministrado o
curso de

decoração
de chinelos
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Mais de 50 atletas dos cinco clubes de idosos de Missal estarão participando neste dia 21 de
abril, em Marechal Cândido Rondon, dos Jogos Regionais da Terceira Idade, que terá a participação
de equipes de cerca de 20 municípios da região.

Em 2006, os missalenses participaram das disputas de 15 modalidades e conquistaram sete
medalhas, sendo que para este ano a expectativa novamente é muito boa para a conquista de mais
medalhas. A coordenação dos treinos e seleção dos atletas é da professora de educação física Carine
Glesse.

Nos encontros realizados no início deste mês, fotografamos os atletas presentes.

Idosos missalenses participam
dos Jogos Regionais

Amadeu de Bairros, que
juntamente com Rudiberto

Schwaizer disputará a
canastra. Am bos do Centro

Ana Maria Schleiber, do
Centro, disputará na  modali-
dade de arremesso de pelota

Integrantes da equipe de vôlei misto (feminino e masculino)

Edi Borthvalk, Raelina Pimentel e Natalia Wendling,
no bolãozinho, todas de Vista Alegre

Elmar Oscar Kern e Anita Plestch Kern, na Gincana

Irineu Ely, Roque Ody (Vista Alegre)
 e Antonio Pedro Rauber, no bolão

Aloísio Welter, do Centro, Nelson Weiland, do Portão, e Ludgero
Bamberg, de São Pedro,  no revezamento 4 x 20.

Também faz parte da equipe João Batista da Silva

Linus Kuhn,
arremesso de dardo

Antonio Meyer e Avelino Ramme, do Centro,
no lançamento da malha

Dilce Manelli e Gessy Marcão,
no dominó, ambas do Portão

Leocádia Richter,
arremesso de dardo

Maria Kuhn Scneider e Maria Jurema
Schwarzer, na canastra. Ambas do Centro

Zélia Damke,
 do Centro, gincana

Maria Hilgert, Maria Áurea Scherer e Adelaide Rosa Glesse,
que juntamente com Laci Fritzen, todas do Centro,

 disputarão o bolão feminino

Uma violenta colisão por
volta das 6h05 do dia 31 de março,
na PR 497, que liga Missal a São
Miguel do Iguaçu, a cerca de um
quilômetro da cidade de Missal,
ocasionou a morte do pioneiro e
empresário de Missal, Otto
Francisco Färber, de 65 anos,
que dirigia o automóvel Corona,
placas ACZ 782, do Paraguai,
que se chocou frontalmente com
o caminhão Cargo placas AHP
2218, de Santa Helena, dirigido
por Leonel José Morais, 41 anos.

O caminhão, da
Cerâmica Terra das Águas, de
São Roque (Santa Helena) estava
carregado de tijolos e seguia
destino Foz do Iguaçu. Färber
morreu na hora, enquanto que o

Färber morre em acidente na 497

motorista do caminhão não teve
ferimentos.

Conforme informações do
motorista do caminhão e
levantamento preliminar da Polícia
Rodoviária Estadual, o automóvel
invadiu a pista contrária,
ocasionando o acidente. Entre as
hipóteses levantadas no local, e
conforme os indícios, Färber pode
ter dormido no volante - ele vinha
do Paraguai, onde possuía terras
-, ou sofrido um mal súbito.

A colisão destruiu a frente
do Corona, que ‘voltou’ cerca de
50 metros depois do choque e o
caminhão parou em uma lavoura
ao lado, depois de subir um
barranco.

Os bombeiros tiveram muito trabalho para retirar o corpo das ferragens

Färber
O empresário fixou

residência em Missal no ano
de 1965, vindo de Porto União
(SC) trabalhando na lavoura,
enquanto a esposa Paulina,
como professora. O casal tem
três filhos: Ruth, Marli e Oscar.

Posteriormente Otto
iniciou as empresas Casa
Färber e Gráfica Novo Mundo.
Atualmente também atuava na
produção agr íco la  no
Paraguai.

Ele foi vereador por
Mediane i ra  (antes  da
emancipação de Missal) em
duas legislaturas, e candidato
a prefeito de Missal.Otto Francisco Färber

Recentemente Missal
sediou o Encontro Regional da
Associação dos Conselheiros
Tutelares da Região Oeste, com
o objetivo de integrar os
conselheiros e também trocar
experiências e idéias de ações,

Encontro de conselheiros tutelares
apesar das realidades dos
municípios serem, em vários
casos, diferentes. A coordenação
do encontro foi do Conselho
Tutelar de Missal, enquanto que
as palestras e discussões foram
encaminhadas pela Associação.

Conselheiros tutelares do Oeste participaram
do encontro realizado em Missal

Na sessão ordinária da
Câmara de Vereadores de Missal
realizada no dia 19 de março, o
presidente Mario Schassott, fez
a entrega de Moção Honrosa para
o padre Valdir Antonio Riboldi,
pároco da Paróquia Nossa
Senhora da Conceição. O
requerimento propondo
condecoração foi apresentado
pelo vereador Nelson Fernandes
dos Santos e aprovado por
unanimidade pelos vereadores,
na sessão do dia 11 de novembro
do ano passado.

Conforme o vereador

Câmara entrega Moção
Honrosa para padre Valdir

Nelson Fernandes, “apresentei o
requerimento como forma de
reconhecimento oficial e de
parabéns pelos 25 anos de
sacerdócio completados pelo
padre Valdir, bem como pelo
trabalho que vem desenvolvendo
à frente da paróquia de Missal.”

Ao receber a honraria,
padre Valdir Riboldi, agradeceu a
distinção e afirmou que “este
reconhecimento nos serve de
estimulo para continuar nosso
trabalho de evangelização e
desenvolver o trabalho frente a
paróquia.”

Schassott
entrega

condecoração
ao padre

Valdir

Mesmo com o trabalho
continuo de conscientização dos
moradores por parte das equipes
ligadas ao setor, Missal já tem
confirmados nove casos de
dengue (em Dom Armando, Dois
Irmãos e na sede - três em cada
localidade) e mais 10 casos
suspeitos - aguardando resultado
de exames. Os primeiros casos
confirmados foram registrados no
mês de março, inicialmente no
distrito de Dom Armando.

Fica o alerta para a
população para se manter
vigilante, pois somente assim é
possível evitar a procriação do
mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue. É preciso
que cada um faça sua parte e
cobre dos vizinhos, amigos e
parentes a mesma atitude.
Mais detalhes sobre a dengue e
os cuidados fundamentais o leitor
encontra na página 4, coluna
Saúde.

Nove casos de
dengue em Missal

Acontece neste dia 19
de abril, no Centro de Convivência
do Idoso, o V Fórum Municipal
Anti-Drogas, que neste ano tem
como tema ‘Os efeitos maléficos
das drogas e tratamento’. “O tema
é escolhido conforme a
experiência do palestrante
convidado, que neste ano será o
psiquiatra Euripedes Paracchini,
especialista da área”, explica Ivete
Lunkes Graeff, secretária
municipal de Bem Estar Social e
Ação Comunitária, que é a
responsável pela realização,
juntamente com o Comad
(Conselho Municipal Anti-drogas),
com o apoio do Comitê de
Voluntários em Ação do Banco
do Brasil, Foto Cidade, Câmara
Junior, Provopar Sicredi Cataratas
do Iguaçu e Lions Clube de Missal.

O Fórum Anti-Drogas é
aberto à participação de toda
comunidade, especialmente as
famílias, pois a idéia é trabalhar a
prevenção do uso e abuso de

Missal realiza Fórum
Municipal Anti-Drogas

drogas, onde a família tem papel
fundamental.

Concurso
Neste sentido,

anualmente é realizado o
concurso de frase e redação, que
neste ano tem como tema ‘a
importância da família na
prevenção as drogas’, envolvendo
os alunos que acompanham o
Proerd (Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à
Violência ), onde um policial
militar, toda semana, durante um
semestre fala sobre as questões
relacionadas a prevenção ao uso
e abuso de drogas.

Programação
19h00 – Recepção
19h15 – Abertura
20h00 – Palestra
21h00 – Informação ao público
sobre a Irmandade NA
(Narcóticos Anônimos)
21h45 – Resultado e premiação
dos concursos de frase e redação
22h00 – Encerramento com
coquetel.
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Centenas de idosos dos cinco clubes do município participaram dos encontros de comemoração da Páscoa,
realizados nos dias 02, 03 e 04 deste mês, em Portão do Ocoi (juntamente com o grupo de São Pedro), em Dom Armando
(com o grupo de Vista Alegre) e também no centro.

Nos três encontros o ponto principal foi a celebração de culto, enfatizando a preparação para a Páscoa de cada um
de nós. No Portão do Ocoi (o grupo local) e em Dom Armando (grupo de Vista Alegre) foram encenadas passagem bíblicas.

Após as celebrações a equipe da Secretaria Municipal de Bem Estar Social e Ação Comunitária fez a leitura de
mensagem alusiva a Páscoa e, posteriormente foram distribuídos bombons aos idosos, que continuaram com as atividades
normais de cada encontro.

Selecionamos algumas imagens dos três encontros:

Comemoração da Páscoa

Portão do Ocoi / São Pedro Dom Armando / Vista Alegre Centro

Escola de Educação Especial Maria Goretti

Alunos da APAE de Missal que comemoram  idade nova no mese de abril:
Aniversariantes

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

Durante a semana que antecedeu a Páscoa os alunos da
Escola de Educação Especial Maria Goretti – APAE de Missal, se
prepararam para receber o coelho da Páscoa.

Os alunos, enfeitaram os ovos de Páscoa (fotos) ensaiaram
apresentações e preparam alimentos relacionados a Páscoa.

Preparação para a Páscoa
A Escola de Educação

Especial Maria Goretti – APAE de
Missal, nos dias 20 e 23 de março
realizou a 1ª reunião com os pais
dos alunos para o ano de 2007.

Sendo que foi necessária
a realização dessa reunião em
duas etapas: a 1ª etapa foi realizada
com os pais dos alunos da
Educação Infantil e Ensino
Fundamental e no segundo
encontro com os pais dos alunos
das 4 turmas da Educação
Profissional.

A diretora Elemara nestas
reuniões fez a apresenta dos
funcionários da Escola, em seguida
apresentou as atividades que estão
sendo desenvolvidas, bem como
as parcerias que a Escola tem com
Secretaria de Saúde, Secretaria de
Educação, através das aulas de
música que são ministradas pelo
professor Ailson Dalferth, entre
outras atividades e parcerias.

Ainda nesta reunião, a
assistente social, Marlei,
apresentou seu trabalho que será
desenvolvido com os alunos,
tratando-se de higiene pessoal.

Ainda a psicóloga Neusa,
apresentou questões relacionadas
à sexualidade a qual estará
abordando esse tema com os
alunos. A fonoaudióloga, o
fisioterapeuta e a terapeuta
ocupacional, também
apresentaram o trabalho que é
desenvolvido na Escola.

Reunião com os pais

No dia 04 de abril, a
Escola de Educação Especial
Maria Goretti – APAE de Missal,
celebrou a Páscoa.

Inicialmente realizou-se
a Celebração de Páscoa,
enfatizando também a Campanha
da Fraternidade 2007, que tem
como tema Fraternidade e
Amazônia, e o lema: Vida e
Missão neste chão.

Essa celebração foi
marcada com muita alegria, em
que os alunos tiveram a
participação.

Logo após a Celebração,
os alunos fizeram apresentações

Celebração da Páscoa
referentes a Páscoa (fotos).

Acompanharam a
Celebração, os pais dos alunos,
a diretora da Escola, professores,
funcionários, alunos e a equipe
que animou a celebração,
conduzida pelo professor de
música Ailson Dalferth,
juntamente com as senhoras Irani
e Elaine, e também o presidente
da APAE, Mario Follmann. A
participação da comunidade
alegra a direção da Escola, uma
vez que os alunos se sentem
felizes ao percebem que a
sociedade esta presente nos
eventos da Escola.

Jacieli Bender (29-04), Vanessa da Silva (30-04) e Giovani Fritzen (09-04). Fábio Junges (17/04)
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O sorriso no rosto das
crianças demonstrava a
importância da obra inaugurada
pelo Governo de Matelândia, na
comunidade de Vila Esmeralda.

A reforma e ampliação
da Escola Municipal Duque de
Caxias tornou real um sonho que
afeta o ensino das crianças
daquela região.

“Esta escola quase foi
fechada em outros governos”,
disse o suplente de vereador Jairo
Menegatti, enquanto observava
com os pais as instalações da
escola, com nova pintura, mais
ampla e com a cobertura que
terminou com o problema das
infiltrações e goteiras. “Os alunos
e professores sofriam toda a vez
que chovia, porque existiam
muitas goteiras”, disse a
secretária de Educação e Cultura,
Rosane Crenitte.

A obra contou com
investimentos na ordem de R$
63.138,78, sendo R$ 45.991,88
a fundo perdido com recursos do
Fundef, que teve o apoio do ex-

MATELÂNDIA
Reforma em escola realiza
sonho de pais e alunos

deputado federal Irineu Mário
Colombo, e R$ 17.146,90 de
recursos próprios do município,
destinados à ampliação do
saguão, reforma e troca dos
pisos, com instalação de pisos
de qualidade e anti-derrapantes.
Além disto, a escola agora conta
com mais uma sala de aula, todo
o telhado do prédio da escola foi
trocado e foram construídos novos
banheiros e lavanderias. Outra
conquista foi a instalação da sala
de informática com cinco
computadores, com
investimentos na ordem de R$ 10
mil e foram compradas mais 70
carteiras que custaram R$ 5 mil.

O total dos investimentos
da reforma e ampliação da Escola
Duque de Caxias chegam à casa
dos R$ 80 mil. “Os pais e alunos
escolheram a cor que iríamos
usar na pintura da escola e a
comunidade ajudou durante toda
a reforma. É uma conquista que o
Governo de Matelândia nos
proporciona”, disse a diretora
Tatiane Verdi.

A escola
recebeu

reforma e
ampliação

Durante uma reunião do
Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de
Missal, realizada no dia 27 de
março nas dependências da
Câmara Municipal de
Vereadores, firmou-se a criação
da Rede de Proteção à Criança e
ao Adolescente de Missal.

A reunião contou com a
presença de representantes do
Conselho Tutelar, Conselho de
Segurança, Polícia Militar,
Governo Municipal, escolas
municipais, estaduais e
particulares, centros de educação
infantil, Câmara Municipal de
Vereadores, Conselho Municipal
da Assistência Social, Conselho
Municipal Anti-Drogas, Pastoral
da Criança, Provopar, entre
outras.

Segundo a assistente
social Marlei Cristine Feyh,
presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, a Rede de
Proteção deve ser criada para
prevenir e evitar qualquer tipo de
violência aos mesmos, investigar
suspeitas de maus tratos,
negligência e outros, objetivando

Missal tem Rede de Proteção
à Criança e ao Adolescente

Reunião para formação da
Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente

principalmente erradicar a
violência infantil no município.

“Vamos atuar no
município fazendo trabalhos
diretamente com as famílias,
promovendo palestras e reuniões
para orientação aos pais nas
escolas, todas acompanhadas
com psicóloga, assistente social
e Conselho Tutelar. Em um
segundo período, pretendemos
também criar o disque denúncia

anônimo e gratuito, que permitirá
a identificação dos agressores,
sem colocar em risco a
privacidade das fontes”, explica a
Assistente Social da Secretaria
Municipal de Bem Estar Social e
Ação Comunitária.

Atualmente as denúncias
de maus tratos contra a criança e
o adolescente devem ser dirigidas
ao Conselho Tutelar ou então
diretamente para a Polícia Militar.

Com o objetivo de
homenagear as mulheres
missalenses, o Conselho
Municipal da Mulher, em
parceria com a Secretaria de
Bem Estar Social e Ação
Comunitár ia e Provopar,
realizou 8º Encontro da Mulher
Missalense, reunindo centenas
de participantes. O evento
aconteceu no dia 10 de março
na Assemi (Associação dos
Servidores Públicos de Missal).
O Dia da Mulher é comemorado
no dia 8 de março.

Autoridades femininas
do município fizeram uso da
palavra na abertura do evento.

Mirísia Butske, prefeita
em exercício, falou sobre o
cot idiano das mulheres,
destacando a figura feminina
como indispensável para o bom
andamento da sociedade e, no
final de suas palavras, a prefeita
leu uma mensagem de
motivação para todas as
presentes.

Após os
pronunciamentos, aconteceu a
posse do novo Conselho
Municipal da Mulher. Leila
Paulus Rauber passou a

8 DE MARÇO

Mulheres participam de encontro
presidência para Ivete Lunkes
Graeff ,  que assume os
trabalhos da entidade pelo
período de um ano.

Finalizada a posse, o
evento foi comandado pela
advogada Ana Maria Antunes,
que profer iu a palestra
“Violência contra mulher”,
enfatizando a Lei “Maria da
Penha”, que entrou em vigor no
dia 22 de setembro de 2006,
garant indo às mulheres
brasileiras o direito de lutar
contra qualquer t ipo de

violência.
O evento também

contou com br incadeiras
recreativas que animaram a
tarde, houve sorteios de brindes,
homenagem às lideranças
femininas da sociedade
missalense: presidentes de
clubes de mães, pastorais,
entidades sociais e outras. No
fim da tarde, foi servido um
coquetel e para finalizar o evento
as participantes tiveram a
oportunidade de dançar e se
divertir em um matinê.

Centenas de mulheres participaram do encontro

Divulgação

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!

De 30/04 a 12/05

campanha de vendas

do Dia das Mães

A campanha de vendas do Dia das Mães inicia neste dia 30 de abril e termina no dia 12 de maio, véspera do Dia das Mães. A
campanha vai sortear cerca de R$ 2 mil em prêmios voltados para as mães como kits de beleza, brincos, pulseiras, anéis... Compr e
nas empresas de Missal, ganhe cupons e concorra aos prêmios para sua mãe.

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

Empresário, não esqueça: no dia 08 de maio tem o ‘café da manhã’ da Acimi, às 7h30, na Escola do Trabalho.

A Acimi e associados aguardam o envio de projeto do Poder Executivo para o Legislativo com relação aos vendedores ambulantes,
aumentando a taxa para eles venderem seus produtos ou proibindo completamente a venda dos ambulantes.

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

Já está no ar o site www.acimi.com.br

Nos dias 13 e 14 deste mês tem a Deutsches Fest. Pela primeira vez, a Acimi é parceria da festa.

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

Em solenidade realizada
no dia 04 deste mês, na prefeitura
de Missal, o prefeito Plínio Stuani
reassumiu o cargo de prefeito
depois de um mês de licença
para tratamento de saúde. Neste
período a vice-prefeita Mirísia
Butske comandou os destinos
do município.

Ao deixar o cargo de
prefeita em exercício, Mirísia
agradeceu o apoio de toda equipe
administrativa e funcionários
públicos municipais. “Foi uma
experiência nova e interessante.
Mesmo por um curto período
entendemos que demos nossa
colaboração, dando continuidade
aos trabalhos. Sabemos que
dificuldades sempre existirão,
mas nosso pensamento e as
ações sempre foram voltadas para
o melhor”, afirmou.

Estradas
Plínio Stuani reassumiu

afirmando que “estamos firmes e
fortes para dar continuidade aos
nossos projetos e, agradeço a
Mirísia pelo período que
comandou o município, com
certeza de forma coerente”.

O prefeito enfatizou ainda
que a partir de agora a recuperação

Plínio reassume a prefeitura
das estradas é prioridade, pois
Missal é um município agrícola,

portanto é preciso um bom acesso
as propriedades.

Plínio reassumiu afirmando que a prioridade são as estradas

No dia 11 de maio
acontece o XV Concurso de
Galinhada, promovido pela Escola
Cenecista de Missal (CNEC), um
evento gastronômico que tem por
finalidade promover a integração
da comunidade, bem como
demonstrar o potencial culinário

dos participantes, num prato típico
especificamente denominado
‘galinhada’, onde os melhores
cozinheiros são premiados.

Mais informações podem
ser obtidas junto a Escola
Cenecista ou pelo telefone (45)
3244-1446.

CNEC promove Concurso de Galinhada

O Colégio Estadual
Padre Eduardo Michelis tem
como meta formar cidadãos
responsáveis, detentores de
conhecimentos e sensíveis às
causas humanas. Diante disso,
direção, professores, equipe de
ensino, funcionários, APMF e
Conselho Escolar do Cepem
elaborou para 2007 o Plano de
Ação a ser desenvolvido
juntamente com toda
comunidades escolar, a fim de
alcançar a meta proposta.
Uma das ações estabelecidas é
a conscientização e
sensibilização em relação ao
meio ambiente. Por isso, no dia
29 de março foi realizado com
todos os alunos atividades sobre

AMAZÔNIA LOCAL
Uma das ações do Cepem para 2007

Amazônia, levando
conhecimento atualizado e crítico
sobre as riquezas da Amazônia e
as agressões que estão
ocorrendo, por ser este, também
o tema da Campanha da
Fraternidade 2007.

Foi abordada também a
realidade do nosso município em
relação às preocupações com o
lixo, erosão, rios, nascentes,
mata ciliar, bem como
preocupação com a água potável.

Para complementar foi
realizada uma oficina, a partir da
reflexão Amazônia, identificando
a nossa realidade local, sendo
produzidos pelos alunos:
desenhos, frases, acrósticos e
poesia sobre o tema.

Palestra sobre a Amazônia
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A Prefeitura Municipal
de São Miguel do Iguaçu,
através do Departamento de
Obras e Urbanismo, está
trabalhando na reurbanização
da Rua Floresta, região que é
marco da colonização do
munic íp io ,  receberá
infraestrutura de avenida,
garantindo assim rua principal
do bairro histórico da antiga
Gaúcha revitalização e beleza.

O projeto com recurso
único da Prefeitura, teve seu
valor licitado em R$ 86.271,30
com prazo de execução de
120 dias, e contará com
cante i ro  cent ra l  com
pavimentação tipo passeio
com ca lçada em paver ,
paisagismo com plantio de
palmeiras e iluminação central
do canteiro entre as ruas
Fernando Ferrari e Ubaldino
do Amaral.

Moradora há
aproximadamente 45 anos na
Rua Floresta, dona Vanilda
Casagrande conta que quando
chegou a rua era uma avenida,
com postes cent ra is  em
madeira. A iluminação era
cedida pela antiga Serraria
São Pedro e somente até às
dez horas da noite, salienta a
moradora. “O que o prefeito
Eli Ghellere está fazendo com
essa par te  p ione i ra  do
município é simplesmente um
resgate histórico, que vem
embelezar e valorizar ainda
mais nossa cidade. Estamos
ansiosos para ver tudo pronto,

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Rua Pioneira
recebe infraestrutura
de avenida

o Posto de Saúde, o primeiro
aqui depois de tantos anos e
a avenida pronta”, finaliza
dona Vanilda.

O senhor João Luiz
Palavro,  p ione i ro  no
município, chegou em São
Miguel do Iguaçu, na Rua
Floresta em 1951, agradece e
diz que esse benefício e
atenção da Prefeitura vêm
valorizar o trabalho iniciado
pelos primeiros moradores.
“Acho que é a primeira vez
que um prefeito se preocupa
com esse lado da cidade, que
onde tudo começou,  é
importante para o município e
para nós que moramos aqui”,
salienta o pioneiro.

A lém da
reurbanização da Rua
Floresta, está em construção
também no bairro a Unidade
de Saúde Gaúcha que
atenderá os moradores,
facilitando e aprimorando o
atendimento públ ico na
saúde. Entregue também no
mês de março a Quadra de
Esportes Pestalozzi/Cepron.

As duas obras
citadas, construídas com
recursos do Governo Federal
com cont rapar t ida da
Prefeitura Municipal. Com
recurso único municipal a
Prefeitura entregou, em 2006,
a ampliação em prédio próprio
da Escola Municipal Pequeno
Pr ínc ipe o ferecendo a
comunidade escolar maior
conforto e ampliação de vagas.

Visualização da ‘futura Avenida Floresta’

Em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher, o Cepem (Colégio
Estadual Padre Eduardo Michelis) realizou
homenagem às mulheres. Alunas da 3º “A”
do Ensino Médio e da 1º B do Curso de
Formação de Docentes fizeram
apresentações.

Professores, funcionários e alunos
foram surpreendidos com a presença de
palhaços, que insinuantemente
apresentaram: “Motivos para ser Mulher.”

A Família Cepem  parabeniza e
agradece a todas as mulheres  maravilhosas
que ao lado dos homens difundem alegria,
semeiam conhecimentos e trabalham em
prol do bem estar de todos.

Cepem comemora Dia da Mulher

O Cartório de Missal
já está atuando conforme a
nova legislação, Lei 11.441/
07, que permite aos cartórios
atuarem em casos
consensuais de divórcio,
inventário e separação de
bens. “Os cartórios podem
receber processos de divórcio
desde que sejam consensuais
e não envolvam menores ou
incapazes.

Também é necessária
a presença de um advogado e
o processo é feito por meio de
escritura pública”, explica
Laci Deonísio Giehl, oficial do
Serviço Notorial e Registral
das Pessoas Naturais de
Missal. As varas de família
são outra opção, porém os
cartórios têm a vantagem da
agilidade do serviço prestado,
que se torna menos

Cartório de Missal realiza
escrituração de divórcios
e divisão de bens

burocrático, mais rápido e
barato.

A lei, sancionada pelo
presidente Lula em janeiro
deste ano, foi apontada pelo
corregedor nacional de
Justiça, ministro Antônio de
Pádua Ribeiro, como modelo
para simpl i f icar outros
procedimentos do Judiciário.

Outra característica da
nova legislação é a
simpli f icação no seu
montante, formada por
apenas quatro artigos.

A mudança desafogará
o Judiciário, agilizará o serviço
e também baixará o custo do
processo. “O procedimento é
efetuado no cartório com a
presença dos advogados de
ambas as partes, que devem
estar de acordo com a
separação”, conclui Laci.

Conforme a Lei 11.441/07, os cartórios podem
atuar em casos consensuais de divórcio,

inventário e separação de bens.
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Visando oferecer aos
missalenses e moradores da
região uma atração diferente, um
grupo de aficionados por carros
antigos realiza nos dias 12 e 13
de maio, no Centro de Eventos, o
1º Encontro de Carros Antigos de
Missal. “Será um evento diferente
e beneficente”, afirma Silvio
Medina, um dos coordenadores
do encontro.

Além de vários modelos
e marcas de carros antigos, o
evento terá várias apresentações
culturais e artísticas, como da
Cia. Municipal de Danças e CTG
Porteira Nova.

Também haverá outras
atrações, como para crianças,
piscina de bolinhas e cama
elástica, além de palhaços que
animarão o evento.

Na Globo
Vários carros de anos e

modelos diferentes já tem

Em maio,
encontro de
carros antigos

confirmada a presença, como é o
caso do Ford 1929, que participou
da mini-série A Saga, da Rede
Globo de Televisão.

Ingresso
O evento é beneficente ,

sendo que o ingresso ‘custará’
um quilo de alimento não
perecível. Estes alimentos serão
todos doados para entidades do
município.

Programação
Dia 12
13h00 – Recepção dos carros
15h00 – Abertura ao público
18h00 Apresentações artísticas
e culturais
20h00 – Café colonial
22h00 – Encerramento.

Dia 13
09h00 – Abertura ao público
12h00 – Almoço
18h00 – Encerramento

Este Ford 1929, que participou da mini-série
A Saga, da Globo, será um dos carros presentes

No dia 30 de outubro de
2006, membros da Associação
dos Mateadores de Missal
reuniram-se com o prefeito de
Missal, Plínio Stuani e outras
autoridades do poder executivo,
para assinar o termo de
concessão de uso do novo espaço
onde a entidade funcionará: três
lotes, que pertencem ao
município, no Bairro São
Francisco - Loteamento Kotz.

Hoje, a sede social toma

Mateadores inauguram sede social em junho

Futura sede social da Associação dos Mateadores

forma e tem a inauguração
marcada para o próximo dia 03 de
junho, conforme informou José
Eugenio Kuns, presidente da
associação.

O local, que terá mais de
400 metros quadrados de área
construída, está com as obras
em ritmo acelerado. Na sede,
além de um local destinado as
encontros (espécie de salão), terá
copa, cozinha, sanitários e
cancha de bochas. “Nós, além

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

A Associação dos
Mateadores foi fundada
‘provisoriamente’ há cerca de 10
anos. “Oficialmente, com registro,
completaremos cinco anos em
julho”, informa Kuns. A
Associação tem atualmente
cerca de 50 sócios, sendo que a
admissão de novos sócios, antes
de ser oficializada, tem que passar
pela avaliação da diretoria.

Depois de quase sete
anos em funcionamento, o Fórum
Permanente de Desenvolvimento
de Missal está em fase de
extinção. A decisão de paralisar
as atividades aconteceu em uma
reunião realizada no mês de
março. Conforme a última
presidente, Gisela Lunkes, houve
um esvaziamento, a participação
das pessoas passou a ser mínima,
inviabilizando a seqüência dos
trabalhos. O Fórum chegou a ser

Fórum de Desenvolvimento
‘fecha as portas’

transformado em Ocip.
Durante o período em que

permaneceu ativo, o Fórum
Permanente de Desenvolvimento
de Missal apoiou e elaborou vários
projetos, sendo que alguns foram
concretizados, enquanto outros
não decolaram, por falta de apoio
e interesse das pessoas e
entidades que seriam envolvidas.

A diretoria trabalha agora
na baixa dos documentos para
extinguir legalmente a entidade.

No dia 26 de março,
durante a sessão ordinária da
Câmara de Vereadores de Missal,
o secretário municipal de
Indústria, Comércio e Turismo,
Áureo Glesse, compareceu
atendendo requerimento aprovado
por todos os vereadores que
objetivava que o mesmo desse
maiores informações sobre a
‘sobra’ de recursos (52%) em sua
secretaria no ano de 2006.

Optando por utilizar seu
direito de responder perguntas
formuladas pelos vereadores, o

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Na Câmara, secretário
foi de poucas palavras

secretário apenas afirmou que
por opção da administração
municipal, em 2006 os setores
eleitos como prioridade seriam
saúde e educação, por isso em
torno da metade dos recursos
previstos no orçamento da
Secretaria não foram por ele
utilizados.

A expectativa dos
vereadores e dos presentes a
sessão era de que o mesmo
falasse mais sobre 2006 e 2007,
porém ‘este ano’ não for
abordado.

Áureo foi de poucas palavras na Câmara
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Em cerimônia realizada
no dia 20 de março, no Auditório
da Univel (Cascavel), a
Cooperativa Sicredi Cataratas
realizou a entrega da premiação
do 5º PSIU (Prêmio Sicredi
Universitário), que abordou o tema
“Previdência Privada - Tendência
ou Necessidade?”, premiando
dois acadêmicos, sendo um da
Unioeste - Extensão em Santa
Helena e outro da Facemed de
Medianeira.

Este prêmio que tem
como objetivo a produção de
redações dissertativas sobre o
tema proposto, e é uma iniciativa
da Cooperativa para aproximar a
vida acadêmica da realidade e de
temas que estejam em discussão
ampla de nível sócio econômico e
cultural, além de estarem
estrategicamente posicionados
em demandas por produtos
gerados pelos associados das
cooperativas do Sicredi. O
universitário e/ou universitários
interessados se inscrevem de
forma individual ou em até grupos
de três pessoas, com o apoio de
um empresário cadastrado em
uma entidade representativa de
classe e mais a orientação de um
professor universitário, que juntos
produzem a redação sobre o tema
proposto, que após entregue nas
Unidades de Atendimento da
Sicredi onde o mesmo, ou os
mesmos, se inscreveram
concorrem aos prêmios
propostos.

Dos trabalhos
apresentados, 10 são
selecionados em uma primeira
fase e após entregues às
faculdades parceiras do projeto
que fazem uma segunda
avaliação, pontuando cada um
dos trabalhos. Diante da soma
das notas das correções pelas
faculdades é que se conhecem
os vencedores. O período de
inscrição dos trabalhos e de 20
de março a 30 de junho e a entrega
das redações é compreendido do
momento da inscrição até o dia
20 de outubro, quando os
trabalhos começam a ser
corrigidos e pontuados para
participação nas fases seguintes,
sendo que em nenhuma das fases
de correção os responsáveis pela
correção ficam conhecendo quem
são os participantes, tanto
acadêmicos quanto empresários
e professores orientadores,
procurando desta forma proteger
todos os participantes quanto as
chances de consagração aos
prêmios.

Vencedores
No 5º PSIU, os

vencedores foram: em 1º lugar,
Nelson Simon Junior, da

PSIU
Sicredi entrega R$ 9 mil em prêmios

Nelson Simon, pai do acadêmico vencedor e que não pode se
fazer presente, recebendo o prêmio de R$ 6 mil das mãos do

presidente da Sicredi, Luiz Hoflinger, acompanhados de Romeo
Balzan e Cesar Angonese

Facemed, em parceria com o
empresário César Angonese da
Empresa Cemapa Informática ,
tendo como orientadora a
professora Silvana Lovera Silva;
e em 2º lugar, a acadêmica do
curso de Pedagogia da Unioeste
– Extensão de Santa Helena,
Raquel Horst, que fez o seu
trabalho em conjunto com o
empresário da Oficina do Relógio,
Volmir Pederssetti, tendo como
orientadora a professora Elenita
Conegero Pastor Manchone,
ambos receberam prêmios em
dinheiro, de R$ 6 e R$ 3 mil,
respectivamente.

6º PSIU
Na oportunidade a

Sicredi Cataratas também
lançou o seu 6º PSIU, através da
assinatura conjunta entre o
presidente da Sicredi Cataratas,
Luiz Hoflinger e seus Gerentes
Regionais e de Controladoria, e
dos diretores e representantes
das faculdades parceiras da idéia,
entre elas a Univel, FAG, Unipar
e Unioeste (todas de Cascavel),
Facemed, Uniguaçu/Faesi (São
Miguel do Iguaçu) e Unioeste,
UDC, Unifoz, Cesufoz, e União
das Américas (todas de Foz do

Iguaçu).
O tema para esta edição

do PSIU é “Consórcio – Sistema
de Compra ou Oportunidade de
Poupança”. Segundo Luiz
Hoflinger, “ambos os temas do
evento tem a ver com
planejamento do futuro, a
Previdência buscando a
manutenção do padrão de vida
quando se aposentam, e o tema
do próximo prêmio, o consórcio,
na realização do sonho das
pessoas, pois tanto um quanto o
outro demandam planejamento
para possibilitar a aquisição de
um determinado bem ou condição
estável”. Para esta edição serão
premiados em dinheiro três
participantes, chegando a um valor
de R$ 10 mil, sendo R$ 6 mil para
o primeiro, R$ 3 mil para o
segundo e R$ 1 mil para o terceiro
colocado.

Assim como das outras
vezes, a Cooperativa possibilitou
aos participantes da cerimônia
de premiação uma palestra sobre
o tema proposto, com o gerente
da Sicredi Administradora de
Consórcios Ltda., o advogado
Romeo Balzan, que discorreu
sobre as vantagens desse tipo de
investimento.

Estão abertas as
inscrições para o curso de
Produção Artesanal de
Alimentos, que visa desenvolver
corretamente os processos de
beneficiamento e de conservação
de pescados, elaboração de
pratos típicos com total
aproveitamento, beneficiamento,
transformação e conservação,
congelamento de peixe,
filetagem, defumação, receitas

Curso de Produção
Artesanal de Alimentos

como lasanha, risoto, peixe na
batata e outras.

O curso será realizado
dias 14 e 15 de maio, com 15
vagas, idade superior a 18 anos.
Interessados devem fazer sua
inscrição no Sindicato até dia 20
de abril - maiores informações
pelo fone 3244-1440.

Este curso é para
agricultores e a realização é em
conjunto com o Senar.

No Dia Mundial da
Juventude, 30 de março, a
Prefeitura de São Miguel do
Iguaçu entregou o Parque de
Lazer Jovem à comunidade.

Cerca de três mil
pessoas compareceram ao
evento para receber e conhecer
mais esta obra, realizada com
recursos próprios do município,
que atenderá a população jovem
com espaço para promoção de
eventos, tunning e encontros.

Entre as autoridades
presentes, Eli Ghellere prefeito,
Cristina Verona Ghellere,
presidenta do Provopar, Nélio
Binder, vice-prefeito, Haroldo
Nogiri, promotor de justiça,
Sandra Tâmara Gayer, juíza da
comarca, Nacleto Três,
presidente da Câmara de
Vereadores, os vereadores
Antônio Dilmar Tonis Mafalda,
Jairo dos Anjos, Cláudio Dutra e
Valmir Frigo, os secretários
municipais Valdemar Carvalho e
Valdecir Lago, o Comandante do
II Pelotão da Polícia Militar, Lineu
Carneiro, e o delegado da Polícia
Civil, Carlos Tatisudi.

O promotor de justiça
Haroldo Nogiri, parabenizou a
ação da Prefeitura Municipal,
disse que a partir de hoje, o
jovem terá um lugar para
extravasar energia e com certeza,
saberá usá-lo com
responsabilidade.

Durante seu discurso, o
presidente da Câmara de
Vereadores, Nacleto Três
lembrou que em 15 de março de
2005, estiveram reunidos cerca
de 300 jovens com o objetivo de
apreciar a indicação de sua
autoria, de número 39/05 que
encaminhada ao Executivo à
criação de um espaço ao jovem
são-miguelense, pois, segundo
ele “há uma preocupação muito

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Inaugurado Parque
de Lazer Jovem

grande com o lazer saudável dos
nossos jovens. Hoje é o Dia do
Jovem de São Miguel do Iguaçu,
o dia em que ele realiza o sonho
de ter um lugar para extravasar,
correr, brincar e sonhar.

Agradeço ao prefeito Eli
Ghellere e sua equipe pela
realização deste sonho, que
surgiu na campanha e que agora
é realidade.”

Eli Ghellere salienta a
importância deste projeto, e diz
que ele faz parte de ações
integradas a juventude. Ações
que a administração tem com
planos definidos, organizando não
só um espaço, mas um todo,
“onde possamos formar nossas
crianças, e para isso,
atenderemos a partir do segundo
semestre a Escola Integral que
será instalada aqui no Parque de
Exposições, onde o aluno
permanecerá na escola o dia todo
e parte das atividades extra-
curriculares serão desenvolvidas
aqui. Saliento que este projeto
teve a votação unânime dos
nossos vereadores, e a Prefeitura
atendeu prontamente entendendo
a importância para nossa
juventude. Aproveito para convidar
o público jovem para participar do
complemento deste projeto”,
finaliza Eli Ghellere.

Durante a inauguração,
as atividades de inauguração
contaram com a presença da
Banda Marcial Municipal, da
Banda KG3 e de uma Bateria
Inaugural de Kart com a
presença do prefeito Eli Ghellere,
do vice Nélio Binder, do sargento
da PM Lineu Carneiro, do
presidente da Câmara de
Vereadores, Nacleto Três, dos
vereadores Valmir Frigo, Jairo
dos Anjos, Cláudio Dutra e do
engenheiro civil Francisco
Toshiaki Takeshita.

Descerramento da placa inaugural do espaço jovem

188 equipes participaram do
Desafio de Pesca à Corvina

Foi realizado nos dias
17 e 18 de março, no Terminal
Turístico de Vila Natal em Missal,
o 7º Desafio de Pesca à Corvina,
com a participação de 188 equipes
de vários municípios do Estado e
também do Paraguai. O evento é
promovido pela Anpemi
(Associação Náutica de Pesca
Esportiva Missal) em parceria
com o Governo Municipal, Lions
Clube, Provopar e Artemi. “O
número de equipes participantes
foi muito bom, pois a previsão do
tempo indicava chuva para o
sábado, o que se confirmou, o
que fez com que muitas equipes
que haviam garantido participação
não viessem”, afirma Enácio
Grasel, presidente da Anpemi. A
expectativa era de que 230
equipes participassem, porém se
manteve, conforme os próprios
participantes, como um dos
maiores eventos de pesca
esportiva realizados no Lago de
Itaipu e no Estado do Paraná.

A chuva torrencial que
caiu no sábado à tarde, inclusive
obrigou a Comissão Organizadora
a cancelar a realização da
barqueata, que estava marcada
para iniciar às 16h00. O restante
da programação ocorreu
conforme estava previsto, com o
jantar no sábado, tendo como
pratos principais o porco à
paraguaia e costela bovina
recheada; na manhã de domingo
foi servido o elogiado café colonial
e ao meio dia almoço.

Classificação/prêmios
Este ano o evento

ofereceu um recorde de prêmios
aos participantes, todos
entregues por sorteio, enquanto
que os pescadores das dez
maiores corvinas receberam
troféus.

As 10 equipes que
pescaram as maiores corvinas
foram:

1º e 2º) Equipe Metal Oeste, de
Santa Terezinha de Itaipu, corvina
pesando 2 quilos e 10 gramas, e
1,495 quilo, respectivamente;
3º) Equipe Colombo, de
Medianeira, corvina com 1,405
quilo;
4º) Equipe Mucuri, corvina de 1,395
quilo;
5º) Alfaiataria Vanzin, corvina com
1,395 quilo;
6º) Metal Oeste, corvina com 1,265
quilo;
7º) Posto Piter, corvina pesando
1,135 quilo;
8º) Colombo, com corvina
pesando, 1,115 quilo;
9º) Divisa Veículos, corvina com
965 gramas;
10º) Rancho W R, corvina com
920 gramas.

Mais de 150 prêmios (brindes)
foram sorteados no sábado (17) à
noite e no domingo (18), entre as
equipes participantes, sendo
ganhadoras dos 10 prêmios
principais:
1º) Motor de popa com 15 HPs,
equipe Construtora Portal, de São
Miguel do Iguaçu;
2º) Barco de 6 metros, Águia da
Noite, de Medianeira;
3º) Barco de 5 metros, Boto
Pesca, de Foz do Iguaçu;
4º) Barco de 5 metros, Trio
Itaipulândia;

5º) Motor elétrico, Stela Marys,
de Cascavel;
6º) Motor elétrico, Comin, de
Medianeira;
7º) Motor elétrico, Nossa Senhora
Aparecida;
8º) Motor elétrico, Colombo, de
Medianeira;
9º) Motor elétrico, Inviolável, de
Medianeira;
10º) Bicicleta de 18 marchas,
Auto Peças Conquista.

Para menores
Em cada edição do

Desafio de Pesca à Corvina de
Missal, também é realizado, no
domingo pela manhã, a pesca
infantil (de barranco) para
crianças e adolescentes (até 16
anos), onde se destaca o objetivo
da conscientização pela
preservação, pois esta é realizada
na modalidade de pesque-solte.

Os três participantes que
pescam a maior quantidade de
peixes recebem troféus, e todos,
independentemente de pescar ou
não, participam de sorteio de
brindes.

Neste ano a classificação
foi esta (definida por sorteio, pois
os três pescaram o mesmo
número de peixes):
1º) Mariane Borre
2º) Eduardo Zwirtes
3º) Luryan Lang

Equipe de STI conquistou o 1º e 2º lugares

As 10 maiores corvinas Para menores: três primeiros colocados

Alegria, dança, comida,
música, cultura e muito, muito
chopp!! Esta é a definição da
expectativa para a 6° Deutsches
Fest - Festa Alemã, que acontece
em Missal nos dias 13 e 14 de
abril.

A festa terá atrativos que
tem levado muitas pessoas a
participarem todos os anos, entre
eles o desfile de carros
alegóricos, concurso de Rainha
e Fritz e Frida, chopp em metro,
jogo do barril, comidas típicas e
muita música.

Um dos pontos altos do
evento é o concurso da Rainha da
Deutsches Fest, que neste ano
será disputado por nove
candidatas. Elas participarão do
desfile alegórico na noite de
sexta-feira e a partir das 21h00,
no Centro de Eventos, farão
desfile individual e coletivo. Veja
as fotos das candidatas na página
11.

Além do tradicional e
atrativo Jogo do Barril, este ano a
comissão organizadora preparou
uma novidade. Trata-se do
Concurso do Serrote, no qual o
casal que serrar uma torra em
menos tempo será o vencedor
(sábado, dia 14, na Avemi).

A 6ª edição da
Deutsches Fest está sendo
promovida por meio de uma
parceria entre a Câmara Júnior,
Governo Municipal, Acimi, Escola
Municipal Novo Milênio e Lions
Clube de Missal.

Missal prepara
6°Deutsches Fest

Confira a programação completa
da festa:

Dia 13/04 – Sexta-feira
19h00 - Desfile de carros
alegóricos com saída na Prefeitura
Municipal de Missal até o Centro
de Eventos com, casais
candidatos a Fritz e Frida,
candidatas a Rainha da Festa e
choppwagen
19h45 - Abertura oficial
20h00 - Apresentações culturais
Jantar típico alemão - eisbein
21h00 - Eliminatória do concurso
do Chopp em Metro
Concurso de Casais Fritz e Frida
Concurso da Rainha da Festa
23h00 - Baile com a Banda 2001
(ingresso livre)
02h00 - Encerramento.

Dia 14/04 - Sábado
13h30 - Desfile dos carros
alegóricos da Prefeitura até a
Avemi, com choppwagenn (carro
do chopp), Fritz e Frida e Rainha
da Festa
15h00 - Jogo do Barril (com várias
equipes, na Avemi)
Concurso do Serrote (Trumsäge
Turnier)
19h00 - Jantar Típico (Eisbein, no
Centro de Eventos)
20h00 - Desfile dos Casais Fritz
e Frida
Apresentações Culturais
Lanches Típicos a noite toda
23h00 - Baile com as bandas
Cavalinho e 2001 (oito horas de
baile).

Visando um melhor
atendimento para os
suinocultores e produtores em
geral de todo o município de
Missal, a Secretaria Municipal
de Agricultura e Meio Ambiente
adquiriu um novo tanque para o
caminhão esterqueiro, bem como
providenciou a reforma do
caminhão.

“Com esta aquisição,
poderemos atender maior

Agricultura recebe investimentos
número de produtores com mais
agilidade no serviço”, destaca
Altair Fetzner, secretário
municipal de Agricultura e Meio
Ambiente.

O agendamento dos
serviços para captar e espalhar
esterco com o caminhão nas
propriedades agrícolas pode ser
feito na Secretaria de Agricultura
ou nas sub-prefeituras de Dom
Armando e Portão do Ocoi.

Caminhão
distribuidor
de esterco

tem
beneficiado

centenas
de

produtores
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PALAVRAS CRUZADAS

Vida Doce Vida - Arionauro

H U M O R

Filosofando (?)

Resposta da cruzada na página 22COQUETEL

O duelo da bicharada
As duas bichinhas caipiras estavam se
agarrando no meio da rua:
- Sua lazarenta de uma figa! Fia de uma caipora!
Vô ti insiná a num olhá pra óme dozotro! - dizia
uma.
- Eu vô arrancá seus cabelo, vô quebrá suas
unha! Sua egoísta! - dizia a outra.
- Ái... você borrô meu batom, sua vadia!
- E você me arranhô o braço! Olhá só o vergão
que ficô! E agora, o que será de mim? Buááá...
como sou infeliz...
Aí chega um guarda e interrompe a piada:
- Vamos parar com essa briga aí, senão eu levo
as duas em cana!
- Cruzes!
- Credo, que violênça!
- Aposto que é só porque nóis semo bicha!
- Nóis semo não - corrigiu o guarda. - Nós
somos!
- Hummm... menina! Mas, juro que ocê num
parece!

Velhinho recém-nascido
 Dois amigos velhinhos estão sentados no banco
de uma praça e começam a conversar:
- Macedo, eu tenho 83 anos e estou cheio de
dores e problemas. Você deve ter mais ou menos
a minha idade. Como é que você se sente?
- Como um recém-nascido.
- Como um recém-nascido?
- É isso mesmo. Sem cabelo, sem dentes e
acho que acabei de mijar nas calças.

Seduzindo a secretária
Dois sócios acabam de contratar uma secretária
jovem de curvas extremamente sensuais.
Embora eles sejam casados, já fazem a aposta
para saber quem vai sair com ela primeiro.
Finalmente, o mais novo deles consegue levá-
la para o motel. O sócio quer saber como foi:
- E então, ela é boa de cama?
- Ahhh - responde desanimado o primeiro - a
minha mulher é melhor.
Alguns dias depois, é o outro que consegue
levá-la para o motel. O amigo quer saber a nota:

- E aí, como é que foi?
- Você tinha razão, sua mulher é melhor mesmo.

Paciente curioso
 Um árabe chega a um consultório para fazer um
exame de próstata, quando a secretária começa
a preencher a ficha de pacientes:
- Seu nome?
- Abu Abdalah Sarafi.
- Sexo?
- Quatro vezes por semana...
- Não, não, não é isso! Homem ou mulher?
- Homem e mulher... Algumas vezes camelo...

Andador profissional
 Chegou o Natal, Joãozinho estava radiante
porque tinha acabado de ganhar uma bicicleta.
Ele esperou durante o ano todo aquele seu
presente... Se comportou muito bem com os
mais velhos, foi um bom aluno e finalmente
conseguiu ganhar a sua desejada bicicleta. No
dia seguinte, o garoto já começou a andar com
o tão sonhado presente:
- Olha, papai... Tô andando sem uma mão!
- Cuidado, menino! Você nem sabe andar direito
com as duas mãos e já quer andar sem uma?
- Olha só, papai... Tô andando sem as duas
mãos!
- Cuidado, moleque, você vai se machucar!
De repente, escuta-se um barulho e então
Joãozinho diz:
- Olha só, papai... Tô andando sem os dentes!

Oração dos baladeiros
 Cerveja nossa que estás no freezer
Alcoolizado seja o nosso fígado,
Venha a nós o copo cheio.
Seja feita a nossa balada
Assim na festa, como no bar.
A dose nossa de cada dia nos dai hoje,
Perdoai os nossos porres,
Assim como nós perdoamos
Aos que não bebem.
Não nos deixei cair no refrigerante
E livrai-nos da água.
Ao mé!

“A manicure só consegue
trabalhar se alguém der
uma mão para ela. “

“Proprietários de granjas
não costumam soltar a
franga. “

O homem mais alto do mundo,
o chinês Bao Xishun, que segundo o
livro Guinness dos recordes mede 2,36
m, acaba de casar-se, após um mês
de namoro, com uma jovem de 28 anos
que mede 1,68 m.

A notícia chega apenas alguns
dias depois de outro recordista chinês
do Guinness, o homem mais cabeludo
do mundo, anunciar seu casamento
para este ano. Nascido em 1951, Bao
iniciou no ano passado uma campanha
através da imprensa chinesa em busca
de uma esposa, já que sua alta estatura
o impedia de encontrar uma
companheira, segundo ele.

Vinte mulheres de várias
províncias responderam ao anúncio e,
finalmente, a escolhida foi Xia Shujian,
de 1,68 m, e funcionária de um centro
comercial da cidade de Chifeng, perto
da localidade onde Bao mora, na região
autônoma da Mongólia Interior.

Segundo a agência oficial
Xinhua, a recém-casada afirmou que,
após conhecer Bao, deixou logo de
prestar atenção em sua estatura e
percebeu sua amabilidade e
consideração.

Homem mais alto do mundo
casa-se com jovem de 1,68 m

Registrado em 2005 no
Guinness como o homem mais alto do
mundo, o crescimento de Bao foi normal
até os 16 anos, quando, repentinamente
e sem que os médicos tenham
encontrado ainda uma explicação, teve
um “estirão” que em sete anos o levou
a sua estatura atual.

Membros do Diretório
Municipal dos Democratas (ex-
PFL) de Missal, vereadores (Lauro
Follmann, Nelson Fernandes dos
Santos, Vanderlei Baum e
Antonio Silva da Costa - este do
PTB, além de Artêmio Scheeren
- suplente do PFL, que atualmente
exerceu o cargo devido licença
do vereador Vanderlei)  e
lideranças do partido participaram
no último dia 16, de reunião com
os deputados Elio Lino Rusch
(estadual) e Eduardo Sciarra
(federal), com o objetivo de ouvir
as metas dos deputados e
apresentar a sugestões de
emendas e projetos. O encontro
foi realizado no distrito de Dom
Armando.

Lírio Liotto, presidente
dos Democratas de Missal, abriu
a reunião falando sobre as
atividades do partido no município,
destacando que ainda neste
semestre o partido inicia um giro
de reuniões visando a elaboração
do plano de governo que será
apresentado aos missalenses na
eleição municipal de 2008.

“Vamos apresentar um
plano viável e que contemple todos
os setores, especialmente o setor
produtivo, gerador de empregos e
renda.”

Democratas se reúnem com deputados
Liotto também destacou o
trabalho dos vereadores no
Legislativo, “voltado a oferecer
sugestões para a administração
municipal e, ao mesmo tempo de
cobrança das promessas de
campanha, que infelizmente não
estão sendo cumpridas.”

Democratas
Os deputados Elio

Rusch e Eduardo Sciarra, os
mais votados no município, se
colocaram a disposição do
partido. “Estamos aqui para
reforçar os compromissos
assumidos,” afirmaram.

Outro assunto bastante
enfocado foi a troca de nome do
PFL, que oficializou a nova sigla
no dia 28 de março, na convenção
nacional. A Frente Liberal (FL),
que passou a se chamar PFL,
nasceu há 22 anos formado
dissidência do PDS para eleger
Tancredo Neves, com concorria
contra Paulo Maluf. “Hoje não
somos mais um ‘frente’, somos
um partido político, por isso
entendemos que há necessidade
de mudar o nome,” explicou
Sciarra.

Ainda segundo o
deputado, “somos democratas e
nos opomos a essa onda de

populismo no Brasil e na América
Latina, onde se rasga a
Constituição. Por isso o partido
passou a se chamar
Democaratas.”

Vice-presidente do DEM
O deputado Eduardo

Sciarra foi eleito vice-presidente
nacional do Democratas. Ele é o
único paranaense a fazer parte da
direção nacional da sigla e irá
cuidar de todos os assuntos da
área econômica. “É uma posição
de destaque, de grande
importância, a qual pretendo
dedicar-me com todas as forças”.

Ainda conforme Sciarra,
Líderes dos Democratas de Missal
em reunião com Rusch e Sciarra

a mudança de nome é positiva,
pois tem como objetivo dar uma
cara diferente ao partido. “Vamos
dar uma abertura maior a uma

nova geração de lideranças que
possuam visão crítica quanto ao
governo populista atual e apostem
em mudanças para o País”.

Aposentadoria e benefícios
O Sindicato dos

Trabalhadores Rurais de Missal
promoveu reunião para
esclarecimentos sobre a questão
de aposentadoria e recebimento
de benefícios do INSS,
principalmente por parte de
agricultores, com a participação
de expressivo número de pessoas,
que acompanharam as
explicações de representantes do
INSS de Medianeira e Cascavel.
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Na Pesca à
Corvina,
duas das

equipes que
trabalharam
para que a

gastronomia
novamente
fosse  10,
com louvor

Edgar Kappke, Elso Boaretto e Rogério Riva,
na Pesca à Corvina

Equipe da Creche Divina ProvidênciaEli e Boni

Paulinho e Suzane

“A vida é

maravilhosa,

sem ela

estaríamos

mortos”

Pepe Pirez

Candidatas a Rainha da Deutsches

Carine
Gonçalves

Carine
Schmidt
Hosda

Cristiane
Wagner

Jéssica
Lenz

Jhéssica
Lang

Karline
Wolfart

Letícia
Noss

Marilene
Royer

Débora
Hoss

Nove candidatas disputam o título de Rainha da 6ª Deutsches Fest - Festa Alemã,
que acontece em Missal nos dias 13 e 14 de abril, com o objetivo de resgatar a cultura
germânica da colonização do município e fornecer oportunidade de divertimento sadio
e pratos da gastronomia alemã.

A eleição da Rainha será na noite do dia 13, no Centro de Eventos, quando da
realização do primeiro baile da festa, com a Banda 2001, com entrada franca. O
segundo baile será no dia 14, com as bandas 2001 e Cavalinho.

Simbolizando
a

Deutsches
Fest,

Beatriz e
Murilo, na

festa do
ano

passado

Sônia Schneiders
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PALAVRAS CRUZADAS

Vida Doce Vida - Arionauro

H U M O R

Filosofando (?)

Resposta da cruzada na página 22COQUETEL

O duelo da bicharada
As duas bichinhas caipiras estavam se
agarrando no meio da rua:
- Sua lazarenta de uma figa! Fia de uma caipora!
Vô ti insiná a num olhá pra óme dozotro! - dizia
uma.
- Eu vô arrancá seus cabelo, vô quebrá suas
unha! Sua egoísta! - dizia a outra.
- Ái... você borrô meu batom, sua vadia!
- E você me arranhô o braço! Olhá só o vergão
que ficô! E agora, o que será de mim? Buááá...
como sou infeliz...
Aí chega um guarda e interrompe a piada:
- Vamos parar com essa briga aí, senão eu levo
as duas em cana!
- Cruzes!
- Credo, que violênça!
- Aposto que é só porque nóis semo bicha!
- Nóis semo não - corrigiu o guarda. - Nós
somos!
- Hummm... menina! Mas, juro que ocê num
parece!

Velhinho recém-nascido
 Dois amigos velhinhos estão sentados no banco
de uma praça e começam a conversar:
- Macedo, eu tenho 83 anos e estou cheio de
dores e problemas. Você deve ter mais ou menos
a minha idade. Como é que você se sente?
- Como um recém-nascido.
- Como um recém-nascido?
- É isso mesmo. Sem cabelo, sem dentes e
acho que acabei de mijar nas calças.

Seduzindo a secretária
Dois sócios acabam de contratar uma secretária
jovem de curvas extremamente sensuais.
Embora eles sejam casados, já fazem a aposta
para saber quem vai sair com ela primeiro.
Finalmente, o mais novo deles consegue levá-
la para o motel. O sócio quer saber como foi:
- E então, ela é boa de cama?
- Ahhh - responde desanimado o primeiro - a
minha mulher é melhor.
Alguns dias depois, é o outro que consegue
levá-la para o motel. O amigo quer saber a nota:

- E aí, como é que foi?
- Você tinha razão, sua mulher é melhor mesmo.

Paciente curioso
 Um árabe chega a um consultório para fazer um
exame de próstata, quando a secretária começa
a preencher a ficha de pacientes:
- Seu nome?
- Abu Abdalah Sarafi.
- Sexo?
- Quatro vezes por semana...
- Não, não, não é isso! Homem ou mulher?
- Homem e mulher... Algumas vezes camelo...

Andador profissional
 Chegou o Natal, Joãozinho estava radiante
porque tinha acabado de ganhar uma bicicleta.
Ele esperou durante o ano todo aquele seu
presente... Se comportou muito bem com os
mais velhos, foi um bom aluno e finalmente
conseguiu ganhar a sua desejada bicicleta. No
dia seguinte, o garoto já começou a andar com
o tão sonhado presente:
- Olha, papai... Tô andando sem uma mão!
- Cuidado, menino! Você nem sabe andar direito
com as duas mãos e já quer andar sem uma?
- Olha só, papai... Tô andando sem as duas
mãos!
- Cuidado, moleque, você vai se machucar!
De repente, escuta-se um barulho e então
Joãozinho diz:
- Olha só, papai... Tô andando sem os dentes!

Oração dos baladeiros
 Cerveja nossa que estás no freezer
Alcoolizado seja o nosso fígado,
Venha a nós o copo cheio.
Seja feita a nossa balada
Assim na festa, como no bar.
A dose nossa de cada dia nos dai hoje,
Perdoai os nossos porres,
Assim como nós perdoamos
Aos que não bebem.
Não nos deixei cair no refrigerante
E livrai-nos da água.
Ao mé!

“A manicure só consegue
trabalhar se alguém der
uma mão para ela. “

“Proprietários de granjas
não costumam soltar a
franga. “

O homem mais alto do mundo,
o chinês Bao Xishun, que segundo o
livro Guinness dos recordes mede 2,36
m, acaba de casar-se, após um mês
de namoro, com uma jovem de 28 anos
que mede 1,68 m.

A notícia chega apenas alguns
dias depois de outro recordista chinês
do Guinness, o homem mais cabeludo
do mundo, anunciar seu casamento
para este ano. Nascido em 1951, Bao
iniciou no ano passado uma campanha
através da imprensa chinesa em busca
de uma esposa, já que sua alta estatura
o impedia de encontrar uma
companheira, segundo ele.

Vinte mulheres de várias
províncias responderam ao anúncio e,
finalmente, a escolhida foi Xia Shujian,
de 1,68 m, e funcionária de um centro
comercial da cidade de Chifeng, perto
da localidade onde Bao mora, na região
autônoma da Mongólia Interior.

Segundo a agência oficial
Xinhua, a recém-casada afirmou que,
após conhecer Bao, deixou logo de
prestar atenção em sua estatura e
percebeu sua amabilidade e
consideração.

Homem mais alto do mundo
casa-se com jovem de 1,68 m

Registrado em 2005 no
Guinness como o homem mais alto do
mundo, o crescimento de Bao foi normal
até os 16 anos, quando, repentinamente
e sem que os médicos tenham
encontrado ainda uma explicação, teve
um “estirão” que em sete anos o levou
a sua estatura atual.

Membros do Diretório
Municipal dos Democratas (ex-
PFL) de Missal, vereadores (Lauro
Follmann, Nelson Fernandes dos
Santos, Vanderlei Baum e
Antonio Silva da Costa - este do
PTB, além de Artêmio Scheeren
- suplente do PFL, que atualmente
exerceu o cargo devido licença
do vereador Vanderlei)  e
lideranças do partido participaram
no último dia 16, de reunião com
os deputados Elio Lino Rusch
(estadual) e Eduardo Sciarra
(federal), com o objetivo de ouvir
as metas dos deputados e
apresentar a sugestões de
emendas e projetos. O encontro
foi realizado no distrito de Dom
Armando.

Lírio Liotto, presidente
dos Democratas de Missal, abriu
a reunião falando sobre as
atividades do partido no município,
destacando que ainda neste
semestre o partido inicia um giro
de reuniões visando a elaboração
do plano de governo que será
apresentado aos missalenses na
eleição municipal de 2008.

“Vamos apresentar um
plano viável e que contemple todos
os setores, especialmente o setor
produtivo, gerador de empregos e
renda.”

Democratas se reúnem com deputados
Liotto também destacou o
trabalho dos vereadores no
Legislativo, “voltado a oferecer
sugestões para a administração
municipal e, ao mesmo tempo de
cobrança das promessas de
campanha, que infelizmente não
estão sendo cumpridas.”

Democratas
Os deputados Elio

Rusch e Eduardo Sciarra, os
mais votados no município, se
colocaram a disposição do
partido. “Estamos aqui para
reforçar os compromissos
assumidos,” afirmaram.

Outro assunto bastante
enfocado foi a troca de nome do
PFL, que oficializou a nova sigla
no dia 28 de março, na convenção
nacional. A Frente Liberal (FL),
que passou a se chamar PFL,
nasceu há 22 anos formado
dissidência do PDS para eleger
Tancredo Neves, com concorria
contra Paulo Maluf. “Hoje não
somos mais um ‘frente’, somos
um partido político, por isso
entendemos que há necessidade
de mudar o nome,” explicou
Sciarra.

Ainda segundo o
deputado, “somos democratas e
nos opomos a essa onda de

populismo no Brasil e na América
Latina, onde se rasga a
Constituição. Por isso o partido
passou a se chamar
Democaratas.”

Vice-presidente do DEM
O deputado Eduardo

Sciarra foi eleito vice-presidente
nacional do Democratas. Ele é o
único paranaense a fazer parte da
direção nacional da sigla e irá
cuidar de todos os assuntos da
área econômica. “É uma posição
de destaque, de grande
importância, a qual pretendo
dedicar-me com todas as forças”.

Ainda conforme Sciarra,
Líderes dos Democratas de Missal
em reunião com Rusch e Sciarra

a mudança de nome é positiva,
pois tem como objetivo dar uma
cara diferente ao partido. “Vamos
dar uma abertura maior a uma

nova geração de lideranças que
possuam visão crítica quanto ao
governo populista atual e apostem
em mudanças para o País”.

Aposentadoria e benefícios
O Sindicato dos

Trabalhadores Rurais de Missal
promoveu reunião para
esclarecimentos sobre a questão
de aposentadoria e recebimento
de benefícios do INSS,
principalmente por parte de
agricultores, com a participação
de expressivo número de pessoas,
que acompanharam as
explicações de representantes do
INSS de Medianeira e Cascavel.
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Em cerimônia realizada
no dia 20 de março, no Auditório
da Univel (Cascavel), a
Cooperativa Sicredi Cataratas
realizou a entrega da premiação
do 5º PSIU (Prêmio Sicredi
Universitário), que abordou o tema
“Previdência Privada - Tendência
ou Necessidade?”, premiando
dois acadêmicos, sendo um da
Unioeste - Extensão em Santa
Helena e outro da Facemed de
Medianeira.

Este prêmio que tem
como objetivo a produção de
redações dissertativas sobre o
tema proposto, e é uma iniciativa
da Cooperativa para aproximar a
vida acadêmica da realidade e de
temas que estejam em discussão
ampla de nível sócio econômico e
cultural, além de estarem
estrategicamente posicionados
em demandas por produtos
gerados pelos associados das
cooperativas do Sicredi. O
universitário e/ou universitários
interessados se inscrevem de
forma individual ou em até grupos
de três pessoas, com o apoio de
um empresário cadastrado em
uma entidade representativa de
classe e mais a orientação de um
professor universitário, que juntos
produzem a redação sobre o tema
proposto, que após entregue nas
Unidades de Atendimento da
Sicredi onde o mesmo, ou os
mesmos, se inscreveram
concorrem aos prêmios
propostos.

Dos trabalhos
apresentados, 10 são
selecionados em uma primeira
fase e após entregues às
faculdades parceiras do projeto
que fazem uma segunda
avaliação, pontuando cada um
dos trabalhos. Diante da soma
das notas das correções pelas
faculdades é que se conhecem
os vencedores. O período de
inscrição dos trabalhos e de 20
de março a 30 de junho e a entrega
das redações é compreendido do
momento da inscrição até o dia
20 de outubro, quando os
trabalhos começam a ser
corrigidos e pontuados para
participação nas fases seguintes,
sendo que em nenhuma das fases
de correção os responsáveis pela
correção ficam conhecendo quem
são os participantes, tanto
acadêmicos quanto empresários
e professores orientadores,
procurando desta forma proteger
todos os participantes quanto as
chances de consagração aos
prêmios.

Vencedores
No 5º PSIU, os

vencedores foram: em 1º lugar,
Nelson Simon Junior, da

PSIU
Sicredi entrega R$ 9 mil em prêmios

Nelson Simon, pai do acadêmico vencedor e que não pode se
fazer presente, recebendo o prêmio de R$ 6 mil das mãos do

presidente da Sicredi, Luiz Hoflinger, acompanhados de Romeo
Balzan e Cesar Angonese

Facemed, em parceria com o
empresário César Angonese da
Empresa Cemapa Informática ,
tendo como orientadora a
professora Silvana Lovera Silva;
e em 2º lugar, a acadêmica do
curso de Pedagogia da Unioeste
– Extensão de Santa Helena,
Raquel Horst, que fez o seu
trabalho em conjunto com o
empresário da Oficina do Relógio,
Volmir Pederssetti, tendo como
orientadora a professora Elenita
Conegero Pastor Manchone,
ambos receberam prêmios em
dinheiro, de R$ 6 e R$ 3 mil,
respectivamente.

6º PSIU
Na oportunidade a

Sicredi Cataratas também
lançou o seu 6º PSIU, através da
assinatura conjunta entre o
presidente da Sicredi Cataratas,
Luiz Hoflinger e seus Gerentes
Regionais e de Controladoria, e
dos diretores e representantes
das faculdades parceiras da idéia,
entre elas a Univel, FAG, Unipar
e Unioeste (todas de Cascavel),
Facemed, Uniguaçu/Faesi (São
Miguel do Iguaçu) e Unioeste,
UDC, Unifoz, Cesufoz, e União
das Américas (todas de Foz do

Iguaçu).
O tema para esta edição

do PSIU é “Consórcio – Sistema
de Compra ou Oportunidade de
Poupança”. Segundo Luiz
Hoflinger, “ambos os temas do
evento tem a ver com
planejamento do futuro, a
Previdência buscando a
manutenção do padrão de vida
quando se aposentam, e o tema
do próximo prêmio, o consórcio,
na realização do sonho das
pessoas, pois tanto um quanto o
outro demandam planejamento
para possibilitar a aquisição de
um determinado bem ou condição
estável”. Para esta edição serão
premiados em dinheiro três
participantes, chegando a um valor
de R$ 10 mil, sendo R$ 6 mil para
o primeiro, R$ 3 mil para o
segundo e R$ 1 mil para o terceiro
colocado.

Assim como das outras
vezes, a Cooperativa possibilitou
aos participantes da cerimônia
de premiação uma palestra sobre
o tema proposto, com o gerente
da Sicredi Administradora de
Consórcios Ltda., o advogado
Romeo Balzan, que discorreu
sobre as vantagens desse tipo de
investimento.

Estão abertas as
inscrições para o curso de
Produção Artesanal de
Alimentos, que visa desenvolver
corretamente os processos de
beneficiamento e de conservação
de pescados, elaboração de
pratos típicos com total
aproveitamento, beneficiamento,
transformação e conservação,
congelamento de peixe,
filetagem, defumação, receitas

Curso de Produção
Artesanal de Alimentos

como lasanha, risoto, peixe na
batata e outras.

O curso será realizado
dias 14 e 15 de maio, com 15
vagas, idade superior a 18 anos.
Interessados devem fazer sua
inscrição no Sindicato até dia 20
de abril - maiores informações
pelo fone 3244-1440.

Este curso é para
agricultores e a realização é em
conjunto com o Senar.

No Dia Mundial da
Juventude, 30 de março, a
Prefeitura de São Miguel do
Iguaçu entregou o Parque de
Lazer Jovem à comunidade.

Cerca de três mil
pessoas compareceram ao
evento para receber e conhecer
mais esta obra, realizada com
recursos próprios do município,
que atenderá a população jovem
com espaço para promoção de
eventos, tunning e encontros.

Entre as autoridades
presentes, Eli Ghellere prefeito,
Cristina Verona Ghellere,
presidenta do Provopar, Nélio
Binder, vice-prefeito, Haroldo
Nogiri, promotor de justiça,
Sandra Tâmara Gayer, juíza da
comarca, Nacleto Três,
presidente da Câmara de
Vereadores, os vereadores
Antônio Dilmar Tonis Mafalda,
Jairo dos Anjos, Cláudio Dutra e
Valmir Frigo, os secretários
municipais Valdemar Carvalho e
Valdecir Lago, o Comandante do
II Pelotão da Polícia Militar, Lineu
Carneiro, e o delegado da Polícia
Civil, Carlos Tatisudi.

O promotor de justiça
Haroldo Nogiri, parabenizou a
ação da Prefeitura Municipal,
disse que a partir de hoje, o
jovem terá um lugar para
extravasar energia e com certeza,
saberá usá-lo com
responsabilidade.

Durante seu discurso, o
presidente da Câmara de
Vereadores, Nacleto Três
lembrou que em 15 de março de
2005, estiveram reunidos cerca
de 300 jovens com o objetivo de
apreciar a indicação de sua
autoria, de número 39/05 que
encaminhada ao Executivo à
criação de um espaço ao jovem
são-miguelense, pois, segundo
ele “há uma preocupação muito

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Inaugurado Parque
de Lazer Jovem

grande com o lazer saudável dos
nossos jovens. Hoje é o Dia do
Jovem de São Miguel do Iguaçu,
o dia em que ele realiza o sonho
de ter um lugar para extravasar,
correr, brincar e sonhar.

Agradeço ao prefeito Eli
Ghellere e sua equipe pela
realização deste sonho, que
surgiu na campanha e que agora
é realidade.”

Eli Ghellere salienta a
importância deste projeto, e diz
que ele faz parte de ações
integradas a juventude. Ações
que a administração tem com
planos definidos, organizando não
só um espaço, mas um todo,
“onde possamos formar nossas
crianças, e para isso,
atenderemos a partir do segundo
semestre a Escola Integral que
será instalada aqui no Parque de
Exposições, onde o aluno
permanecerá na escola o dia todo
e parte das atividades extra-
curriculares serão desenvolvidas
aqui. Saliento que este projeto
teve a votação unânime dos
nossos vereadores, e a Prefeitura
atendeu prontamente entendendo
a importância para nossa
juventude. Aproveito para convidar
o público jovem para participar do
complemento deste projeto”,
finaliza Eli Ghellere.

Durante a inauguração,
as atividades de inauguração
contaram com a presença da
Banda Marcial Municipal, da
Banda KG3 e de uma Bateria
Inaugural de Kart com a
presença do prefeito Eli Ghellere,
do vice Nélio Binder, do sargento
da PM Lineu Carneiro, do
presidente da Câmara de
Vereadores, Nacleto Três, dos
vereadores Valmir Frigo, Jairo
dos Anjos, Cláudio Dutra e do
engenheiro civil Francisco
Toshiaki Takeshita.

Descerramento da placa inaugural do espaço jovem

188 equipes participaram do
Desafio de Pesca à Corvina

Foi realizado nos dias
17 e 18 de março, no Terminal
Turístico de Vila Natal em Missal,
o 7º Desafio de Pesca à Corvina,
com a participação de 188 equipes
de vários municípios do Estado e
também do Paraguai. O evento é
promovido pela Anpemi
(Associação Náutica de Pesca
Esportiva Missal) em parceria
com o Governo Municipal, Lions
Clube, Provopar e Artemi. “O
número de equipes participantes
foi muito bom, pois a previsão do
tempo indicava chuva para o
sábado, o que se confirmou, o
que fez com que muitas equipes
que haviam garantido participação
não viessem”, afirma Enácio
Grasel, presidente da Anpemi. A
expectativa era de que 230
equipes participassem, porém se
manteve, conforme os próprios
participantes, como um dos
maiores eventos de pesca
esportiva realizados no Lago de
Itaipu e no Estado do Paraná.

A chuva torrencial que
caiu no sábado à tarde, inclusive
obrigou a Comissão Organizadora
a cancelar a realização da
barqueata, que estava marcada
para iniciar às 16h00. O restante
da programação ocorreu
conforme estava previsto, com o
jantar no sábado, tendo como
pratos principais o porco à
paraguaia e costela bovina
recheada; na manhã de domingo
foi servido o elogiado café colonial
e ao meio dia almoço.

Classificação/prêmios
Este ano o evento

ofereceu um recorde de prêmios
aos participantes, todos
entregues por sorteio, enquanto
que os pescadores das dez
maiores corvinas receberam
troféus.

As 10 equipes que
pescaram as maiores corvinas
foram:

1º e 2º) Equipe Metal Oeste, de
Santa Terezinha de Itaipu, corvina
pesando 2 quilos e 10 gramas, e
1,495 quilo, respectivamente;
3º) Equipe Colombo, de
Medianeira, corvina com 1,405
quilo;
4º) Equipe Mucuri, corvina de 1,395
quilo;
5º) Alfaiataria Vanzin, corvina com
1,395 quilo;
6º) Metal Oeste, corvina com 1,265
quilo;
7º) Posto Piter, corvina pesando
1,135 quilo;
8º) Colombo, com corvina
pesando, 1,115 quilo;
9º) Divisa Veículos, corvina com
965 gramas;
10º) Rancho W R, corvina com
920 gramas.

Mais de 150 prêmios (brindes)
foram sorteados no sábado (17) à
noite e no domingo (18), entre as
equipes participantes, sendo
ganhadoras dos 10 prêmios
principais:
1º) Motor de popa com 15 HPs,
equipe Construtora Portal, de São
Miguel do Iguaçu;
2º) Barco de 6 metros, Águia da
Noite, de Medianeira;
3º) Barco de 5 metros, Boto
Pesca, de Foz do Iguaçu;
4º) Barco de 5 metros, Trio
Itaipulândia;

5º) Motor elétrico, Stela Marys,
de Cascavel;
6º) Motor elétrico, Comin, de
Medianeira;
7º) Motor elétrico, Nossa Senhora
Aparecida;
8º) Motor elétrico, Colombo, de
Medianeira;
9º) Motor elétrico, Inviolável, de
Medianeira;
10º) Bicicleta de 18 marchas,
Auto Peças Conquista.

Para menores
Em cada edição do

Desafio de Pesca à Corvina de
Missal, também é realizado, no
domingo pela manhã, a pesca
infantil (de barranco) para
crianças e adolescentes (até 16
anos), onde se destaca o objetivo
da conscientização pela
preservação, pois esta é realizada
na modalidade de pesque-solte.

Os três participantes que
pescam a maior quantidade de
peixes recebem troféus, e todos,
independentemente de pescar ou
não, participam de sorteio de
brindes.

Neste ano a classificação
foi esta (definida por sorteio, pois
os três pescaram o mesmo
número de peixes):
1º) Mariane Borre
2º) Eduardo Zwirtes
3º) Luryan Lang

Equipe de STI conquistou o 1º e 2º lugares

As 10 maiores corvinas Para menores: três primeiros colocados

Alegria, dança, comida,
música, cultura e muito, muito
chopp!! Esta é a definição da
expectativa para a 6° Deutsches
Fest - Festa Alemã, que acontece
em Missal nos dias 13 e 14 de
abril.

A festa terá atrativos que
tem levado muitas pessoas a
participarem todos os anos, entre
eles o desfile de carros
alegóricos, concurso de Rainha
e Fritz e Frida, chopp em metro,
jogo do barril, comidas típicas e
muita música.

Um dos pontos altos do
evento é o concurso da Rainha da
Deutsches Fest, que neste ano
será disputado por nove
candidatas. Elas participarão do
desfile alegórico na noite de
sexta-feira e a partir das 21h00,
no Centro de Eventos, farão
desfile individual e coletivo. Veja
as fotos das candidatas na página
11.

Além do tradicional e
atrativo Jogo do Barril, este ano a
comissão organizadora preparou
uma novidade. Trata-se do
Concurso do Serrote, no qual o
casal que serrar uma torra em
menos tempo será o vencedor
(sábado, dia 14, na Avemi).

A 6ª edição da
Deutsches Fest está sendo
promovida por meio de uma
parceria entre a Câmara Júnior,
Governo Municipal, Acimi, Escola
Municipal Novo Milênio e Lions
Clube de Missal.

Missal prepara
6°Deutsches Fest

Confira a programação completa
da festa:

Dia 13/04 – Sexta-feira
19h00 - Desfile de carros
alegóricos com saída na Prefeitura
Municipal de Missal até o Centro
de Eventos com, casais
candidatos a Fritz e Frida,
candidatas a Rainha da Festa e
choppwagen
19h45 - Abertura oficial
20h00 - Apresentações culturais
Jantar típico alemão - eisbein
21h00 - Eliminatória do concurso
do Chopp em Metro
Concurso de Casais Fritz e Frida
Concurso da Rainha da Festa
23h00 - Baile com a Banda 2001
(ingresso livre)
02h00 - Encerramento.

Dia 14/04 - Sábado
13h30 - Desfile dos carros
alegóricos da Prefeitura até a
Avemi, com choppwagenn (carro
do chopp), Fritz e Frida e Rainha
da Festa
15h00 - Jogo do Barril (com várias
equipes, na Avemi)
Concurso do Serrote (Trumsäge
Turnier)
19h00 - Jantar Típico (Eisbein, no
Centro de Eventos)
20h00 - Desfile dos Casais Fritz
e Frida
Apresentações Culturais
Lanches Típicos a noite toda
23h00 - Baile com as bandas
Cavalinho e 2001 (oito horas de
baile).

Visando um melhor
atendimento para os
suinocultores e produtores em
geral de todo o município de
Missal, a Secretaria Municipal
de Agricultura e Meio Ambiente
adquiriu um novo tanque para o
caminhão esterqueiro, bem como
providenciou a reforma do
caminhão.

“Com esta aquisição,
poderemos atender maior

Agricultura recebe investimentos
número de produtores com mais
agilidade no serviço”, destaca
Altair Fetzner, secretário
municipal de Agricultura e Meio
Ambiente.

O agendamento dos
serviços para captar e espalhar
esterco com o caminhão nas
propriedades agrícolas pode ser
feito na Secretaria de Agricultura
ou nas sub-prefeituras de Dom
Armando e Portão do Ocoi.

Caminhão
distribuidor
de esterco

tem
beneficiado

centenas
de

produtores
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Visando oferecer aos
missalenses e moradores da
região uma atração diferente, um
grupo de aficionados por carros
antigos realiza nos dias 12 e 13
de maio, no Centro de Eventos, o
1º Encontro de Carros Antigos de
Missal. “Será um evento diferente
e beneficente”, afirma Silvio
Medina, um dos coordenadores
do encontro.

Além de vários modelos
e marcas de carros antigos, o
evento terá várias apresentações
culturais e artísticas, como da
Cia. Municipal de Danças e CTG
Porteira Nova.

Também haverá outras
atrações, como para crianças,
piscina de bolinhas e cama
elástica, além de palhaços que
animarão o evento.

Na Globo
Vários carros de anos e

modelos diferentes já tem

Em maio,
encontro de
carros antigos

confirmada a presença, como é o
caso do Ford 1929, que participou
da mini-série A Saga, da Rede
Globo de Televisão.

Ingresso
O evento é beneficente ,

sendo que o ingresso ‘custará’
um quilo de alimento não
perecível. Estes alimentos serão
todos doados para entidades do
município.

Programação
Dia 12
13h00 – Recepção dos carros
15h00 – Abertura ao público
18h00 Apresentações artísticas
e culturais
20h00 – Café colonial
22h00 – Encerramento.

Dia 13
09h00 – Abertura ao público
12h00 – Almoço
18h00 – Encerramento

Este Ford 1929, que participou da mini-série
A Saga, da Globo, será um dos carros presentes

No dia 30 de outubro de
2006, membros da Associação
dos Mateadores de Missal
reuniram-se com o prefeito de
Missal, Plínio Stuani e outras
autoridades do poder executivo,
para assinar o termo de
concessão de uso do novo espaço
onde a entidade funcionará: três
lotes, que pertencem ao
município, no Bairro São
Francisco - Loteamento Kotz.

Hoje, a sede social toma

Mateadores inauguram sede social em junho

Futura sede social da Associação dos Mateadores

forma e tem a inauguração
marcada para o próximo dia 03 de
junho, conforme informou José
Eugenio Kuns, presidente da
associação.

O local, que terá mais de
400 metros quadrados de área
construída, está com as obras
em ritmo acelerado. Na sede,
além de um local destinado as
encontros (espécie de salão), terá
copa, cozinha, sanitários e
cancha de bochas. “Nós, além

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

A Associação dos
Mateadores foi fundada
‘provisoriamente’ há cerca de 10
anos. “Oficialmente, com registro,
completaremos cinco anos em
julho”, informa Kuns. A
Associação tem atualmente
cerca de 50 sócios, sendo que a
admissão de novos sócios, antes
de ser oficializada, tem que passar
pela avaliação da diretoria.

Depois de quase sete
anos em funcionamento, o Fórum
Permanente de Desenvolvimento
de Missal está em fase de
extinção. A decisão de paralisar
as atividades aconteceu em uma
reunião realizada no mês de
março. Conforme a última
presidente, Gisela Lunkes, houve
um esvaziamento, a participação
das pessoas passou a ser mínima,
inviabilizando a seqüência dos
trabalhos. O Fórum chegou a ser

Fórum de Desenvolvimento
‘fecha as portas’

transformado em Ocip.
Durante o período em que

permaneceu ativo, o Fórum
Permanente de Desenvolvimento
de Missal apoiou e elaborou vários
projetos, sendo que alguns foram
concretizados, enquanto outros
não decolaram, por falta de apoio
e interesse das pessoas e
entidades que seriam envolvidas.

A diretoria trabalha agora
na baixa dos documentos para
extinguir legalmente a entidade.

No dia 26 de março,
durante a sessão ordinária da
Câmara de Vereadores de Missal,
o secretário municipal de
Indústria, Comércio e Turismo,
Áureo Glesse, compareceu
atendendo requerimento aprovado
por todos os vereadores que
objetivava que o mesmo desse
maiores informações sobre a
‘sobra’ de recursos (52%) em sua
secretaria no ano de 2006.

Optando por utilizar seu
direito de responder perguntas
formuladas pelos vereadores, o

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Na Câmara, secretário
foi de poucas palavras

secretário apenas afirmou que
por opção da administração
municipal, em 2006 os setores
eleitos como prioridade seriam
saúde e educação, por isso em
torno da metade dos recursos
previstos no orçamento da
Secretaria não foram por ele
utilizados.

A expectativa dos
vereadores e dos presentes a
sessão era de que o mesmo
falasse mais sobre 2006 e 2007,
porém ‘este ano’ não for
abordado.

Áureo foi de poucas palavras na Câmara
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A Prefeitura Municipal
de São Miguel do Iguaçu,
através do Departamento de
Obras e Urbanismo, está
trabalhando na reurbanização
da Rua Floresta, região que é
marco da colonização do
munic íp io ,  receberá
infraestrutura de avenida,
garantindo assim rua principal
do bairro histórico da antiga
Gaúcha revitalização e beleza.

O projeto com recurso
único da Prefeitura, teve seu
valor licitado em R$ 86.271,30
com prazo de execução de
120 dias, e contará com
cante i ro  cent ra l  com
pavimentação tipo passeio
com ca lçada em paver ,
paisagismo com plantio de
palmeiras e iluminação central
do canteiro entre as ruas
Fernando Ferrari e Ubaldino
do Amaral.

Moradora há
aproximadamente 45 anos na
Rua Floresta, dona Vanilda
Casagrande conta que quando
chegou a rua era uma avenida,
com postes cent ra is  em
madeira. A iluminação era
cedida pela antiga Serraria
São Pedro e somente até às
dez horas da noite, salienta a
moradora. “O que o prefeito
Eli Ghellere está fazendo com
essa par te  p ione i ra  do
município é simplesmente um
resgate histórico, que vem
embelezar e valorizar ainda
mais nossa cidade. Estamos
ansiosos para ver tudo pronto,

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Rua Pioneira
recebe infraestrutura
de avenida

o Posto de Saúde, o primeiro
aqui depois de tantos anos e
a avenida pronta”, finaliza
dona Vanilda.

O senhor João Luiz
Palavro,  p ione i ro  no
município, chegou em São
Miguel do Iguaçu, na Rua
Floresta em 1951, agradece e
diz que esse benefício e
atenção da Prefeitura vêm
valorizar o trabalho iniciado
pelos primeiros moradores.
“Acho que é a primeira vez
que um prefeito se preocupa
com esse lado da cidade, que
onde tudo começou,  é
importante para o município e
para nós que moramos aqui”,
salienta o pioneiro.

A lém da
reurbanização da Rua
Floresta, está em construção
também no bairro a Unidade
de Saúde Gaúcha que
atenderá os moradores,
facilitando e aprimorando o
atendimento públ ico na
saúde. Entregue também no
mês de março a Quadra de
Esportes Pestalozzi/Cepron.

As duas obras
citadas, construídas com
recursos do Governo Federal
com cont rapar t ida da
Prefeitura Municipal. Com
recurso único municipal a
Prefeitura entregou, em 2006,
a ampliação em prédio próprio
da Escola Municipal Pequeno
Pr ínc ipe o ferecendo a
comunidade escolar maior
conforto e ampliação de vagas.

Visualização da ‘futura Avenida Floresta’

Em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher, o Cepem (Colégio
Estadual Padre Eduardo Michelis) realizou
homenagem às mulheres. Alunas da 3º “A”
do Ensino Médio e da 1º B do Curso de
Formação de Docentes fizeram
apresentações.

Professores, funcionários e alunos
foram surpreendidos com a presença de
palhaços, que insinuantemente
apresentaram: “Motivos para ser Mulher.”

A Família Cepem  parabeniza e
agradece a todas as mulheres  maravilhosas
que ao lado dos homens difundem alegria,
semeiam conhecimentos e trabalham em
prol do bem estar de todos.

Cepem comemora Dia da Mulher

O Cartório de Missal
já está atuando conforme a
nova legislação, Lei 11.441/
07, que permite aos cartórios
atuarem em casos
consensuais de divórcio,
inventário e separação de
bens. “Os cartórios podem
receber processos de divórcio
desde que sejam consensuais
e não envolvam menores ou
incapazes.

Também é necessária
a presença de um advogado e
o processo é feito por meio de
escritura pública”, explica
Laci Deonísio Giehl, oficial do
Serviço Notorial e Registral
das Pessoas Naturais de
Missal. As varas de família
são outra opção, porém os
cartórios têm a vantagem da
agilidade do serviço prestado,
que se torna menos

Cartório de Missal realiza
escrituração de divórcios
e divisão de bens

burocrático, mais rápido e
barato.

A lei, sancionada pelo
presidente Lula em janeiro
deste ano, foi apontada pelo
corregedor nacional de
Justiça, ministro Antônio de
Pádua Ribeiro, como modelo
para simpl i f icar outros
procedimentos do Judiciário.

Outra característica da
nova legislação é a
simpli f icação no seu
montante, formada por
apenas quatro artigos.

A mudança desafogará
o Judiciário, agilizará o serviço
e também baixará o custo do
processo. “O procedimento é
efetuado no cartório com a
presença dos advogados de
ambas as partes, que devem
estar de acordo com a
separação”, conclui Laci.

Conforme a Lei 11.441/07, os cartórios podem
atuar em casos consensuais de divórcio,

inventário e separação de bens.
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O sorriso no rosto das
crianças demonstrava a
importância da obra inaugurada
pelo Governo de Matelândia, na
comunidade de Vila Esmeralda.

A reforma e ampliação
da Escola Municipal Duque de
Caxias tornou real um sonho que
afeta o ensino das crianças
daquela região.

“Esta escola quase foi
fechada em outros governos”,
disse o suplente de vereador Jairo
Menegatti, enquanto observava
com os pais as instalações da
escola, com nova pintura, mais
ampla e com a cobertura que
terminou com o problema das
infiltrações e goteiras. “Os alunos
e professores sofriam toda a vez
que chovia, porque existiam
muitas goteiras”, disse a
secretária de Educação e Cultura,
Rosane Crenitte.

A obra contou com
investimentos na ordem de R$
63.138,78, sendo R$ 45.991,88
a fundo perdido com recursos do
Fundef, que teve o apoio do ex-

MATELÂNDIA
Reforma em escola realiza
sonho de pais e alunos

deputado federal Irineu Mário
Colombo, e R$ 17.146,90 de
recursos próprios do município,
destinados à ampliação do
saguão, reforma e troca dos
pisos, com instalação de pisos
de qualidade e anti-derrapantes.
Além disto, a escola agora conta
com mais uma sala de aula, todo
o telhado do prédio da escola foi
trocado e foram construídos novos
banheiros e lavanderias. Outra
conquista foi a instalação da sala
de informática com cinco
computadores, com
investimentos na ordem de R$ 10
mil e foram compradas mais 70
carteiras que custaram R$ 5 mil.

O total dos investimentos
da reforma e ampliação da Escola
Duque de Caxias chegam à casa
dos R$ 80 mil. “Os pais e alunos
escolheram a cor que iríamos
usar na pintura da escola e a
comunidade ajudou durante toda
a reforma. É uma conquista que o
Governo de Matelândia nos
proporciona”, disse a diretora
Tatiane Verdi.

A escola
recebeu

reforma e
ampliação

Durante uma reunião do
Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de
Missal, realizada no dia 27 de
março nas dependências da
Câmara Municipal de
Vereadores, firmou-se a criação
da Rede de Proteção à Criança e
ao Adolescente de Missal.

A reunião contou com a
presença de representantes do
Conselho Tutelar, Conselho de
Segurança, Polícia Militar,
Governo Municipal, escolas
municipais, estaduais e
particulares, centros de educação
infantil, Câmara Municipal de
Vereadores, Conselho Municipal
da Assistência Social, Conselho
Municipal Anti-Drogas, Pastoral
da Criança, Provopar, entre
outras.

Segundo a assistente
social Marlei Cristine Feyh,
presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, a Rede de
Proteção deve ser criada para
prevenir e evitar qualquer tipo de
violência aos mesmos, investigar
suspeitas de maus tratos,
negligência e outros, objetivando

Missal tem Rede de Proteção
à Criança e ao Adolescente

Reunião para formação da
Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente

principalmente erradicar a
violência infantil no município.

“Vamos atuar no
município fazendo trabalhos
diretamente com as famílias,
promovendo palestras e reuniões
para orientação aos pais nas
escolas, todas acompanhadas
com psicóloga, assistente social
e Conselho Tutelar. Em um
segundo período, pretendemos
também criar o disque denúncia

anônimo e gratuito, que permitirá
a identificação dos agressores,
sem colocar em risco a
privacidade das fontes”, explica a
Assistente Social da Secretaria
Municipal de Bem Estar Social e
Ação Comunitária.

Atualmente as denúncias
de maus tratos contra a criança e
o adolescente devem ser dirigidas
ao Conselho Tutelar ou então
diretamente para a Polícia Militar.

Com o objetivo de
homenagear as mulheres
missalenses, o Conselho
Municipal da Mulher, em
parceria com a Secretaria de
Bem Estar Social e Ação
Comunitár ia e Provopar,
realizou 8º Encontro da Mulher
Missalense, reunindo centenas
de participantes. O evento
aconteceu no dia 10 de março
na Assemi (Associação dos
Servidores Públicos de Missal).
O Dia da Mulher é comemorado
no dia 8 de março.

Autoridades femininas
do município fizeram uso da
palavra na abertura do evento.

Mirísia Butske, prefeita
em exercício, falou sobre o
cot idiano das mulheres,
destacando a figura feminina
como indispensável para o bom
andamento da sociedade e, no
final de suas palavras, a prefeita
leu uma mensagem de
motivação para todas as
presentes.

Após os
pronunciamentos, aconteceu a
posse do novo Conselho
Municipal da Mulher. Leila
Paulus Rauber passou a

8 DE MARÇO

Mulheres participam de encontro
presidência para Ivete Lunkes
Graeff ,  que assume os
trabalhos da entidade pelo
período de um ano.

Finalizada a posse, o
evento foi comandado pela
advogada Ana Maria Antunes,
que profer iu a palestra
“Violência contra mulher”,
enfatizando a Lei “Maria da
Penha”, que entrou em vigor no
dia 22 de setembro de 2006,
garant indo às mulheres
brasileiras o direito de lutar
contra qualquer t ipo de

violência.
O evento também

contou com br incadeiras
recreativas que animaram a
tarde, houve sorteios de brindes,
homenagem às lideranças
femininas da sociedade
missalense: presidentes de
clubes de mães, pastorais,
entidades sociais e outras. No
fim da tarde, foi servido um
coquetel e para finalizar o evento
as participantes tiveram a
oportunidade de dançar e se
divertir em um matinê.

Centenas de mulheres participaram do encontro

Divulgação

ES
PA
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O

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

De 30/04 a 12/05

campanha de vendas

do Dia das Mães

A campanha de vendas do Dia das Mães inicia neste dia 30 de abril e termina no dia 12 de maio, véspera do Dia das Mães. A
campanha vai sortear cerca de R$ 2 mil em prêmios voltados para as mães como kits de beleza, brincos, pulseiras, anéis... Compr e
nas empresas de Missal, ganhe cupons e concorra aos prêmios para sua mãe.

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

Empresário, não esqueça: no dia 08 de maio tem o ‘café da manhã’ da Acimi, às 7h30, na Escola do Trabalho.

A Acimi e associados aguardam o envio de projeto do Poder Executivo para o Legislativo com relação aos vendedores ambulantes,
aumentando a taxa para eles venderem seus produtos ou proibindo completamente a venda dos ambulantes.

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

Já está no ar o site www.acimi.com.br

Nos dias 13 e 14 deste mês tem a Deutsches Fest. Pela primeira vez, a Acimi é parceria da festa.

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

Em solenidade realizada
no dia 04 deste mês, na prefeitura
de Missal, o prefeito Plínio Stuani
reassumiu o cargo de prefeito
depois de um mês de licença
para tratamento de saúde. Neste
período a vice-prefeita Mirísia
Butske comandou os destinos
do município.

Ao deixar o cargo de
prefeita em exercício, Mirísia
agradeceu o apoio de toda equipe
administrativa e funcionários
públicos municipais. “Foi uma
experiência nova e interessante.
Mesmo por um curto período
entendemos que demos nossa
colaboração, dando continuidade
aos trabalhos. Sabemos que
dificuldades sempre existirão,
mas nosso pensamento e as
ações sempre foram voltadas para
o melhor”, afirmou.

Estradas
Plínio Stuani reassumiu

afirmando que “estamos firmes e
fortes para dar continuidade aos
nossos projetos e, agradeço a
Mirísia pelo período que
comandou o município, com
certeza de forma coerente”.

O prefeito enfatizou ainda
que a partir de agora a recuperação

Plínio reassume a prefeitura
das estradas é prioridade, pois
Missal é um município agrícola,

portanto é preciso um bom acesso
as propriedades.

Plínio reassumiu afirmando que a prioridade são as estradas

No dia 11 de maio
acontece o XV Concurso de
Galinhada, promovido pela Escola
Cenecista de Missal (CNEC), um
evento gastronômico que tem por
finalidade promover a integração
da comunidade, bem como
demonstrar o potencial culinário

dos participantes, num prato típico
especificamente denominado
‘galinhada’, onde os melhores
cozinheiros são premiados.

Mais informações podem
ser obtidas junto a Escola
Cenecista ou pelo telefone (45)
3244-1446.

CNEC promove Concurso de Galinhada

O Colégio Estadual
Padre Eduardo Michelis tem
como meta formar cidadãos
responsáveis, detentores de
conhecimentos e sensíveis às
causas humanas. Diante disso,
direção, professores, equipe de
ensino, funcionários, APMF e
Conselho Escolar do Cepem
elaborou para 2007 o Plano de
Ação a ser desenvolvido
juntamente com toda
comunidades escolar, a fim de
alcançar a meta proposta.
Uma das ações estabelecidas é
a conscientização e
sensibilização em relação ao
meio ambiente. Por isso, no dia
29 de março foi realizado com
todos os alunos atividades sobre

AMAZÔNIA LOCAL
Uma das ações do Cepem para 2007

Amazônia, levando
conhecimento atualizado e crítico
sobre as riquezas da Amazônia e
as agressões que estão
ocorrendo, por ser este, também
o tema da Campanha da
Fraternidade 2007.

Foi abordada também a
realidade do nosso município em
relação às preocupações com o
lixo, erosão, rios, nascentes,
mata ciliar, bem como
preocupação com a água potável.

Para complementar foi
realizada uma oficina, a partir da
reflexão Amazônia, identificando
a nossa realidade local, sendo
produzidos pelos alunos:
desenhos, frases, acrósticos e
poesia sobre o tema.

Palestra sobre a Amazônia
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Centenas de idosos dos cinco clubes do município participaram dos encontros de comemoração da Páscoa,
realizados nos dias 02, 03 e 04 deste mês, em Portão do Ocoi (juntamente com o grupo de São Pedro), em Dom Armando
(com o grupo de Vista Alegre) e também no centro.

Nos três encontros o ponto principal foi a celebração de culto, enfatizando a preparação para a Páscoa de cada um
de nós. No Portão do Ocoi (o grupo local) e em Dom Armando (grupo de Vista Alegre) foram encenadas passagem bíblicas.

Após as celebrações a equipe da Secretaria Municipal de Bem Estar Social e Ação Comunitária fez a leitura de
mensagem alusiva a Páscoa e, posteriormente foram distribuídos bombons aos idosos, que continuaram com as atividades
normais de cada encontro.

Selecionamos algumas imagens dos três encontros:

Comemoração da Páscoa

Portão do Ocoi / São Pedro Dom Armando / Vista Alegre Centro

Escola de Educação Especial Maria Goretti

Alunos da APAE de Missal que comemoram  idade nova no mese de abril:
Aniversariantes

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

Durante a semana que antecedeu a Páscoa os alunos da
Escola de Educação Especial Maria Goretti – APAE de Missal, se
prepararam para receber o coelho da Páscoa.

Os alunos, enfeitaram os ovos de Páscoa (fotos) ensaiaram
apresentações e preparam alimentos relacionados a Páscoa.

Preparação para a Páscoa
A Escola de Educação

Especial Maria Goretti – APAE de
Missal, nos dias 20 e 23 de março
realizou a 1ª reunião com os pais
dos alunos para o ano de 2007.

Sendo que foi necessária
a realização dessa reunião em
duas etapas: a 1ª etapa foi realizada
com os pais dos alunos da
Educação Infantil e Ensino
Fundamental e no segundo
encontro com os pais dos alunos
das 4 turmas da Educação
Profissional.

A diretora Elemara nestas
reuniões fez a apresenta dos
funcionários da Escola, em seguida
apresentou as atividades que estão
sendo desenvolvidas, bem como
as parcerias que a Escola tem com
Secretaria de Saúde, Secretaria de
Educação, através das aulas de
música que são ministradas pelo
professor Ailson Dalferth, entre
outras atividades e parcerias.

Ainda nesta reunião, a
assistente social, Marlei,
apresentou seu trabalho que será
desenvolvido com os alunos,
tratando-se de higiene pessoal.

Ainda a psicóloga Neusa,
apresentou questões relacionadas
à sexualidade a qual estará
abordando esse tema com os
alunos. A fonoaudióloga, o
fisioterapeuta e a terapeuta
ocupacional, também
apresentaram o trabalho que é
desenvolvido na Escola.

Reunião com os pais

No dia 04 de abril, a
Escola de Educação Especial
Maria Goretti – APAE de Missal,
celebrou a Páscoa.

Inicialmente realizou-se
a Celebração de Páscoa,
enfatizando também a Campanha
da Fraternidade 2007, que tem
como tema Fraternidade e
Amazônia, e o lema: Vida e
Missão neste chão.

Essa celebração foi
marcada com muita alegria, em
que os alunos tiveram a
participação.

Logo após a Celebração,
os alunos fizeram apresentações

Celebração da Páscoa
referentes a Páscoa (fotos).

Acompanharam a
Celebração, os pais dos alunos,
a diretora da Escola, professores,
funcionários, alunos e a equipe
que animou a celebração,
conduzida pelo professor de
música Ailson Dalferth,
juntamente com as senhoras Irani
e Elaine, e também o presidente
da APAE, Mario Follmann. A
participação da comunidade
alegra a direção da Escola, uma
vez que os alunos se sentem
felizes ao percebem que a
sociedade esta presente nos
eventos da Escola.

Jacieli Bender (29-04), Vanessa da Silva (30-04) e Giovani Fritzen (09-04). Fábio Junges (17/04)
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Mais de 50 atletas dos cinco clubes de idosos de Missal estarão participando neste dia 21 de
abril, em Marechal Cândido Rondon, dos Jogos Regionais da Terceira Idade, que terá a participação
de equipes de cerca de 20 municípios da região.

Em 2006, os missalenses participaram das disputas de 15 modalidades e conquistaram sete
medalhas, sendo que para este ano a expectativa novamente é muito boa para a conquista de mais
medalhas. A coordenação dos treinos e seleção dos atletas é da professora de educação física Carine
Glesse.

Nos encontros realizados no início deste mês, fotografamos os atletas presentes.

Idosos missalenses participam
dos Jogos Regionais

Amadeu de Bairros, que
juntamente com Rudiberto

Schwaizer disputará a
canastra. Am bos do Centro

Ana Maria Schleiber, do
Centro, disputará na  modali-
dade de arremesso de pelota

Integrantes da equipe de vôlei misto (feminino e masculino)

Edi Borthvalk, Raelina Pimentel e Natalia Wendling,
no bolãozinho, todas de Vista Alegre

Elmar Oscar Kern e Anita Plestch Kern, na Gincana

Irineu Ely, Roque Ody (Vista Alegre)
 e Antonio Pedro Rauber, no bolão

Aloísio Welter, do Centro, Nelson Weiland, do Portão, e Ludgero
Bamberg, de São Pedro,  no revezamento 4 x 20.

Também faz parte da equipe João Batista da Silva

Linus Kuhn,
arremesso de dardo

Antonio Meyer e Avelino Ramme, do Centro,
no lançamento da malha

Dilce Manelli e Gessy Marcão,
no dominó, ambas do Portão

Leocádia Richter,
arremesso de dardo

Maria Kuhn Scneider e Maria Jurema
Schwarzer, na canastra. Ambas do Centro

Zélia Damke,
 do Centro, gincana

Maria Hilgert, Maria Áurea Scherer e Adelaide Rosa Glesse,
que juntamente com Laci Fritzen, todas do Centro,

 disputarão o bolão feminino

Uma violenta colisão por
volta das 6h05 do dia 31 de março,
na PR 497, que liga Missal a São
Miguel do Iguaçu, a cerca de um
quilômetro da cidade de Missal,
ocasionou a morte do pioneiro e
empresário de Missal, Otto
Francisco Färber, de 65 anos,
que dirigia o automóvel Corona,
placas ACZ 782, do Paraguai,
que se chocou frontalmente com
o caminhão Cargo placas AHP
2218, de Santa Helena, dirigido
por Leonel José Morais, 41 anos.

O caminhão, da
Cerâmica Terra das Águas, de
São Roque (Santa Helena) estava
carregado de tijolos e seguia
destino Foz do Iguaçu. Färber
morreu na hora, enquanto que o

Färber morre em acidente na 497

motorista do caminhão não teve
ferimentos.

Conforme informações do
motorista do caminhão e
levantamento preliminar da Polícia
Rodoviária Estadual, o automóvel
invadiu a pista contrária,
ocasionando o acidente. Entre as
hipóteses levantadas no local, e
conforme os indícios, Färber pode
ter dormido no volante - ele vinha
do Paraguai, onde possuía terras
-, ou sofrido um mal súbito.

A colisão destruiu a frente
do Corona, que ‘voltou’ cerca de
50 metros depois do choque e o
caminhão parou em uma lavoura
ao lado, depois de subir um
barranco.

Os bombeiros tiveram muito trabalho para retirar o corpo das ferragens

Färber
O empresário fixou

residência em Missal no ano
de 1965, vindo de Porto União
(SC) trabalhando na lavoura,
enquanto a esposa Paulina,
como professora. O casal tem
três filhos: Ruth, Marli e Oscar.

Posteriormente Otto
iniciou as empresas Casa
Färber e Gráfica Novo Mundo.
Atualmente também atuava na
produção agr íco la  no
Paraguai.

Ele foi vereador por
Mediane i ra  (antes  da
emancipação de Missal) em
duas legislaturas, e candidato
a prefeito de Missal.Otto Francisco Färber

Recentemente Missal
sediou o Encontro Regional da
Associação dos Conselheiros
Tutelares da Região Oeste, com
o objetivo de integrar os
conselheiros e também trocar
experiências e idéias de ações,

Encontro de conselheiros tutelares
apesar das realidades dos
municípios serem, em vários
casos, diferentes. A coordenação
do encontro foi do Conselho
Tutelar de Missal, enquanto que
as palestras e discussões foram
encaminhadas pela Associação.

Conselheiros tutelares do Oeste participaram
do encontro realizado em Missal

Na sessão ordinária da
Câmara de Vereadores de Missal
realizada no dia 19 de março, o
presidente Mario Schassott, fez
a entrega de Moção Honrosa para
o padre Valdir Antonio Riboldi,
pároco da Paróquia Nossa
Senhora da Conceição. O
requerimento propondo
condecoração foi apresentado
pelo vereador Nelson Fernandes
dos Santos e aprovado por
unanimidade pelos vereadores,
na sessão do dia 11 de novembro
do ano passado.

Conforme o vereador

Câmara entrega Moção
Honrosa para padre Valdir

Nelson Fernandes, “apresentei o
requerimento como forma de
reconhecimento oficial e de
parabéns pelos 25 anos de
sacerdócio completados pelo
padre Valdir, bem como pelo
trabalho que vem desenvolvendo
à frente da paróquia de Missal.”

Ao receber a honraria,
padre Valdir Riboldi, agradeceu a
distinção e afirmou que “este
reconhecimento nos serve de
estimulo para continuar nosso
trabalho de evangelização e
desenvolver o trabalho frente a
paróquia.”

Schassott
entrega

condecoração
ao padre

Valdir

Mesmo com o trabalho
continuo de conscientização dos
moradores por parte das equipes
ligadas ao setor, Missal já tem
confirmados nove casos de
dengue (em Dom Armando, Dois
Irmãos e na sede - três em cada
localidade) e mais 10 casos
suspeitos - aguardando resultado
de exames. Os primeiros casos
confirmados foram registrados no
mês de março, inicialmente no
distrito de Dom Armando.

Fica o alerta para a
população para se manter
vigilante, pois somente assim é
possível evitar a procriação do
mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue. É preciso
que cada um faça sua parte e
cobre dos vizinhos, amigos e
parentes a mesma atitude.
Mais detalhes sobre a dengue e
os cuidados fundamentais o leitor
encontra na página 4, coluna
Saúde.

Nove casos de
dengue em Missal

Acontece neste dia 19
de abril, no Centro de Convivência
do Idoso, o V Fórum Municipal
Anti-Drogas, que neste ano tem
como tema ‘Os efeitos maléficos
das drogas e tratamento’. “O tema
é escolhido conforme a
experiência do palestrante
convidado, que neste ano será o
psiquiatra Euripedes Paracchini,
especialista da área”, explica Ivete
Lunkes Graeff, secretária
municipal de Bem Estar Social e
Ação Comunitária, que é a
responsável pela realização,
juntamente com o Comad
(Conselho Municipal Anti-drogas),
com o apoio do Comitê de
Voluntários em Ação do Banco
do Brasil, Foto Cidade, Câmara
Junior, Provopar Sicredi Cataratas
do Iguaçu e Lions Clube de Missal.

O Fórum Anti-Drogas é
aberto à participação de toda
comunidade, especialmente as
famílias, pois a idéia é trabalhar a
prevenção do uso e abuso de

Missal realiza Fórum
Municipal Anti-Drogas

drogas, onde a família tem papel
fundamental.

Concurso
Neste sentido,

anualmente é realizado o
concurso de frase e redação, que
neste ano tem como tema ‘a
importância da família na
prevenção as drogas’, envolvendo
os alunos que acompanham o
Proerd (Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à
Violência ), onde um policial
militar, toda semana, durante um
semestre fala sobre as questões
relacionadas a prevenção ao uso
e abuso de drogas.

Programação
19h00 – Recepção
19h15 – Abertura
20h00 – Palestra
21h00 – Informação ao público
sobre a Irmandade NA
(Narcóticos Anônimos)
21h45 – Resultado e premiação
dos concursos de frase e redação
22h00 – Encerramento com
coquetel.
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Clube Sempre Alegre
Inês Weber
Arlindo Dahmer
Maria Ferreira dos Santos
Rudolfo Helmuth Glienke
Eduardo Tem Caten
Claudino Antonio Winkelmann
Maria Martins de Oliveira
Zita Binsfeld
Lúcia Maria Konrad
Dulce Stein Vogel
Otto Romildo Schneider
Ottmar Schneider
Celita Kreuz
Berta Elisabetha Feyh
Maria Elisabeta Schuh
Melina Konzen
Maria Nelsi Werner
Florentina da Motta Bento
Irineo Lenhardt
Laurindo Ten Catem
Elzira Schwaab
Liria Maria Bays
Francisco Lúcio Hendges
Maria Conceição Correa
Nelsi Moersbacher
Lourdes Maria Kaefer
Maria Kuhn Schneider
Alibio Silvano Sehn
Antonio Atanazio Staudt
Odilo José Konzen
Nelvi Lauer
Amida Raenger Hoss
Maria R. Wilmsen
Pedro Friedrich
Nadir Rocha Lang
Ana Mª Wend Diedrich
Ilka Feix Lenhart
Leocadia Anna Heck
Lucia Braun Kunz
Nelson Aloisio Schwengber

PARABÉNS! aos
aniversariantes
deste mês de abril

Vitório Stodulski
Oliria Kreutz

Clube Reviver
Walter Aloisio Junkerfeurborn
Celesio Alamini
Libera Luiza Trindade
Anelso José Muller
Arlindo Heger
Raelina Pimentel Pesamosca
Alba Locatelli Alamini

Clube Sempre Avante
Camilo Bertoldo Strieder
Adelaide Maldaner
Frida Maria Schein
Cecília Vennigkamp
Ivelina Klering
José Fridolino Steffens
Maria Elisabeta Dahmer
Zildda Silva Muniz dos Santos
Laura de Campos

Clube Paz e Amor
Olmiro Reichert
Maria Araci Kray Wendling
Imelda Kern
Maria Rohr

Clube Sempre Unidos
Henrique Guilherme Blasius
Pedro Tubiana Segundo
Nelci José Zuconelli
Ernestina Rodrigues Queiroz
Helena Conhaski
Frida Arminda junkefeuerborn
Otacilia Pompeu da Silva
Basílica Bernardi  Aguiar
Abilio Gottselig
Eva Maria Tavares

Como forma de facilitar a identificação, cada um dos seus cinco
clubes de idosos de Missal possui denominação própria:

Os clubes

Várias são as atividades e cursos
proporcionados pela equipe da
Secretaria de Ação Social e Ação
Comunitária para os idosos. Por
exemplo:
Informática, aulas todas as
segundas e quartas-feiras, em
sala anexa a Secretaria.
Importante realizar inscrições
pois já há uma lista de espera.
Podem participar idosos de todo
município.
Vôlei, treinos todas as

segundas-feiras, às 15h00, no
Centro.
Canto, ensaios em Dom
Armando, sempre às 15h00,
sendo, todas as segundas-feiras
em Dom Armando; terças no
Centro; quartas em São Pedro; e
sextas em Portão do Ocoi
(juntamente com Vista Alegre).
Ginástica, no Centro, todas as
terças e quintas-feiras, às 7h30.
Dança, no Centro, todas as
segundas-feiras, às 14h00.

Atividades

Idosos do
município estão
participando do curso,
através do Senar, que
tem como tema
“Família e Qualidade de
Vida”. Este já foi
ministrado no Centro e
em Portão Ocoi.

Também já
estão agendados para
os demais clubes.

Curso

Sempre Alegre, Centro
Sempre Unidos, Portão Ocoy
Paz e Amor, São Pedro
Reviver, Vista Alegre
Sempre Avante, Dom Armando

No ano 2025,
dos 11 países que terão
as maiores populações
de idosos em número
absoluto (todas acima
de 16 milhões), serão a
maioria do Terceiro
Mundo. O Brasil será o
sétimo país em
números absolutos,
com 32 milhões de
idosos.

Em 1940 o
Brasil tinha 4% da sua
população de idosos,
estima-se que no ano
de 2020 passará a ter
14,7%, ou seja em 80
anos a população
triplicará.

BRASIL
Em 80 anos triplicará a população de idosos

Ajude-nos a fazer estas páginas.

Dê sua sujestão!

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

SaúdeSaúdeSaúdeSaúdeSaúde

Materson
Dr. Hugo Maciel - CRM-PR- 18059

Consultório médico

O que você pode fazer a respeito da dengue

Como se pega dengue?
A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes
aegypti. Ele é muito pequeno, mas fácil de identificar pelos seus
hábitos.

Como é o mosquito?
- escuro e rajado de branco;
É menor que um pernilongo comum;
- pica durante o dia;
- se desenvolve em água parada e limpa.

Sintomas
Os seguintes sintomas podem fazê-lo suspeitar da dengue:
]- dor de cabeça;
- dor nos olhos;
- febre alta (muitas vezes passando de 40 graus);
- dor nos músculos e nas juntas;
- manchas avermelhadas por todo o corpo;
- falta de apetite;
- fraqueza;
- em alguns casos, sangramento de gengiva e nariz.

Tratamento
A pessoa com dengue deve ficar em repouso, beber muito líquido
e só usar medicamento para aliviar as dores e a febre, mas
sempre com indicação do médico. A pessoa não pode tomar
remédios à base de acido acetil salicílico, como, por exemplo,
a aspirina e o AAS.

Como evitar a doença?
A única maneira de evitar a dengue é não deixar o mosquito
nascer. Para isso, é necessário acabar com os criadouros
(lugares de nascimento e desenvolvimento dele). Ou seja, não
deixe a água, mesmo limpa, ficar parada em qualquer tipo
de recipiente como:
- garrafas;
- pneus;
- pratos de vasos de plantas e xaxim;
- bacias;
- copinhos descartáveis.

Também não se esqueça de tapar:
- caixas d’água;
- cisternas;
- tambores;
- poços;
- outros depósitos de água.

Dicas
Lave bem os pratos de plantas e xaxins, passando um pano ou
uma bucha para eliminar completamente os ovos dos mosquitos.
Uma boa solução é trocar a água por areia molhada nos
pratinhos.
- Limpe as calhas e as lajes das casas.
- Lave bebedouros de aves e animais com uma escova ou bucha;
e troque a água pelo menos uma vez por semana.
- Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo.
- Jogue no lixo copos descartáveis, tampinhas de garrafa, latas
e tudo o que acumula água. Mas atenção: o lixo deve ficar o
tempo todo fechado.

O que você precisa saber sobre a dengueNo mês de abril muitos
cristãos comemoram a Páscoa.
Infelizmente, não a Páscoa que
a Bíblia apresenta. Com o passar
dos anos, os símbolos e seus
significados foram mudando.
Todos nós sabemos, ou
devíamos saber que coelho,
ovos, chocolates, presentes,
tudo isso não tem uma
simbologia Bíblica.
       A Páscoa que a Bíblia
apresenta, primeiramente foi
celebrada com cordeiros, ervas
amargas, pães sem fermento,
sangue sobre os umbrais das
portas para firmar uma aliança
e uma saída às pressas do
Egito (Ex 12.1-28). Depois com
Jesus, a Páscoa foi celebrada
com uma ceia (um jantar), uma
cruz, sangue derramado para
firmar uma nova aliança e uma
promessa de liberdade espiritual
(Mt 26.20-30; 27.32-56).
           Para os judeus, Páscoa
é sinônimo de libertação;
libertação da escravidão do
Egito e o direito de uma nova
vida na terra prometida. Para os
cristãos, ela é sinônimo de

ESPAÇO BOAS NOVAS
vitória; vitória sobre a morte e o
direito de participar da
ressurreição e estar com Deus
nos céus. Mas para o mundo, a
Páscoa é sinônimo de quê? Não
é sinônimo de libertação, nem de
vitória, mas escravidão do
materialismo e do consumismo.
        A Páscoa judaica e a
Páscoa cristã têm muito em
comum, ou diria, uma coisa em
comum: Cristo. Ele é o cordeiro
que tira o pecado do mundo;
nenhum de Seus ossos fora
quebrado; Ele é o pão da vida;
Seu sangue nos purifica de todo
pecado, e Sua ressurreição nos
garante a vitória sobre a morte.
Agora, a Páscoa do comércio,
não tem nenhuma ligação com a
Páscoa judaica, nem com a
Páscoa cristã.
      A imagem de Jesus
derramando seu sangue na cruz
para dar a salvação à humanidade
é trocada pela de um coelho que
traz ovos de chocolate que dá
prazer e lucro. A imagem do
divino e espiritual dando lugar
para o mundano e carnal. Que
pena que é assim!
         As   pessoas  ainda
lembram da entrada de Jesus em

Jerusalém, quando a multidão o
recebeu com grandes honras,
jogando ao chão ramos diversos,
peças de roupa e gritando:
“Hosana ao Filho de Davi! bendito
o que vem em nome do Senhor!”
(Mt 21.8,9). Pena que hoje, não
abrem seus corações e nem
permitem a entrada do Salvador
em suas vidas.
           Bom,  se você não é
judeu, nem do mundo, então só
lhe resta uma forma de celebrar
a Páscoa. Agradecendo a Deus
por Jesus ter morrido em seu
lugar, ter vencido a Satanás e a
morte, fazendo de você mais que
vencedor por Jesus que tanto te
amou e continua a te amar.

Pastor Elias Colombeli
3244-1924 / 9967-5644

eliascolombeli@hotmail.com

Visite a Igreja Batista:
Quintas-feiras: 20h
Domingos: 9h e 19h30
Rua Paraná, 231 - Centro de
Missal

Ouça de 2ª a 6ª feira às 16h30 em
105,9 FM “Momento Boas Novas”

Páscoa?

Durante o ano de 2007 a
parceria entre a Secretaria
Municipal de Indústria, Comércio
e Turismo e Secretaria de Bem
Estar Social e Ação Comunitária,
possibilitará a realização de
cursos nas comunidades do
interior em Missal. Durante o
primeiro trimestre, três
comunidades missalenses já
receberam cursos, nas mais
diversas áreas.

Na comunidade de Vista
Alegre, 22 mulheres participaram

Escola do Trabalho leva
cursos às comunidades

do curso de decoração de
chinelos, ministrado pela
professora Clarice Cemin; 12
pessoas fizeram o curso de tricô,
oferecido na Linha Jacutinga, que
contou com a orientação da
professora Zélia Seibert; o curso
de bolachas e biscoitos, oferecido
na Linha Bandeirantes e
ministrado pela professora
Oneide Malldanner, reuniu 22
mulheres.

Segundo Edi Schassott,
responsável pela coordenação

dos cursos oferecidos pela Escola
do Trabalho de Missal, os cursos
estão tendo uma ótima
participação e conseqüentemente
um excelente aproveitamento.

“Estamos muito
satisfeitos com a adesão das
comunidades. Esperamos que
durante todo o ano esta adesão
continue e que possamos assim
levar novos conhecimentos e
aperfeiçoamentos para as
pessoas que residem no interior
do município”.

Em Vista
Alegre foi

ministrado o
curso de

decoração
de chinelos
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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

Plantão das
farmácias

AgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

LASER
SOM DO XI
O som do seu evento

Bailes, Festas,
casamentos

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

Nascimentos e óbitos registrados no mês de março de 2007

Nascimentos

Dados fornecidos pelo Serviço
Notorial e Registral das

Pessoas Naturais de Missal
(Cartório), conforme registros

efetuados no período.

CURSOS PARA ABRIL E MAIO
Escola do Trabalho de Missal

Fone 3244-2094

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.

07 a 13/04
Santa Lúcia
 3244-1333

14 a 20/04
Missal

3244-1470

De 21 a 27/04
Farmazul

 3244-1388

28/04 a 04/05
Farma Bella
 3244-1863

05 a 11/05
Santa Lúcia
3244-1333

12 a 18/05
Missal – 3244-1470

ABRIL
13 e 14 – Deutsches Fest
15 – Festa Comunitária, em
União da Vitória
21 – Torneio Tiradentes de
Futebol Sete, Lions (Campo
do 19 de Março)
21 – Baile, em Dom Armando
22 – Festa da Pastoral, em
Sanga Seca
22 – Festa, em Boa
Esperança
28 – Baile de kerb, em São
José
29 – Almoço Comunitário, em
Santa Cecília
29 – Almoço com matine
(Pastoral da Criança), em
Linha Glória

MAIO
01 – Torneio do Trabalhador,
Clube 19 de Março
05 – Baile, em Esquina
Gaúcha
06 – Festa, no Bairro
Renascer (pró-construção da
Igreja)
11 – Concurso da Galinhada
– CNEC
12 – Baile, no CTG Porteira
Nova
12 e 13 – Encontro de carros
antigos, no Centro de Eventos
13 – Festa Comunitária, em
Linha Bandeirantes
13 – Festa das Damas, com
matine, em São Pedro
13 – Almoço do Dia das Mães,
na Avemi
18 – Festa junina, na Escola
Renascer
19 – Jantar dançante, Clube
de Mães, em São João
19 – 16º Baile do Gaitaço, no
Centro de Eventos
20 – Festa do Padroeiro, em
Boa Esperança

Falecimentos

ABRIL

Na Escola do Trabalho

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

MAIO

Na Escola do Trabalho

Saber Empreender
Turno: diurno
Período: 30 e 31/05 e 01/06
Custo: R$ 120,00 -50% = R$ 60,00
Horário: 8h00 às 18h00
Carga horária: 27 horas

Sobremesas
Turno: diurno
Período: 05/05
Horário: 8h00 às 18h00

Nas Comunidades

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

O Presidente do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MISSAL – SINDISMI, no uso de suas atribuições legais,
CONVOCA todos os seus associados para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
que se realizará no dia 1º de Maio de 2007, sendo a primeira convocação às 11:00
horas e a segunda e última convocação às 11:30 horas, com qualquer número de
sócios presentes, tendo como local a Sede Social da Associação dos Servidores
Públicos Municipais de Missal – ASSEMI, sito, prolongamento da  AVENIDA DOM
GERALDO SIGAUD, 1245, tendo a seguinte Ordem do Dia:

1º - Prestação de Contas do Período Maio/2006 à Abril/2007;
2º - Assuntos Gerais.

Missal (Pr), 03 de Abril de 2007.

RESPOSTA DAS
CRUZADASCompra-se balcão de vidro

montável e desmontável. Tratar
8805-931.

Classificados

Anuncie
 nos

classific
ados

pelo e-mail.

A Associação dos
Deficientes Físicos de Missal
(ADFM) recebeu da Fundação
Souza Cruz seis computadores
completos, que serão utilizados
por eles em aulas de informática
e no dia a dia. A solenidade de
entrega aconteceu no último dia
14, com a presença de diretores
da ADFM, entre eles o presidente
Guido Kieling, Lírio Liotto,
representante da Souza Cruz
(também vice-presidente da
Associação), Mirisia Butske,
prefeita em exercício, vereadores
Nelson Fernandes dos Santos,
Nilva Unser e Irani Terezinha Giehl,
e associados da ADFM.

Feliz com o recebimento
dos computadores, Guido
lembrou que parte dos
associados já participava de curso
de informática oferecido pelo
Provopar, porém a dificuldade
para o deslocamento acabou
fazendo com que desistissem.
“Agora tudo ficará mais fácil, pois
teremos os computadores aqui e
todos poderão fazer os cursos e
inseridos no mundo digital.”

Ele reivindicou a
instalação da internet, o que
deverá acontecer nos próximos
dias. “Só temos que agradecer,”
concluiu.

Liotto lembrou que esta
doação faz parte da política de
responsabilidade social da
empresa, sendo que em Missal
outros projetos já foram
desenvolvidos, bem como o apoio
a outras entidades, como a
reforma da escola de Linha
Jacutinga, pintura da sede do
Sindicato dos Trabalhadores
Rurais e Clube da Árvore. “Este
trabalho é desenvolvido pela Souza
Cruz em todo País,
especialmente nos municípios
onde atua buscando matéria
prima. Para conquistar apoio
(recursos ou equipamentos) é
preciso elaborar bons projetos,
que mostrem a necessidade e a
viabilidade. Foi o que aconteceu
aqui.”

Ainda conforme Liotto, a
meta agora será a conquista da
sede própria para a Associação
dos Deficientes Físicos de Missal.
“Já conversamos e vamos
encaminhar o projeto visando a
construção. Assim, eles poderão
melhor desenvolver seus trabalhos
e, no futuro, transformar a
associação em uma geradora de
empregos,” afirmou.

Neste sentido, Mirísia
Butske, disse que o município
tem vários terrenos e um deste
poderá ser repassado para a
construção da sede. “O trabalho

Associação dos Deficientes
Físicos recebe computadores

Autoridades, diretores e associados presentes ao ato

Guido e Liotto na entrega dos computadores

desenvolvido pela ADFM é muito
importante, não só no sentido
social, mas de geração de renda
para os associados, que
desenvolvem excelentes

trabalhos, e a administração
municipal, dentro das
possibilidades e da lei, está aqui
para apoiar boas iniciativas, e
esta é uma delas.”

Premiados do ‘Pague
seu IPVA na Sicredi’

Foi realizado no dia 27 de março o sorteio dos prêmios da
promoção “Pague seu IPVA na Sicredi e concorra a prêmios”, na
Unidade de Missal.

Os ganhadores foram: Lucia Mergen, um kit festa; Ivonei
Meyberg , um kit churrasco e Silvino Birck, uma bola de futebol.

Numa iniciativa dos
ministérios da Educação, e da
Ciência e Tecnologia, em
conjunto com o Instituto da
Matemática Pura e Aplicada
(IMPA) e Sociedade Brasileira
de Matemática, vem sendo
realizada desde 2005 a
Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas
Públicas (OBMEP), visando
melhorar o ensino nessa área. A
Olimpíada é realizada em três
níveis: Nível 1 (5ª e 6ª séries),
Nível 2 (7ª e 8ª séries) e Nível 3
(ensino médio), sendo que os
100 melhores alunos do Brasil,
em cada nível, recebem
medalhas de ouro.

Em cada Estado, cinco
alunos de cada nível, recebem
medalha de prata e bronze,
respectivamente, sendo eles os
melhores colocados que não
receberam medalha de ouro. Em
torno de 10% dos alunos serão
contemplados com Certificado
de Menção Honrosa.

Receber Certificado de
Menção Honrosa significa estar
entre 1.100 melhores alunos dos
mais de 700.000 matriculados no
ensino fundamental nas escolas
públicas do Estado do Paraná.

A OBMEP é realizada
em duas etapas. Na 1ª etapa,
todos os alunos inscritos
respondem uma prova de 20
questões objetivas. A 2ª etapa
corresponde a uma prova de 5
questões descritivas, na qual
participam 5% dos classificados
na 1ª etapa.

A Escola Estadual
Tancredo Neves, do distrito de
Dom Armando (Missal),
participou das duas edições da
OBMEP e teve direito de
classificar 2 alunos em cada

DOMARMANDO

Tancredo Neves é
destaque na OBMEP

nível para a segunda fase. Os
resultados obtidos pela escola
foram satisfatórios, uma vez que
em 2005, 75% dos alunos
classificados para a 2ª etapa
obtiveram certificado de Menção
Honrosa. Já na edição de 2006,
cujo resultado foi divulgado neste
mês de março, os quatro alunos
que participaram da 2ª etapa
foram contemplados com
Certificado de Menção Honrosa.

A Escola Estadual
Tancredo Neves, através da
direção, professores e
funcionários, homenageou os
alunos Ana Paula Bisdorf, Bruna
Noro, Hediane Posselt e Vinícius
Mascarello, destaques,
entregando a eles uma medalha
de Honra ao Mérito por ter
representado de forma orgulhosa
a instituição de ensino.

“Sabemos que no Brasil
é preciso fazer muito pela
educação, principalmente na
área de matemática, pois no rank
internacional há muita gente em
nossa frente. No entanto,
precisamos arregaçar as mangas
e lutar para melhorar os
resultados do nosso ensino.

Os resultados que
obtivemos nas duas edições da
OBMEP, fruto do trabalho dos
professores e dedicação dos
alunos, deixa a escola
compromissada para um esforço
redobrado, uma vez exigido muito
esforço e dedicação para
conseguir prosperar, em especial
na educação. No entanto, toda
queda é rápida, o que
logicamente nós não queremos.

Precisamos lutar para
melhorar o nível do ensino e
porque não, ir em busca de uma
medalha,” afirmam a direção e
professores.

Bruna Noro, Vinícius Mascarello, Ana Paula Biesdorf e
Hediane Posseld - Menção Honrosa - OBMEP 2006

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

redacao@portalmissa
l.co

m.br
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Transcrevemos neste espaço
texto do jornalista Arnaldo Jabor,

apresentado no Jornal da
Globo, no dia 21 de março.

Lula, Collor e Jefferson:
personagens essenciais do
Brasil moderno. Nos ensinaram
muito.

Collor fez um retrato ao
avesso da burguesia que o
elegeu. Seus erros morais são
hoje para Tribunal de Pequenas
Causas. Collor me
impressionou pela
autodestruição proposital.

Jovem e carismático,
jogou fora a presidência por uma
espécie de compulsão rural-
oliogárquica. O visgo do melaço
da cana de Alagoas foi mais
forte, e ele teve de errar, de
propósito, para sofrer o
impeachment. Collor planejou
seus erros com orgulho, e fez
uma revolução contra si
mesmo. Errando, acertou e
abriu a agenda moderna para o
Brasil.

Lula também: através
dele, podemos ver a gangue de
ridículos revolucionários
grudados nele há 25 anos.

Lula, pragmático, se
deixou envolver – mas teve tanto
jogo de cintura que acabou se
livrando dos comunas
corruptos. E hoje, num
continente cada vez mais
chavista e kirchenista – que já
consideram Lula um neoliberal
– , Lula será um beque na defesa
da democracia.

E o Bob Jefferson:
maravilhoso. Era o ícone gordo
do fisiologismo tradicional, e,
por vingança, se imolou em
praça publica numa
estranhíssima compulsão de
dizer a verdades. Nunca foi tão
claro o sistema corrupto do país,
quando ele abriu as portas do
bordel político brasileiro.

Pelo avesso, os três
modernizaram o pais. De
costas, fizeram-nos andar para
frente.

Três políticos
importantes: sapo, jacaré e ex-
elefante.

O sapo, o
jacaré e o

ex-elefante

Saddam e Al Qaeda - Os
interrogatórios do ditador Saddam
Hussein e documentos oficiais
encontrados no Iraque após a
intervenção americana de 2003
confirmam que o regime iraquiano
nunca colaborou diretamente com
a rede terrorista Al Qaeda, de
acordo com um relatório divulgado
pelo Pentágono.O documento
contradiz um dos principais
argumentos usados pelo governo
Bush para justificar a intervenção
no Iraque, segundo o qual o regime
de Saddam Hussein tinha
ligações estreitas com a
organização terrorista de Osama
bin Laden.

Boquinha - O deputado Reinhold
Stephanes (PMDB-PR), atual
ministro da Agricultura, não tem
muito pudor em se tratando do
partido político que está no poder:
sobrou uma boquinha (ou é muito
competente) lá ta ele como
ministro, indo da extrema direita
para a extrema esquerda - apesar
de hoje o PT de Lula estar mais
prá direita que prá esquerda.

Da Arena para o PT - Senão
vejamos: ele foi ministro da
Previdência dos governos
Fernando Collor (1990-1992) e
Fernando Henrique Cardoso
(1995-2002). Antes, ‘esteve’ com
a Arena, fazendo questão de
lembrar que foi ele quem
implementou o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), no governo do general
Ernesto Geisel (1974-1979).

Iiiihhhh - Antes de cair em
desgraça, com a revelação de
que está sendo processado
criminalmente no STF, o deputado
federal Odílio Balbinotti mereceu
a seguinte citação do governador
Roberto Requião: “O Paraná e o
país ganham com a nomeação
de Balbinotti como ministro. Ele
é um companheiro nosso e
coordenou a minha campanha e
a do Lula no interior do estado.
Reinhold Sthepanes, o novo
“companheiro” escolhido para o
cargo, deve ter rezado para
Requião não abrir a boca.

Descontraindo - Ao fim da
cirurgia, o médico conversa com
o paciente:
-Tenho boas e más notícias para
o senhor. A boa notícia é que
salvamos os seus testículos.
- Obrigado, doutor. E qual é a má
notícia?
O médico mostra um frasco e diz:
- Aqui estão eles...!!!

Pisca-pisca - Aquela
‘alavanquinha’ localizada abaixo
do volante do carro, do lado
esquerdo, e não para
complementar a ‘decoração do

carro - e certamente nos CFCs os
instrutores explicam a
necessidade do seu uso -,
portanto, para quem não tem
costume, é aconselhável o uso
do pisca-pisca. O uso adequado
da sinaleira contribui para evitar
acidente. A não utilização deixa o
trânsito mais perigoso!

Recontagem - O IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística) vai fazer a
recontagem populacional nos
municípios brasileiros com
população inferior a 170 mil
habitantes, até o mês de julho.
Nas 391 cidades do Paraná,
enquadradas nessa faixa
populacional, o trabalho será
iniciado a partir do dia 16 abril e
prossegue até 31 de julho,
envolvendo a participação de
6.644 recenseadores
contratados por meio de concurso
público realizado ano passado.
A divulgação oficial dos
resultados ocorrerá no fim de
agosto.

FPM - O motivo da exclusão de
cidades de contingente
populacional maior é a
necessidade dos pequenos
municípios de obterem repasses
progressivos do FPM (Fundo de
Participação dos Municípios). Os
municípios participantes
correspondem a
aproximadamente 60% da
população paranaense. Junto
com a recontagem será feito o
Censo Agropecuário, que não é
atualizado desde 1996.

Conclusão - “Minhoca é um
absurdo: não tem pé nem cabeça!”

Produtos piratas - Mais da
metade dos consumidores
compram produtos piratas, de
acordo com pesquisa do Instituto
Provar sobre consumo ético e
consciente. A pesquisa, feita em
parceria com a consultoria Canal
Varejo, revela que 55,4% dos
entrevistados compraram
recentemente algum produto
pirata. Entre os produtos piratas
mais comprados, os CDs e DVDs
lideram, com 67,9% das
preferências.

Crime organizado - A pesquisa
mostra que 48,1% dos
entrevistados afirmam não ver
qualquer relação entre produtos
piratas e o crime organizado. Por
grau de instrução, o estudo revela
que 40,3% dos entrevistados com
o ensino fundamental não

percebem a relação com o crime,
enquanto 52% dos entrevistados
com ensino médio e 54,8% com
nível superior também não. A
Receita Federal estima que deixa
de arrecadar R$ 30 bilhões por
ano com os produtos piratas. A
pesquisa foi realizada com 500
consumidores da cidade de São
Paulo.

Só o que faltava - Requerimento
do deputado Tadeu Veneri (PT)
pedindo a revogação da decisão
da AL (Assembléia Legislativa)
que considerou o presidente da
Venezuela, Hugo Chávez,
persona non grata no Paraná,
está em condições de ser votado.
O presidente da AL, deputado
Nelson Justus, já recebeu
parecer de sua assessoria
garantindo que não há obstáculos
regimentais à votação. Veneri
conversou com o líder do governo,
deputado Luiz Cláudio Romanelli,
que ficou de cobrar da presidência
da AL a rápida tramitação do
requerimento.
A bancada governista já tem
pronto um projeto concedendo a
Chávez o título de Cidadão
Honorário do Paraná. A idéia é
fazer com que ele seja votado
imediatamente após a possível
aprovação do requerimento de
Veneri.

Mensalão, um ano - Há um
ano, a CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) dos
Correios terminava com a
aprovação de um relatório
contundente que propôs o
indiciamento de 124 pessoas,
entre elas os ex-ministros José
Dirceu e Luiz Gushiken, e a
cassação por falta de decoro
parlamentares de 17 deputados.
Nenhum dos envolvidos foi
punido.

Organização criminosa -
Houve a denúncia do procurador-
geral da República, Antonio
Fernando Souza, uma semana
depois do fim da CPI. Souza
concluiu que o “mensalão” era
operado por uma “sofisticada
organização criminosa”,
envolvendo 40 pessoas; que o
“chefe do organograma delituoso”
era o ex-ministro José Dirceu; e
que do núcleo principal da
“quadrilha” faziam parte três ex-
dirigentes petistas: José
Genoino, Delúbio Soares e Silvio
Pereira. Mas até agora, o STF
(Supremo Tribunal Federal) ainda
não apreciou a denúncia. Ou seja:
não há processo, nem réus. O

relator da CPI, Osmar Serraglio
(PMDB-PR), hoje primeiro
secretário da Câmara, apontou a
Visanet uma das fontes de
recursos do chamado
“valerioduto”, que abasteceria o
pagamento de propina a
parlamentares - conhecido como
“mensalão”.

Justiça lenta - Em entrevista ao
Jornal “O Estado de São Paulo”,
Serraglio reconhece que a Justiça
brasileira é lenta e que nenhum
dos envolvidos foi punido até agora.
Mas, otimista, diz que hoje a
população “respira política” e está
mais crítica e exigente em relação
aos parlamentares. “Há resultados
palpáveis. A Polícia Federal, por
exemplo, confirmou tudo que nós
levantamos em relação à Visanet.
É importante o caso da Visanet
porque é a identificação de fontes
de recursos públicos que foram
conduzidos para o “valerioduto”.
O último laudo da Polícia confirma
os desvios, a liberação antecipada
sem programa de aplicação dos
recursos, sem exigência de
prestação de contas.
Identificaram que, pelo menos,
R$ 39 milhões estão em aberto”,
disse o deputado.

Novo Mensalão - Perguntado
se o inchaço do PR (ex-PL),
com a transferência de 16
deputados para o partido entre
as eleições de outubro do ano
passado e março último,
sinaliza um novo “mensalão”, o
deputado disse que “Seria um
preconceito meu se eu já
qualificasse isso como sendo
‘mensalão’. De qualquer forma
é uma coisa equivocada. A
Câmara está fazendo um
esforço enorme para que nós
possamos recuperar o nosso
conceito e a credibilidade da
instituição. Essas migrações,
ainda que bem intencionadas,
não têm uma tradição que
possa ser assimilada como
normal”.

Grãos: recorde - A produção de
grãos da safra 2006/2007 do
Paraná deverá atingir novo
recorde. A reavaliação da safra
de verão e inverno feita pelo Deral
(Departamento de Economia
Rural), da Secretaria da
Agricultura e do Abastecimento,
aponta para uma produção quase
30% maior que a do ano passado,
devendo atingir 30,31 milhões de
toneladas de grãos. No ano
passado, a produção total foi de
23,5 toneladas de grãos.

Encerrando- “Podemos escolher
o que semear, mas somos
obrigados a colher aquilo que
plantamos”

Provérbio chinês

MUNICIPAL DE FUTEBOL

De 04 a 10 de maio, o
município de Missal receberá
aproximadamente mi l  e
trezentos atletas, de nove
municípios da região Oeste do
Paraná, para a disputa da Fase
Regional do Jocops (Jogos
Colegiais do Paraná).
Lideranças missalenses,
regionais e profissionais do
esporte,  já estão se
mobilizando para que tudo
aconteça da melhor maneira
possível.

Os municípios
pertencem ao Núcleo Regional
de Foz do Iguaçu, sendo eles:
Santa Terezinha de Itaipu, São
Miguel do Iguaçu, Medianeira,
Serranópol is do Iguaçu,

Próximos jogos

Dia 13/04/2007 – às 19h00
Bar do Alemão x Esquina Gaúcha
Lanchonete do Luizinho x Bar do
Berne
Folga: Avemi
Chave B

MUNICIPAL DE SINUCA
Tornearia Escobar/São João (em
São João) x Bar do Ivo
Pesque Pague do Darci x Bar do
Galo
Folga: Requinte Café Bar/
Lanchonete da Praia
Chave C
Lanchonete Vista Alegre x Assemi

Bar do Pitanga x Pesque Pague do
Piva
Folga: Bar do Barrroco

Dia 20/04/2007 – às 19h00
Chave A
Avemi x Lanchonete Luizinho
Esquina Gaúcha x Bar do Berne
Folga: Bar do Alemão
Chave B
Requinte Café Bar/Lanchonete da
Praia x Pesque Pague do Darci
Bar do Ivo x Bar do Galo
Folga: Tornearia Escobar/São João
Chave C
Bar do Barroco x Bar do Pitanga
Assemi x Pesque Pague do Piva
Folga: Lanchonete da Vista Alegre

Dia 27/04/2007 – às 19h00
Chave A
Bar do Alemão x Bar do Berne
Avemi x Esquina Gaúcha
Folga: Lanchonete Luizinho
Chave B
Tornearia Escobar/São João x Bar
do Galo
Requinte Café Bar/Lanchonete da
Praia x Bar do Ivo
Folga:Pesque Pague do Darci
Chave C
Lanchonete Vista Alegre x Pesque
Pague do Piva
Bar do Barroco x Assemi
Folga: Bar do Pitanga

Dia 04/05/2007 – às 19h00
Chave A
Lanchonete do Luizinho x Esquina
Gaúcha
Bar do Alemão x Avemi
Folga: Bar do Berne
Chave B
Pesque Pague do Darci x Bar do Ivo
Tornearia Escobar/São João x
Requinte Café Bar/Lanchonete da
Praia
Folga: Bar do Galo
Chave C
Bar do Pitanga x Assemi
Lanchonete Vista Alegre x Bar do
Barroco
Folga: Pesque Pague do Piva

Bar do Galo

Bar do Ivo

Pesque Pague do Piva

Tornearia Escobar/São João

Com a conclusão dos
jogos da primeira fase no último
dia 07, foram definidas as quatro
equipes que passaram para a
fase semifinal do Campeonato
Municipal de Futebol – Copa
Rádio Nativa FM.

Prosseguem pela
disputa do título as equipes (em
ordem de classificação): Avemi
(12 pontos), Tornearia Escobar/
Cruzeiro São João (9), XV de
Novembro/São José (7) e
Ceifatral/Estrela Portão Ocoi (6).

A fase semifinal inicia no
próximo dia 28 de abril (dia 14
não terá jogos em função da

Definidos semifinalistas
Deutsches Fest, e no dia 21 terá
o Torneio Tiradentes), quando se
enfrentam Ceifatral/Estrela
Portão Ocoi x Avemi; e XV de
Novembro/São José x Tornearia
Escobar/Cruzeiro São João. No
sábado seguinte (05-05),
acontecem os jogos de volta. O
dois jogos da final acontecem
nos dias 12 e 19 de maio.

Artilheiros - Na artilharia
estão Pedrinho, da Tornearia
Escobar/Cruzeiro São João, e
Titi, da Ceifatral/Estrela Portão
Ocoi, com 6 gols; seguidos de
Paulino, da Avemi, com 5; e Djoni,
também da Avemi, com 4.

JOCOPs

Alunos de nove
municípios em Missal

Matelândia, Ramilândia,
Itaipulândia, Missal e Foz do
Iguaçu. Entre as modalidades
destacam-se: futebol, futsal,
voleibol ,  bastquetebol,
handebol, xadrez, tênis de
mesa e atletismo.

“Há 15 anos nosso
município foi o anfitrião do
mesmo evento, que na época
era chamado JEP´s (Jogos
Escolares do Paraná). Hoje
temos novamente esta grata e
importante missão.
Gostaríamos de convidar toda
a população missalense a
prestigiar os jogos incentivando
as equipes de Missal e região”,
enfatiza Gilberto Dalla Rizzarda,
Diretor de Esportes de Missal.
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Deutsches: 13 e14 de abril

Escolha da rainha da Deutsches 2007 será na noite do dia 13. Luciane
Maria Fachim 2º princesa, Julie Catharine Kuhn Nicolay, rainha e Luciane
Damke 1ª princesa, de 2006 passarão a faixa. Candidatas a rainha  na
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Feleite em Matelâdia
dias 19 a 22 de abril
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Arrancadão de
Jericos em

Serranopólis do Iguaçu

28 e 29/04 e 01/05
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SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Inaugurado Parque
de Lazer Jovem
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Färber morre em acidente na 497

Os bombeiros tiveram muito trabalho para retirar o corpo das ferragens. Página 05

Notícias da
Terceira Idade
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