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R$ 2,50

Plínio sai do PDT
Prefeito de Missal afirma que como não é candidato à reeleição, ficará
 sem partido pelo até o mês de outubro, depois de vencer o prazo de

filiação para quem quer concorrer a algum cargo. Página 20

Encontro de carros antigos foi bastante prestigiado

GRIPE

Vacinação de idosos ultrapassa meta.  Página 8

Mais de 70 carros antigos, como este Ford 1929, participaram do encontro. Pág. 8

6ª Deutsches Fest bateu todos os recordes

Evento superou todas as expectativas dos organizadores, página 7. Veja balanço
completo na página 22. Fotos do evento estão www.portalmissal.com.br .

Santa Helena de aniversário
 Página 17

JOGOS REGIONAIS
3ª Idade conquista seis medalhas

 Página 18

MEDIANEIRA

Plano Diretor Participativo
entregue para vereadores

 Página 10
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Raios - O Oeste do Paraná, região
que se destaca em vários setores
da economia, também é campeão
em incidência de raios. Das quatro
cidades com maior incidências
de raios no Paraná, a região Oeste
aparece com três no Ranking de
Incidência de Descargas
Atmosféricas por Município no
Brasil, levantamento feito pelo
Grupo de Eletricidade Atmosférica
do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Elat/Inpe),
abrangendo nove estados do Sul,
Sudeste e Centro Oeste, incluindo
3.183 municípios. São elas,
Iracema do Oeste (1º), Santa
Terezinha de Itaipu (2º) e Foz do
Iguaçu (4º). Mais informações,
acesse o endereço www.inpe.br/
ranking.

Mão única – É bom os motoristas
que transitam pelas ruas centrais
de Missal começarem a ficar mais
atentos as placas de sinalização,
porque nos próximos dias
algumas ruas passarão a ter mão
única. As placas já foram
‘fincadas’, porém ainda
permanecem cobertas.

Picanha – E tem um são-paulino
que terá que assar uma picanha
vestindo a camisa do Grêmio.
Perdeu a aposta, portanto, fogo
na churrasqueira.

Religiosidade - Segundo a
Fundação Getúlio Vargas (FGV),
pela primeira vez, em mais de um
século, a proporção de católicos
parou de cair e se manteve estável
entre 2000 e 2003, atingindo quase
74% da população. O número de
evangélicos continua crescendo
(passou de 16,2% para 17,9%) e
o das pessoas que não têm
qualquer religião sofreu queda de
7,4% para 5,1%

Descontraindo - O sujeito perdeu-
se da mulher num hipermercado,
até que resolveu abordar um dos
repositores:
- Moço, você não viu uma mulher
alta, loira, de olhos azuis
passando por aqui?
- Como ela estava vestida?
- Estava com uma blusa branca,
decotada, meio transparente e
uma saia bem curtinha azul.
- Não! Infelizmente não vi, não!
Mas o senhor pode ficar
empilhando essas latas de óleo
pra mim que eu vou atrás dela!
Bom tempo I - O centro de
meteorologia de Pequim acredita
que pode manipular o clima para
garantir o bom tempo durante a
cerimônia de abertura dos Jogos
Olímpicos do ano que vem.
Metereologistas chineses
freqüentemente provocam
quimicamente chuvas artificiais
na seca capital do país, mas
cientistas têm testado um “alívio
artificial de chuva” e descobriram
que pode funcionar em pequenas
áreas determinadas. “Estamos
falando de áreas limitadas, a área
ao redor do Estádio Nacional”,
disse o chefe de manipulação do

clima do centro metereológico,
Zhang Qiang, em entrevista.

Bom tempo II - Ainda conforme
Zhang Qiang, “vamos dar uma
garantia para o estádio olímpico
principal. Vamos tomar várias
medidas artificiais para que a
chuva caia antes de chegar à
área.” A cerimônia de abertura da
Olimpíada será realizada a céu
aberto após uma decisão tomada
dois anos atrás de cortar custos
e não construir uma cobertura
para o Estádio Nacional,
conhecido como Ninho de
Pássaro. Antes de Pequim
receber os prestigiados
convidados para o evento,
entretanto, haverá uma forte chuva
artificial planejada para limpar o
ar da poluída cidade por alguns
dias.

Cobrança - Quem pediu voto e
afirmou que a recuperação da PR
495 iria acontecer deve ser cobrado
de forma incisiva, principalmente
por quem apoiou ou votou nos tais
candidatos. Se todos ficarem
‘deitados em berço esplendido’, a
buraqueira também continuará.

Cisternas - Muito, mas muito
bom mesmo o Programa de
Cisternas que o município de
Missal, via Fundamam está
implantando, pois além de
representar uma economia (R$) a
médio prazo para os produtores
rurais, vai preservar a água que
começa a ‘escacear’, conforme
dados repassados pelo secretário
de Agricultura Altair Fetsner.
Temos, todos nós, que pensar
hoje o que vamos querer amanhã
- esse amanhã é curto prazo,
menos de 10 anos -. Não é para a
próxima geração.

Voltando no tempo - Se todos
tivéssemos pensado em preservar
a água, como acontecia há 30 ou
40 anos atrás (‘nos idos’ de 60
muitas famílias tinham cisternas),
a situação não seria tão grave
hoje.

Na city também - E não é só o
agricultor que pode economizar
água com cisternas. Quem mora
na cidade ou na vila, também
pode armazenar água da chuva
para lavar calçadas, limpar o
assoalho, lavar o carro, regar as
plantas... Inclusive instalar na
caixa de descarga do vaso
sanitário, afinal, cada vez que é
dada a descarga, lá se vão, pelo
menos, 10 litros de água.

Lembrete - Quem admite que
errou, acaba mostrando que tem
um defeito a menos!!!

Coisas da vida - Cirurgião
plástico morre vítima de

lipoaspiração. Pois é, o ex-
presidente da seção mineira da
Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica (SBCP), o cirurgião
Alberto Gonçalves Camargos, de
52 anos, morreu após se
submeter a uma lipoaspiração.
Camargos morreu no dia 14,
vítima de um choque séptico
provocado por uma perfuração
intestinal, conforme informações
publicadas no sábado (21) pelo
jornal ‘’Hoje em Dia’’, de Belo
Horizonte. No dia anterior ele
havia se submetido a uma cirurgia
de lipoaspiração em uma clínica
da capital mineira.

$$$$$$$$ - O Carrefour
transformou-se na maior rede de
hipermercados do Brasil ao
adquirir no último dia 22 o
Atacadão, por R$ 2,2 bilhões.
Trata-se de uma das maiores
operações no setor de varejo nos
últimos anos. O Atacadão possui
uma fatia de 4% no mercado, e
conta com 34 lojas, 17 das quais
localizadas no Estado de São
Paulo. A companhia francesa,
que contava até agora com 109
hipermercados, 34
supermercados da cadeia
Carrefour - Bairro e 258 lojas de
desconto Dia, registrou no ano
passado R$ 12,6 bilhões de
faturamento.

Alô - O número de linhas na
telefonia móvel no Brasil subiu
0,95% entre fevereiro e março
deste ano, para 102,152 milhões,
conforme dados consolidados
divulgados pela Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel).
Foram 965 726 novas habilitações
de celulares no País em março.
Dentre todas as linhas em
operação no período, 82,166
milhões ou 80,44%
representavam celulares pré-
pagos e 19,985 milhões (19 56%
do total), pós-pagos. Nos últimos
12 meses, o Brasil ganhou 12,743
milhões de assinantes.

Publicidade = R$ 1 bi - O
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva bateu o recorde com gastos
em propaganda estatal federal.
De acordo com o jornal Folha de
S.Paulo, em 2006, o valor
investido na área pelos órgãos
da administração direta e indireta
chegou a R$ 1,015 bilhão, a maior
cifra registrada desde 1998,
quando a contabilidade passou a
ser unificada. Para os períodos
anteriores, não há dados
disponíveis. As cifras divulgadas
não incluem o dinheiro usado em
publicidade legal, como editais e
balanços. Também não são
conhecidos os custos de
produção dos comerciais, que
são pagos à parte para as
agências. Além disso, o governo

alega razões estratégicas para
não informar os investimentos das
estatais em patrocínios.

Fechando para 2008 - Dirigentes
do PMDB, PT e PCdoB assinaram,
na Assembléia Legislativa, um
protocolo de intenções para as
eleições municipais de 2008 no
Paraná. O documento foi assinado
pelos presidentes Renato Adur
(PMDB), André Vargas (PT) e
Milton Alves (PCdoB), além do
secretário-geral do PMDB, João
Arruda, um dos artífices do acordo.
O acordo prevê a instituição de um
grupo de acompanhamento
eleitoral para discutir coligações
em diversos municípios. Em
grandes cidades, como Curitiba,
Londrina, Maringá e Ponta Grossa,
é provável que PT e PMDB lancem
candidatos próprios. Nessas
cidades, alianças só devem
acontecer em eventual segundo
turno.

Pra mãe (?) - Quem comprou um
presente para a mãe não pagou
apenas pelo produto. Sem saber
quanto, investe boa parte de seu
dinheiro nos tributos que estão
embutidos no valor do presente,
não apenas quando o assunto é o
dia dedicado às mães, mas em
todo bem adquirido, por mais
simples que possa parecer. Em
alguns casos a carga tributária
chega a 57% do bem consumido.
E o que o consumidor pode fazer
para evitar isso? Muito pouco,
segundo especialistas no
assunto, para a alegria dos
governos que adoram arrecadar.

Lula em Foz - Os presidentes
Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil,
e Nicanor Duarte, do Paraguai,
devem vir a Foz do Iguaçu, no dia
21 de maio, para acompanhar a
inauguração das duas últimas
unidades geradoras da Usina
Hidrelétrica de Itaipu Binacional.
Com a inauguração das unidades
U-9A e U-18A, um investimento
de US$ 184,6 milhões, Itaipu
passa a operar com 20 unidades
geradoras - como previa o
processo de construção da usina
e o tratato de Itaipu - assinado há
33 anos. Com mais duas
unidades geradoras, Itaipu eleva
sua potência instalada de 12.600
megawatts (MW) para 14.000
MW, o que possibilitará atender
cerca de oito milhões de
consumidores residenciais.

Quase - E por pouco que a
construção que abriga o Museu
Municipal de Missal, uma casa
histórica, foi ao chão. Para um
município que é referencia na
preservação da memória, seria
uma perda irreparável. Vamos
continuar preservando. A história
e as futuras gerações, com
certeza, não irão reclamar.

Encerrando - “O rio atinge seus
objetivos porque aprendeu a
contornar obstáculos.”

Lao-Tsé

Sob o título ‘Rodovias
recuperadas garantem
economia no transporte da
safra’, matéria jornalística da
Agência Estadual de Notícias,
destaca que no ano em que a
produção de grãos do Paraná
deve bater novo recorde, as
rodovias estaduais deixaram de
ser obstáculos e se
estabeleceram como vias
seguras e econômicas para o
escoamento da safra estadual
de 2006/2007.

E prossegue: “Depois
da execução do maior programa
de recuperação de estradas
estaduais dos últimos 20 anos,
quando o governo do Estado
investiu R$ 1 bilhão em mais de
5 mil quilômetros de rodovias, a
economia do Paraná não vai
mais sofrer com as perdas da
produção em vias esburacadas
e sem condições de tráfego. A
avaliação é de transportadores,
caminhoneiros e agricultores do
Estado.”

Concordamos que
onde foi realizado, o programa
de recuperação de rodovias
resolveu o problema da
‘buraqueira’ em que se
encontravam grande parte das
rodovias paranaenses, além
disso tem a duplicação entre
Cascavel e Toledo, reivindicação
antiga e necessária, que foi
atendida. Apenas é preciso
lembrar que a PR 495, entre
Missal e Medianeira, segundo o
governador Roberto Requião e,
principalmente, os deputados
estaduais e candidatos à
reeleição propalaram aos quatro
ventos que o trecho seria
recuperado - aliás, foi logo
depois de anunciado, só que
infelizmente para nós, através
de programa de computador
para aparecer na mídia oficial.

Pois bem, como isso
‘não vale’, a colcha de retalhos
que é a 495 continua sendo
apenas remendada. Nada de
recuperação - só uma ameaça
no início do ano passado.

Depois ficou para o mês
de julho de 2006, porém o prazo
foi prorrogado para novembro
de 2006 (hum, depois da eleição)
e até agora nadica, apenas o tal
do tapa-buracos, depois de
muitos entortarem as rodas nas
crateras que se formam.

E os políticos? - aqui
tem espaço para se explicarem,
se quiserem.

E a 495?

Acontece neste dia 19
de maio, no campo da Avemi,
com início às 15h30, a grande
final do Campeonato Municipal
de Futebol de Missal - Copa Rádio
Nativa FM, entre as equipes da
Avemi e Tornearia Escobar/
Cruzeiro São João. No jogo de
ida, que aconteceu neste dia 12,
em São João, a equipe da casa

Desde a abertura, na
noite do dia 04 de maio e até o
encerramento, no dia 10, cerca
de 1.400 alunos de 42 escolas
que integram o Núcleo Regional
de Educação de Foz do Iguaçu
(Santa Terezinha de Itaipu, São
Miguel do Iguaçu, Medianeira,
Serranópolis, Matelândia,
Ramilândia, Itaipulândia, Missal
e Foz do Iguaçu), participaram,
em Missal, da fase regional dos
Jocop’s (Jogos Colegiais do
Paraná). A realização do evento,
que classificou as equipes para a
fase macro-regional (somente a
primeira de cada uma das
modalidades disputadas) é do
Governo do Estado, que teve o
apoio da administração municipal
de Missal, através do
Departamento de Esportes, “mas
que contou com o envolvimento
de todas as secretarias
municipais,” como enfatiza o
diretor de esportes, Gilberto Dalla
Rizzarda. O evento movimentou
a cidade e comunidades onde
foram realizados os jogos,
especialmente a área comercial.

Missal
Nenhuma equipe de

Missal conquistou vaga para a
fase macro-regional, que
classificará os melhores para a
fase final, até em função do alto
nível da competição e a
participação de escolas da região
que investem pesado no esporte,
especialmente as particulares, o
que eleva ainda mais o nível. “O
mais importante é estimular os
adolescentes para a prática de
esporte,” ressalta Gilberto.

As melhores colocações
obtidas por equipes de Missal -

Jocop’s movimentou Missal

Gilberto Dalla Rizzarda, diretor
de esportes do município

representada pelo Cepem -, foi o
2º lugar no futsal feminino B;
também conquistaram medalha
de bronze (3º lugar) as equipes de
futsal masculino A e B e feminino
A, bem como o basquete
masculino A (o masculino B ficou
em 4º).

Agradecimentos
Gilberto destaca o apoio

de toda comunidade e empresas
do município, mas em especial
as escolas municipais e
estaduais, a APAE e CNEC, além
do Lions e Paróquia, que cederam
seus espaços para o alojamento
dos atletas, e a Água Mineral
Itaipu que cedeu uma caixa de
água (copo) para cada jogo
disputado, algo inédito em
competições deste tipo.
“Estamos felizes por ter sediado
este evento, que não teve nenhum
contratempo, movimentou nosso
municipio e mostrou nossa
capacidade de organização e a
receptividade e apoio de todos os
missalenses,” conclui Gilberto.

Dia 19 tem final do Municipal
venceu por de 5 a 2 e joga neste
sábado por um empate. Já para a
Avemi só a vitória interessa, por
qualquer placar, para que o título
seja decidido nos penaltes.

O campeonato teve início
no dia 24 de fevereiro com a
participação de sete equipes. A
cobertura completa você verá em
nossa próxima edição.

A equipe de futsal feminino B foi a que chegou mais próxima do ouro

No próximo dia 18
acontece a última rodada da fase
classificatória do Campeonato
Municipal de Sinuca, com os
seguintes jogos, com início às
19h00:
Chave A
Esquina Gaúcha x Bar do Alemão

Municipal de Sinuca
Bar do Berne x Lanchonete do
Luizinho
Folga: Avemi
Chave B
Bar do Ivo x Tornearia Escobar/
São João
Bar do Galo x Pesque Pague do
Darci

Folga: Requinte Café Bar/
Lanchonete da Praia
Chave C
Assemi x Lanchonete Vista
Alegre
Pesque Pague do Piva x Bar do
Pitanga
Folga: Bar do Barroco

Requinte Café E - Sinuca - Avemi

Bar do Alemão Esquina Gaúcha

Bar do  Berne Vista Alegre
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Desde o dia 27 de abril a
propriedade rural de Wilson Pauli,
localizada na Linha São Pedro
(Missal), conta com uma cisterna,
que capta a água da chuva para o
abastecimento do aviário, uma
alternativa ambientalmente
correta, e que se pagará a médio
prazo - a água receberá cloro. O
empreendimento é inédito no
município e na região, sendo
baseado em experiências bem
sucedidas realizadas em outros
estados.

Com capacidade para
armazenar 480 mil litros de água,
a obra teve um custo de R$ 12,5
mil, sendo parte financiada (R$ 7
mil) por meio do Pronaf (Programa
Nacional da Agricultura Familiar),
e o restante pelo Fundamam
(Fundo Municipal da Agricultura
e Meio Ambiente de Missal),
através do fundo rotativo. “Minha
propriedade é pequena (2,5
hectares) e tem como atividade
principal a avicultura de corte
(aviário para 12 mil aves). Como
não há nascentes de superfície,
surgiu a necessidade de
buscarmos alternativas para a
obtenção de água, pois o
consumo é muito grande,” explica
Wilson Pauli. Os 480 mil litros de
água da cisterna dão para o
abastecimento do aviário durante
oito meses (quatro lotes de
frango).

Mas o fator mais
enfatizado por ele é a questão
ambiental, a preservação da
água. “Por exemplo, a água que
antes escorria do telhado do
aviário provocava erosão. Agora,
será armazenada e utilizada e,
assim, não será necessário
perfurar um poço artesiano:
estarei economizando,
preservando a água.” O custo
para perfuração de um poço
artesiano e a construção de uma
cisterna é praticamente o mesmo.

Wilson chama a atenção
para os mananciais que estão
secando, os rios com o nível da
água baixando, e pergunta: “Será
que não estamos tirando água
demais do sub-solo? É preciso
refletir sobre isso, sobre o que
vamos deixar para nossos filhos
e netos.” Ele também conclamou
todos os órgãos voltados a
preservação do meio ambiente,
as empresas integradoras das
áreas da avicultura e suinocultura,
bem como a Itaipu Binacional a
apoiarem iniciativas como a dele.
“Sei de muitos produtores rurais
que tem vontade de construir
cisternas, mas na maioria das
vezes falta apoio.”

Ele conclama também a

Produtor rural constrói cisterna
para abastecimento de aviário

Água da chuva é captada e depositada na cisterna

Wilson Pauli: “será que não estamos tirando água
demais do sub-solo? É preciso refletir sobre isso”

população urbana a refletir sobre
o desperdício da água potável nas
cidades e vilas, utilizando-a para
fins que poderiam utilizar água da
chuva, como para lavar calçadas
e veículos, bem como para vasos
sanitários.

Apoio
A administração

municipal de Missal, através da
Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente está implantando no
município o ‘Programa de
Cisternas’, em parceria com o
Fundamam. “Lembro que há 13
anos atrás, quando comecei a
trabalhar na Secretaria de
Agricultura, havia água em
abundancia. Hoje, temos açudes
secando, sendo que de uns quatro
anos para cá, a situação está
ficando crítica,” lembrou Altair
Fetzner, secretário de Agricultura
e Meio Ambiente de Missal.
Altair ressaltou ainda que com a
construção de cisternas a retirada
de água do lençol freático é
considerável. “Temos que lembrar
ainda, que a água potável, que
chega as casas dos agricultores
através do programa de
saneamento rural, não é para o
consumo animal.”

O Programa de
Cisternas, está incluso no
programa municipal “Água: hoje,
amanhã e sempre”, que propõe
desenvolver ações visando a
manutenção e ampliação da
qualidade e da quantidade da água
potável hoje existente, que
engloba, além da construção de
cisternas, outros projetos
voltados a preservação do meio
ambiente de forma geral.

Tendo atuado por vários
anos como secretário de Agricultura
e Meio Ambiente, o prefeito Plínio
Stuani também conhece de perto a
realidade enfrentada para suprir a
necessidade de água para as
propriedades rurais, especialmente
as que tem como atividade principal
a avicultura e suinocultura. “Temos,
no interior do município, 36
sistemas de água (poço artesiano)
e que há 15 anos atrás não tinham
diminuição de água. Agora, poços
com 100 metros de profundidade
precisam ser ‘afundados’,
chegando a 200 metros de
profundidade para terem a mesma
vazão de antes.

São necessárias atitudes
como esta, e com urgência,
senão daqui a pouco não teremos
mais onde ‘buscar’ água.”

Santa Helena está
comemorado nesse mês, os 40
anos de emancipação político-
administrativa e várias atividades
estão sendo desenvolvidas,
dentro da programação definida
pela Comissão Organizadora.

Dentro da programação,
no próximo final de semana, dias
19 e 20 acontecerá o I Torneio de
Pesca Terra das Águas, nas
modalidades, Tucunaré, Corvina
e Pesca Livre. Também no
sábado, dia 19, acontecerá o tão
esperado baile com a Escolha da
Miss Santa Helena, Terra das
Águas, junto ao pavilhão de
eventos do balneário.

O ponto alto da
programação, no entanto, será
no final de semana do aniversário,
dias 25, 26 e 27, quando

SANTA  HELENA

Definidos valores de
ingressos para os shows

acontecem os shows com a dupla
sertaneja César e Paulinho, com
o cantor Amado Batista e com o
Grupo Ira. A comissão
organizadora definiu os valores
dos ingressos a serem cobrados
para os shows. O presidente da
Comissão vice-prefeito, José Altair
Schimmelfennig destaca como
serão de valor popular, sendo
para o show de Cezar e Paulinho,
dia 25, R$ 6,00 antecipado e R$
10,00 no dia; Amado Batista, no
dia 26, R$ 8,00 antecipado e R$
12,00 no dia; e grupo Ira, dia 27,
antecipado R$ 4,00, e no dia R$
8,00.

Os pontos de venda no
município serão na central de
informações na Avenida Brasil e
nas sub-prefeituras dos distritos,
e na região nas prefeituras.

Completando seis
meses de funcionamento em
Missal, através da Agência do
Trabalhador, o atendimento do
seguro desemprego está
contribuindo e gerando bons
resultados no município. Este
serviço funciona na Escola do
Trabalho de Missal e atende
também aos trabalhadores de
Itaipulândia.

Segundo Edi Elizabete
Schassott, gerente da Agência,
em seu período de
funcionamento, o atendimento já
conta com 120 requerentes,
correspondendo ao valor de R$
195.000,00.

Edi enfatiza ainda que o
serviço é uma forma prática de

SEGURO DESEMPREGO

Atendimento em Missal
completa seis meses

ajudar o trabalhador. “Com esta
conquista, além dos nossos
munícipes não precisarem mais
se deslocar até Medianeira, é de
suma importância para o
desenvolvimento de Missal, pois
este dinheiro acaba girando no
comércio da cidade”.

A Escola do Trabalho
conta com a servidora Leonila
Zoehler, que é capacitada para
este tipo de serviço. O
atendimento ao seguro
desemprego funciona
diariamente das 8h00 às 12h00
e das 13h30 às 17h30. Para
maiores informações, as
pessoas devem entrar em
contato pelos fones: 3244-2094
e 3244-2343.

O atendimento ao seguro desemprego funciona
diariamente na Escola do Trabalho

Décio Vilibaldo Rohde
Coordenador Geral

Mauro Kern Pauli
Tesoureiro Geral

Áureo Glesse
Presidente Comissão

Permanente de Eventos

Custódio Reis Lima
Presidente Câmara Júnior

Cleonice Strieder
Dirá.. Esc. Mun.

Novo Milênio

Ademar Krueger
Presidente ACIMI

Plantão das
farmácias

12 a 18/05
Missal – 3244-1470

De 19 a 25/05
Farmazul – 3244-1388

26/05 a 01/06
Farma Bella – 3244-1863

02 a 08/06
Santa Lúcia – 3244-1333

09 a 15/06
Missal – 3244-1470

RESPOSTA DAS
CRUZADAS

Nascimentos, casamentos e óbitos
registrados no mês de abril de 2007

Nascimentos

Casamentos

Óbitos
Dados fornecidos pelo

Serviço Notorial e
Registral das Pessoas

Naturais de Missal
(Cartório), conforme
registros no período.

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

Vende-se 3,3 alqueires de terra
em Missal, com casa, açude,
chiqueirão com 76,5 metros,
estrebaria com16 metros, 14
vacas leiteiras, ordenhadeira e
resfriadouro. Tratar (45) 9124-
9663.

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

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

MAIO

18 - Festa junina, na Escola Renascer
19 - Jantar dançante, Clube de Mães, em São João
16 -  Baile do Gaitaço, no Centro de Eventos
20 - Festa do Padroeiro, em Boa Esperança
25 - Festa junina, na escola de São Pedro
26 - Baile, em Caçador
27 - Festa da Igreja, no Assent. Santa Izabel

JUNHO
01 - Festa junina, em Vista Alegre
02 - Baile em Santa Cecília
Máxi Tunning
03 - Máxi Tunning
06 - Festa junina Escola Novo Milênio
08 - Festa Junina, em Dom Armando
09 - Baile - Casal 20/21
10 - Café Colonial, Provopar
15 - Festa junina, CNEC
16 - Baile, em São Pedro
17 - Festa, em São João

Agenda

LASER SOM DO XI
O som do seu evento, bailes,

festas, casamentos

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

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
10h05
15h50
18h35
20h50

Horários de ônibus
de Missal para:

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.
M a i s
informações na
R o d o v i á r i a
Municipal ou
pelo fone 3244-
1399.
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O missalense Otto
Francisco Färber, falecido em
acidente automobilístico no dia
31 de março último, próximo da
cidade de Missal, emprestará seu
nome a extensão da Universidad
Nacional del Este, que está em
construção, através da Itaipu
Binacional, na cidade de Cruce
Itakyry, onde ele atuava no setor
agrícola. A decisão foi anunciada
à família de Otto no dia 29 de
abril, quando participaram de
missa em sua homenagem na
cidade paraguaia.

A decisão de dar seu
nome a universidade foi tomada
pelo Conselho Superior da
mesma, através da Resolução nº
282/2007, de 19 de abril de 2007.

A resolução cita em suas
considerações para o ato, a
expressiva colaboração de
Färber, não só para com a
universidade (doação de área de
três hectares para construção da
obra), mas também as demais
ações desenvolvidas em prol do
desenvolvimento de Cruce Itakyry,
que fica a 60 quilômetros de Cidade
do Leste, como doação de terreno
para construção da delegacia de
polícia e Associação de
Educadores de San Alberto, entre
outros.

Um dos trechos da

Färber é homenageado por
universidade paraguaia

Otto Francisco Färber

Resolução afirma que “através de
suas ações de solidariedade e
trabalho realizado como agricultor,
conquistou o respeito e o carinho
da população e da própria
Universidade Nacional, sendo que
fazia parte da comissão de
trabalho” (tradução livre).

Agradecimentos
A família de Otto

Francisco Färber sente-se
honrada e feliz com a homenagem
prestada e agradece o
reconhecimento dado a luta por
ele despendida para o
crescimento daquela região no
vizinho país.

O Prefeito Municipal de Missal, em cumprimento ao
que preceitua o art. 9° §4° da Lei Complementar n° 101/2000,
CONVOCA a população para a AUDIÊNCIA PÚBLICA onde o
Poder Executivo apresentará a Avaliação do Cumprimento de
Metas Fiscais relativamente ao primeiro quadrimestre de 2007,
à ser realizada na Sede do Poder Legislativo no dia 25 de Maio
de 2007, às 10:00 horas.

Gabinete do Prefeito de Missal, 11 de Maio 2007.

Plínio Stuani
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

SaúdeSaúdeSaúdeSaúdeSaúde

Materson
Dr. Hugo Maciel - CRM-PR- 18059

Consultório médico

Gripe ou resfriado?

ESPAÇO BOAS NOVAS

Gripe e resfriado são a mesma coisa?
Não. A gripe é uma doença grave, contagiosa, causada pelo vírus

Influenza (tipo A, B e C), e o resfriado é menos agressivo e de menor duração,
causado pelo Rhinovirus (com seus vários tipos), sendo que a transmissão de
ambos, entre as pessoas, se dá através das vias respiratórias.

Quais são os sintomas - A gripe surge com sintomas severos
de febre alta, dor de garganta, dores no corpo, dor de cabeça, fraqueza, mal-
estar geral, calafrios, tosse intensa e dificuldade de respirar e, em idosos e
pessoas com baixa imunidade, pode haver necessidade de internação hospitalar,
as vezes levando o paciente à morte.

O resfriado pode provocar irritação na garganta e no nariz, espirros,
coriza, obstrução nasal e, as vezes, mal estar geral com pequeno aumento da
temperatura corpórea.

Por que ocorrem mais no inverno? - Pelo hábito que as pessoas
tem, durante o inverno, de permanecerem por mais tempo em ambientes
fechados, onde os vírus que aí circulam no ar conseguem melhores condições
de se procriarem e de infectarem os indivíduos.

Como evitar - Consumindo uma alimentação saudável, ingerindo
bastante liquido, economizando energia, respeitando o tempo de sono, lavando
as mãos com freqüência e evitando-se o contato com os olhos, nariz e boca,
além de manter sempre o ar ambiente circulando, impedindo o aumento da
concentração de vírus.

Como prevenir
- Evitar locais fechados, sem circulação do ar;
- Lavar sempre as mãos com sabão, eliminando ao máximo germes que possam
causar doenças;
- Ingerir bastante líquido (água, sucos de frutas, chá, etc);
- Manter o ar dentro de casa com um grau de umidade elevado, pois o ar muito
seco provoca irritação das mucosas aéreas facilita a contaminação pelos vírus
causadores de gripes e resfriados. O umificador de ar está indicado;
- Evitar respirar pela boca para que o nariz exerça seu papel de aquecer e
umidificar o ar que respiramos;
- Usar lenços descartáveis ao invés dos de pano;
Descansar e relaxar o corpo para ativar o sistema imunológico e evitar transmitir
a doença para outras pessoas;
- Eliminar os estresses, porque estes diminuem as defesas do organismo;
- Viver e trabalhar em ambientes mais saudáveis;
- Não fumar;
- Alimentar-se de maneira saudável, incluindo frutas ácidas como laranja, limão,
morango e tomate, alem de verduras. O uso da vitamina C em altas doses não
traz maiores benefícios ao organismo, sendo o excesso eliminado pela urina.

Existe um tratamento ideal? - O repouso, o uso de anti-térmicos
em caso de febre, as nebulizações e os descongestionantes nasais, quando
prescritos por médicos, ajudam no combate aos sintomas das doenças e, os
antibióticos, só quando houver complicações bacterianas.

A vacina contra a gripe realmente protege? - A vacina reduz
o risco de gripe em até 90% no caso de pessoas saudáveis, mas os resfriados,
provocados por outros vírus, não são prevenidos com a vacina.

Quem e quando deve tomar a vacina?
- Pessoas com mais de 60 anos de idade, mesmo cardíacos, asmáticos,
hipertensos, diabéticos, portadores de HIV e imunodeprimidos;
- Pessoas que prestam assistência  em albergues, creches e similares;
- Adultos e crianças portadores de doenças crônicas pulmonares ou
cardiovasculares;
- Adultos e crianças que necessitam de acompanhamento médico regular ou
devido a doenças metabólicas crônicas;
- Crianças e adolescentes que estejam fazendo uso de aspirina a longo prazo;
- Gestantes no segundo ou terceiro trimestre de gravidez, durante o inverno;
- Profissionais de saúde em atividade;
- Pessoas que tenham contato freqüente com outras em grupos de alto risco
para risco para infecção pelo Influenza.

A vacina pode provocar gripe ou efeitos colaterais? - A vacina
é preparada com fragmentos de vírus mortos, excluindo a possibilidade de
provocar gripe, e eventualmente, podem aparecer febre baixa, mal-estar e
dores no corpo após a aplicação da vacina, sintomas estes que desaparecem
entre 24 e 48 horas.

Neste mês de maio
comemoramos o dia das Mães.

Uma data importante e
festejada por todas as famílias. Afinal,
nossas mães merecem. Ser mãe não
é só dar à luz. A maternidade é uma
benção e um dos maiores ministérios
dados por Deus. Ministério este que
demanda muita sabedoria e lágrimas.
Ser mãe é ser uma coluna de
sustentação.

“A família é o grupo social
mais importante, pois ela surgiu de um
ato criador de Deus. Da família
depende a estabilidade, o nível moral
e a segurança do país.” Por isso
queremos estender nossa reflexão
para um âmbito maior.
Queremos refletir sobre a Família que
ao longo dos séculos vem enfrentando
uma degradação terrível.

Desde o início, com Adão e
Eva, os problemas vêem aumentando
e desestabilizando a Família. Com o
crime cometido por Caím que, matou
seu irmão Abel, os problemas
familiares atravessam milênios. E hoje
no século XXI não estamos isentos
deles.

MÃE: Coluna da Família

As famílias de hoje já não são
mais como as de antes. Hoje o papel de
cada membro (coluna) da família tem
mudado. E no foco central dessa
mudança está o papel materno. Elas
deixaram de ser cuidadoras de seus
lares, e passaram a desenvolver outras
funções, aumentando assim sua carga
de atividades. Uma das conseqüências
disso é que os filhos deixaram de ser
assistidos por elas. O papel materno é
desenvolvido por uma babá, pela
professora da creche, pela avó, pela
tia, etc. Muitas mães não acompanham
o crescimento e desenvolvimento de
seus filhos, distanciando-se cada vez
mais. Isso no futuro terá reflexos
enormes.

Muitas mães sofrem hoje por
seus filhos. Mas não é a dor do parto. É
a dor da rebeldia, da desobediência, da
revolta. Muitas mães se derramam em
lágrimas por seus filhos não darem
ouvidos aos seus conselhos (Pv 1.8;
6.20; 10.1). Contudo, temos que admitir;
algumas mães são maternalistas e
compassivas demais; tem as
dominadoras que querem controlar tudo;
outras são omissas em relação a seus
filhos, se deixam dominar por eles, caindo
em suas chantagens, perdendo o
controle da situação e a autoridade.

Na outra extremidade vemos
o papel paterno que, a cada dia se vê
mais obrigado a trabalhar para dar uma
boa condição para sua família. O pai já
não tem tempo para gastar com o filho,
e tenta suprir a ausência de tempo com
coisas materiais ou com uma liberdade
excessiva, passando a ter uma postura
alheia a vida do filho. O que falta hoje em
muitas famílias é uma presença paterna
mais ativa. A perda da autoridade sobre
os filhos é apenas um dos muitos
reflexos dessa nova postura paterna.

No meio disso estão os filhos.

Que muitas vezes buscam fora de casa
aquilo que não encontram no seio de
sua família. Procuram aqueles que dão
atenção, que ouvem, que gastam tempo,
que mostram interesse por aquilo que
eles gostam. Muitas vezes essa busca
termina em vícios e caminhos tortuosos.

Muitos filhos deveriam
aprender com Jesus que, se o filho
sofre, a mãe sofre mais ainda. Maria
não ficou indiferente ao ver seu filho na
cruz. Seu coração foi ferido, sua carne
foi rasgada e seu espírito afligido, tanto
ou mais que Jesus (Jo 19.25).

Há aqueles filhos que tentam
agradar suas mães com mimos. O que
a mãe mais deseja, não é um presente,
uma flor, um cartão ou uma homenagem.
Filho, o que sua mãe quer é seu respeito,
sua obediência. Ela quer descansar na
certeza que você não irá decepcioná-
la!

A solução para a família parte
de uma busca coletiva. Para uma relação
saudável, as colunas (mãe, pai e filho)
devem ir ao Senhor. Mãe, pai e filho
longe de Deus, que não oram, não lêem
a Bíblia terão problemas (Ef 6.1-4).
Quanto mais perto de Deus, mais perto
um do outro. Quanto mais perto as
colunas, mais resistente será a obra. A
Família é uma obra de Deus. Vamos
lutar para preservá-la.

Pastor Elias Colombeli
eliascolombeli@hotmail.com -

3244-1924 / 9967-5644

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

O JUVENTUDE EM AÇÃO
(J.A.) é um movimento paroquial de jovens
e adolescentes, tendo como objetivo,
além de resgatar os jovens (trazê-los de
volta à igreja), realizar obras que venham
em benefício da comunidade. Os grupos
do JUVENTUDE EM AÇÃO são divididos
por setores da Igreja Matriz, que são 14,
mas nem todos os setores possuem um
grupo formado. Os grupos já existentes
estão sólidos e a cada dia estão com mais
força e determinação, sendo que alguns
setores tiveram que juntar seus grupos
e por isso também estão desenvolvendo
um bom trabalho.

As reuniões do JUVENTUDE
EM AÇÃO são realizadas mensalmente
ou duas vezes por semana, conforme
definido pelo próprio grupo. Os assuntos
tratados são definidos pelos participantes
de tal grupo, sendo as reuniões
registradas em ata e, após concluído o
debate do assunto tratado, são realizadas
algumas dinâmicas e uma
confraternização para encerrar a reunião.
Além desses encontros, são realizados
ensaios de canto todos os sábados na
Igreja Matriz, pois foi formada uma equipe
de canto e de liturgia.

O JUVENTUDE EM AÇÃO está
funcionando há aproximadamente dois
anos e, neste período, realizou várias
ações. No ano passado o J.A. participou
da IV Academia Literária em Medianeira,
nas categorias poesia, desenho, onde
conquistou a segunda colocação, e
música, essa que foi composta pela Joice
e os arranjos foram feitos pelo Edson,
integrantes do J.A., nessa categoria a
equipe que apresentou trouxe, também,

JUVENTUDE EM AÇÃO
para Missal, a segunda colocação.

Nesse ano, por exemplo, foi
realizado pelo J.A. o I Mini-Fórum da
Juventude com o tema “Juventude e
Ecologia”, no dia 10 de março, onde
estiveram presentes varias autoridades, a
comunidade, jovens e adolescentes de
Missal e também de Itaipulândia. Nesse
mini-fórum foram definidas e apresentadas
algumas prioridades e preocupações dos
jovens e da comunidade em relação a esse
tema e escolhidos, pelos próprios
participantes, o tema e a data do II Mini-
Fórum da Juventude que terá o tema
“Juventude e Lazer” e a princípio marcado
para acontecer no dia 7 de julho de 2007.
No dia 1º de abril, junto às comemorações
de um ano da Rádio Comunitária Nativa FM
de Missal, aconteceu o I Mutirão Ecológico
“Por Uma Missal Limpa e Consciente”, que
foi realizado no centro da cidade de Missal,
envolvendo os 14 setores da igreja, bairro
Renascer e também outras igrejas. Nesse
evento foram recolhidas cinco cargas de
caminhão truck e duas cargas de F-4000
de lixo reciclável, que foi destinado ao lixão
de Missal, vendido e dividido entre os
catadores de papel participantes. Já foram
realizadas mais algumas reuniões para
avaliar e definir o II Mutirão Ecológico, que
está previsto para o fim de junho e desta
vez, com o objetivo de abranger todo o
interior do município, sempre
estabelecendo parcerias com a
administração municipal e suas respectivas
secretarias, Rádio Comunitária Nativa FM,
Colégio Estadual Pe Eduardo Michelis
(Cepem), outras igrejas, enfim, com quem
se interessar em colaborar com esse
evento.

O JUVENTUDE EM AÇÃO, como
toda entidade, possui uma comissão, ela é
composta por quatro dimensões:
apostólico-comunitária, afetivo-cultural,
espiritual e sócio-recreativa. Cada uma
dessas dimensões, que serão explicadas
nas próximas colunas do J.A. no Portal
Missal, possui três membros que definem
e trabalham em prol a alguma causa.
Fazem parte da comissão do J.A. duas
secretárias, dois tesoureiros e dois
coordenadores. Além desses, para auxiliar
nos trabalhos e do melhor andamento dos
projetos e dos encontros, o J.A. possui um
“casal amigo” que tem como objetivo, não
preparar os encontros e nem organizar as
coisas, mas sim auxiliar os jovens em
momentos de dificuldade - o trabalho fica
para os jovens e adolescentes, mas os
trabalhos realizados pelos casais amigos
serão apresentados em outra oportunidade
nessa mesma coluna do Portal Missal.
Essa comissão representa a paróquia,
mas cada grupo deve ter a sua comissão
de forma individual (por setor).

Nessa primeira coluna do
JUVENTUDE EM AÇÃO, foi apresentada
de forma sucinta o que o representa esse
movimento para o município de Missal.
Como já foi abordado, nas próximas colunas
estaremos apresentando como funciona
cada dimensão, o que cada um está
desempenhando, de que forma que o
“casal amigo” atua, enfim explicando
realmente como funciona o JUVENTUDE
EM AÇÃO.
Na próxima, estaremos apresentando
assuntos relacionados à dimensão
espiritual.
Até lá!

O prefeito de Missal, Plínio
Stuani, anunciou oficial e
publicamente sua saída do PDT no
último dia 10, durante entrevista
para o radialista Adelar José, da
Rádio Comunitária Nativa FM. Antes
deste anúncio a notícia já circulava,
porém Plínio preferiu primeiro
comunicar oficialmente sua
decisão ao partido, aos membros
da UPM, coligação que o elegeu e
aos vereadores da mesma. Só
então comunicou publicamente a
decisão. Ele permaneceu no PDT
por quase 16 anos, depois de sair
do PFL (hoje DEM), já como
vereador. Plínio completará, em
2008, 20 anos de vida pública,
sempre ocupando um cargo: foram
dois mandatos como vereador (8
anos), dói como vice-prefeito (8
anos) e agora quatro como prefeito.

“Deixo o PDT sem
decepções ou mágoas. É uma
decisão pessoal e familiar, pois
não sou candidato à reeleição e
nem disputarei qualquer outro
cargo político,”, assegurou.

“Sempre vejo políticos
dizerem que não serão candidatos,
porém não tomam uma atitude que
confirme esta decisão. Eu tomei,
saí do PDT e não vou me filiar a
nenhum partido político dentro do
prazo para ser candidato,”
complementou. Para ser candidata
a pessoa precisa estar filiada algum
partido pelo menos um ano antes
da eleição.

Livre
“Não vou ficar preso a

determinado partido e nem
coligação. À partir de agora, meu
único partido é o município de
Missal,” afirma Plínio Stuani. Esta
afirmação deixa transparecer, nas
entrelinhas, que acontecerão

Plínio sai do PDT

cortes e ajustes que o prefeito achar
necessários para manter a

maquina administrativa e realizar
investimentos em manutenção e
novas obras. “Quando precisamos
fazer cortes, muitas vezes os
partidos e a população não gosta.
Agora, vou só administrar r deixar a
política de lado.”

O prefeito também destaca
que com sua decisão, deixa os
partidos que compõem a UPM livres
para trabalharem os nomes das
lideranças que poderão concorrer
a prefeito na próxima eleição. “Cada
partido poderá fazer seu trabalho,
sem se preocupar em pedir se o
Plínio será ou não candidato à
reeleição. Não vou atrapalhar
ninguém,” conclui.

Plínio Stuani, prefeito de Missal

Quando se perde uma vida, perdem-se as palavras, os gestos, os sorrisos...
Quando se perde uma vida, por mais que se queira não dá para mandar buscar
de volta...
Quando se perde uma vida, um vazio se assola, uma saudade se instala...
Quando se perde uma vida, os que aqui ficam se entristecem, e se calam...
E, para nós que aqui estamos só nos resta o consolo e a oração para que os
que
partiram não percam o brilho da luz divina e que permaneçam na paz eterna.

Sentimos muito a sua falta, por que sempre te amamos.

Saudade...eterna saudade

Gilvane
Lindemayer

*28/06/1984

+18/05/2005

A JCI (Câmara Júnior) de
Missal recebeu a visita oficial da
vice-presidente mundial, Suzana
Lugo Rolon e do presidente nacional
Edson Luis de Freitas, no último dia
de abril, na ARL, com a presença de
autoridades municipais, diretoria e
membros da JCI local. “A Câmara
Júnior se orgulha de receber visitas
tão ilustres,” afirmou o presidente
Custódio Reis Lima, que
apresentou alguns dos projetos
desenvolvidos pela entidade local,
como a Deutsches Fest, o Top
Missal, Semana do Trânsito e o
apadrinhamento da Associação
dos Deficientes Físicos, que na
oportunidade, através do vice-
presidente, Lírio Liotto, recebeu o
repasse de R$ 1.000,00.

“Além da coordenação
destes projetos e eventos, também
procuramos despertar o
empreendedorismo em nossos
companheiros e na comunidade
como um todo,” ressaltou Custódio.
A ação da JCI de Missal também foi
destacada pela vereadora Irani

CÂMARA JÚNIOR

Autoridades juniorísticas visitam Missal
Giehl, que representou a Câmara
de Vereadores e pela vice-prefeita
Mirísia Butzke. “A Câmara Júnior é
nossa parceira. Formada por um
grupo de pessoas com garra e
lideranças preparadas, realiza
excelentes ações e desenvolve os
projetos propostos,”, afirmou
Mirísia.

Compromissados
Edson de Freitas

ressaltou em seu discurso que “a
JCI é composta por membros
compromissados e que buscam
mudanças para a sociedade e para
si mesmos e, um exemplo disso é
Missal.”

“Temos várias parcerias
com entidades públicas e privadas
em todos os municípios, estados e
países, onde também
desenvolvemos iniciativas e
projetos diversos, como a oratória
nas escolas - desenvolvimento do
dom da palavra – e o intercambio
cultural, ou como por exemplo, o
que acontece aqui em Missal com

festas como a Deutsches Fest, ou
a Fenartec, em Foz do Iguaçu,”
concluiu o presidente nacional da
JCI.

Nesta linha, a vice-
presidente mundial da JCI destacou
a importância de todos os
membros dentro da entidade,
independentemente de exercer
uma função na diretoria ou não.
“Somos empreendedores nos
negócios e nas ações
comunitárias,” enfatizou Suzana
Rolon.

Reconhecimento
A reunião também foi de

homenagem a Décio Rohde, ex-
integrante da Câmara Júnior de
Missal, que inclusive ocupou a
presidência por mais de um
mandato e coordenou alguns dos
principais eventos da JCI local,
como a Deutsches Fest. Ele
recebeu uma placa pela
dedicação, trabalho e
companheirismo junto a
organização.
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Através do Departamento de Ação Social , vinculado a Secretaria Municipal de Bem Estar Social e Ação
Comunitária, as mães dos clubes de idosos do município de Missal foram homenageadas pela passagem do Dia das Mães
(11 de maio) nos encontros realizados durante este mês, com exceção do Clube Reviver, de Vista Alegre, onde a
homenagem acontece neste dia 15.

Os encontros iniciaram com um momento espiritual e a leitura de mensagem as mães pela Diretora do Departamento
de Ação Social e coordenadora dos grupos da terceira idade, Hilda Schuck, encerrando com a distribuição de flores para
as mães.  Confira alguns momentos nas fotos (do Clube Reviver serão publicadas na próxima edição).

Homenagem as Mães
Tendo como tema “Os

efeitos maléficos das drogas e
tratamento”, aconteceu em Missal
no dia 19 de abril, o V Fórum
Municipal Anti-Drogas, realizado no
Centro de Convivência do Idoso.
Eurípedes Paracchihi, psiquiatra
especialista no assunto, proferiu a
palestra da noite.

O evento é uma realização
da Administração Municipal de
Missal, por meio da Secretaria
Municipal de Bem Estar Social e
Ação Comunitária, Comad –
Conselho Municipal Antidrogas, em
parceria com o Comitê Voluntários
em Ação do Banco do Brasil,
Câmara Júnior, Lions Clube de
Missal, Sicredi, Provopar e Foto
Cidade.

“Muitas vezes
desejaríamos que as drogas
simplesmente não existissem,
principalmente quando vemos
pessoas que amamos sofrendo, e
nos fazendo sofrer por estarem
envolvidas nelas. O que podemos
fazer é tentar evitar que as pessoas
se envolvam com essas
substâncias. E justamente
preocupados com esta questão,
as entidades se reuniram para a
realização do Fórum Anti-drogas”,
explica a psicóloga Ionara da Silva,
coordenadora do Programa de

FÓRUM   ANTI-DROGAS

Efeitos maléficos e tratamento são tema de palestra

Dr.Euripedes Paracchihi, explicando
sobre os efeitos e tratamento para as drogas

Apoio à Família e ao Dependente
Químico em Missal.

O evento também contou
com depoimentos e explanação
sobre os trabalhos realizados pelo
grupo de narcóticos anônimos de
Cascavel, que procuraram em suas
palavras mostrar a realidade
vivenciada com o envolvimento no
mundo das drogas, bem como a
dificuldade para dele sair.

Concurso
Nesta edição, o Fórum

Anti-Drogas apresentou também o

concurso de frases e redação, com
o tema “A importância da família na
prevenção às drogas”.
Os alunos que participaram do
concurso são do ensino
fundamental de Missal.

Com a frase “Leia bons
livros e pratique esportes; não se
envolva com drogas”, Alessandra
Feldkircher, aluna da 4ª série A da
Escola Novo Milênio, conquistou a
terceira colocação.
Daniel Duarte, estudante da 4ª série,
do Colégio Cenecista de Missal,
escreveu a frase “Sou bem

pequeno, mas já penso no meu
futuro, quero ser um grande
homem, mas para isso não preciso
de drogas, preciso do meu esforço
e vontade”, classificou-se na
segunda colocação. O aluno da 4ª
série da Escola Rural Municipal
Epitácio Pessoa Darlei Alves
Miranda, autor da frase: “A família
que dá amor e orientação aos filhos,
não precisa ter medo das drogas”,
foi o grande vencedor do concurso.
Na categoria redação, o aluno da 8ª
série da Escola Estadual Santos
Dumont Silmar Lunkes, recebeu o
prêmio de terceiro colocado. A

segunda colocação ficou com a
aluna Marina Primaz, da 8ª série da
Escola Estadual Teotônio Vilela. A
grande vencedora do concurso foi
a aluna da 6ª série B, do Colégio
Estadual Padre Eduardo Michelis,
Karoline Gabriela Cottet.

“Gostaríamos de
agradecer ao Banco do Brasil e
também à Sicredi pela gentileza da
doação dos brindes que foram
entregues aos alunos”, afirmou
Ivete Lunkes Graeff, secretária
municipal de Bem Estar Social e
Ação Comunitária e presidente do
Comad.

Hoje a vida dos jovens
está totalmente liberal, com isso
começam os vícios, bebidas, más
companhias, tudo leva a um único
resultado - DROGAS.

Esses filhos precisam
de algo a mais na vida, precisam
de atenção, amor, respeito e
dedicação dos pais. Quando eles
têm a atenção de seus pais
voltada para eles, tudo fica mais
fácil, por se sentirem amados.
Tem filhos órfãos de pais vivos,
pois eles ficam só em função de

Qual a importância da Família na
prevenção às drogas

seus trabalhos, um pra lá, outro
pra cá, esquecendo-se que tem
alguém a espera deles.

Por isso, os pais devem
dar toda a atenção possível para
filhos na adolescência, com isso
pode se ter certeza de que terão
uma adolescência madura, sem
maiores problemas, que com
certeza vão saber conversar sobre
drogas e nunca se envolver nelas.

Karoline Gabriela Cottet
Vencedora do concurso de

redação



06 Missal, 15  de maio de 2007 19Missal, 15  de maio de 2007 redacao@portalmissal.com.brwww.portalmissal.com.br

Reviver - Vista Alegre
Nativo Gall
Antonio Pinto da Mota
Joana Buzuzka
Celmira Rippel
Venucia Reichert
Natália Wendling
Bella Aguiar Bernardi
Osvaldo Jauer
Ilva Bauermann Scheffler
Anito Posselt

Sempre Unidos - Portão Ocoi
Maxima Gomes de Andrade
Manuel Clementino da Silva
Maria Valério Torres
José Aurio Wenningkamp
Pompilho Rodrigues
Dorila Bickel
Orsolina S. P. Gonçalves
João Otávio Tavares
Ireneu da Rosa
Adelaide Flores
Olivia Biasebetti
Catarina  Dickel
Ilga Ruhoff da Costa
Arcangelo Pellim
Celeste Rostirola
Helmott Fall
Pierina Luiza Redin Zuconelli

Sempre Avante - Dom Armando
Edmundo Staud
Antonio Pedro Rauber
Gisela Maria Abrão
Odilo Preussker
Silfredo Otto Hoffmann
Olga Carolina Baum
Arsenio Lenz
Pedro Inácio klering
Norma Luiza Preussler
Erna Freisleben
Aldino Antonio Maldaner
Darci Hilgert Kotz
Norma Lang Kist
Therezinha de Lurdes Finckler
Claudino Finkler
Fredolino Oenning

Clube Paz e Amor - São Pedro
Ilsi Maria Lenz
Lori Maria Goetems

PARABÉNS! aos
aniversariantes
do mês de maio

Arnoldo Kalschne
Alzira Steiger
Ori Fermiano dos Santos
Maria Conceição Lima Schmitz
Germano Zimermann
Leopoldina Maria Racorto
Maria Teresinha Kist
Sempre Alegre - Centro
Asela Dahmer
Olívio Rockenbach
Aloísio da Rocha
Silvério Edvino Spohr
Eugenio Dillenburg
Dorvalino Pires
Gisela Maria Schaedler Abrão
Vilma Angelina Rheinheimer
Diva Chassot
Olivia Biesdorf Welter
Liria  Maria Feldkircher
Dejalmo Pedro Schroeder
Alma Anna Birck
Melania Schleicher
Maria Nelly Ort Pauli
Selma Luzia Haas
Arno Blume
Adelino Inácio Spohr
Anita Welber Lunkes
Tercísio Schwaab
Cecília Ana Limberger Kochhann
Irmgard S. Buche
José Felipe Lunkes
Floriano Luis Hickmann
Almiro Antonio Lenz
Antonio Meyer
Laura Otilia Baierle
Edvino Mai
Irma Antes Spohr
José Schuch
Selma Celia Pfeifer
Gertrud Schakofski
Alnaldo Watte
Lucia Pauli
Erich Kruger
Francisca Bus Becker
Dulce Maria Dillenburg
Alvina Mahl
Gladis Maria Staub
Erminda Alicia Raenger
Melita Hickmann
Nelmo Lenz
Bruno José Haas
Anilda Maria Schommer

Parabéns

Antonio Rauber, comemorou
seus 70 anos

 neste dia 03 de maio

Grupo de Danças do Clube Sempre Alegre que se apresentou neste sábado (12),
no Encontro de Carros Antigos, com a professora Carine Glesse

Grupo de Danças ‘Sempre Alegre’

O Clube Sempre Alegre
realiza neste dia 16 o concurso
de rei e rainha, que foi aberto a
todos os associados do clube
que quiseram se inscrever.
"A coroação dos escolhidos será
feita neste dia 1º de junho, no
Centro de Eventos, quando
acontece um grandioso matine,"
informa o presidente Mário Adolfo
Sausen.

Jogos - A diretoria do
Clube Sempre Alegre efetivou
parceria com o Clube 19 de Março,
que está disponibilizando suas
dependências para a prática de
diversos jogos, como bolão,
bocha, baralho e bolãozinho,
todas as quintas-feiras na parte
da tarde, sem taxa para os
associados.

Sempre Alegre realiza
concurso de rei e rainha

Mário Sausen,
presidente

O Clube de Idosos
Sempre Avante, de Dom
Armando, realiza neste dia 20 de
maio, almoço de aniversário de
fundação no clube do distrito. O
almoço é aberto à participação
de todos, porém é necessária a
compra ou reserva antecipada do
convite, que pode ser feita com
membros da diretoria ou no
Mercado Aliança. “Esperamos
uma boa participação, não só
dos idosos, mas de todo
município”, afirma o presidente
Arnildo Schmarzer.

Neste tipo de evento é
feito um convite especial para um
clube de idosos, sendo que desta
vez o clube convidado é da
comunidade de São Miguel,
município de Toledo.

8 anos
O Clube Sempre Avante

foi fundado no dia 19 de maio de
1999 por um pequeno grupo de
idosos, tendo atualmente 160
sócios. “Além dos momentos de
confraternização entre nós,
também realizamos várias
promoções, como este almoço

Clube Sempre Avante realiza almoço

e a escolha do Rei do Bolão,
além de realizar viagens na
região e para outros estados,”
explica Arnildo. Além dele,
também foram presidentes do
clube, Ernesto Sphor e Ana
Dolores Kern.

O Clube Sempre Unidos,
de Portão Ocoí, realizou algumas
reformulações na parte interna
de sua sede. “Foi aberto um
espaço para a copa e a cozinha
foi ‘transferida’ para outra sala,
onde foram feitas as adaptações
necessárias. Assim,
conseguimos mais espaço e o
local ficou mais prático,
funcional,” explica o presidente
João de Pieri.

Essas alterações eram
previstas desde a construção da
obra, porém o projeto original, em
função do repasse dos recursos,
não podia sofrer alterações, por
isso somente puderam ser feitas
agora.

Sempre Unidos
remodela sede

João de Pieri, presidente

Arnildo convida, além dos
idosos, todas as pessoas

do município para o almoço

Escola de Educação Especial Maria Goretti

Alunos da APAE de Missal que comemoram  idade nova no mês de maio:
Aniversariantes

No dia 18 de abril, Dia Nacional
do Livro, os alunos do Ensino
Fundamental da Escola de Educação
Especial Maria Goretti – APAE de
Missal, em homenagem a essa data
tiveram um momento de contação de
historias com a Professora caracterizada
de Alice no País das Maravilhas
(conforme fotos). C o m
objetivo de resgatar as historias e a
compreensão das mesmas, despertando
nos educandos o gosto pela leitura.

Trabalho este realizado pelas
professoras Andréia Simsen e Joana
Cárdias.

Bruno Gabriel Ely (15-05) Dirson Staudt (19-05)

Edemar Allembrandt (18-05), Loiva Hilgert (13-05), Valmor Rockembach (01-05)

Jeferson Viana
 dos Santos (10-05) Juliane Wingert (17-05)

Samara 24-05

Dia Nacional do Livro

Os alunos da
Escola de Educação
Especial Maria Goretti –
APAE de Missal,
acompanhados de seus
p r o f e s s o r e s
d e s e n v o l v e r a m
atividades nos
preparativos ao DIA DAS
MÃES, conforme fotos.

Os alunos
confeccionaram um pano
de prato, o qual será
entregue as mães em
homenagem ao seu dia.

Devido os Jogos
Colegiais, que
aconteceram em nosso
município na semana
passada, essa
homenagem acontecerá
no dia 18, com
a p r e s e n t a ç õ e s
preparadas pelos alunos
e professores e em
seguida confraternização
entre alunos e suas mães
com atividades
recreativas (jogo de
bingo) e lanche.

Alunos preparam Dia das Mães

Av. Dom Geraldo Sigaud, 331 - Fone: 3244-1346
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Empresário missalense, experimente ser associado da Acimi. Além de vários
serviços, você fará parte de uma associação que defende a classe que representa!

Acimi, a casa do

empreendedor!

Quarenta e cinco idosos
dos cinco clubes do município de
Missal participaram no dia 21 de
abril, em Marechal Cândido
Rondon, dos Jogos Regionais da
Terceira Idade, que teve a
participação de idosos de 18

JOGOS REGIONAIS DA 3ª IDADE

Missalenses conquistam seis medalhas
municípios. O evento é realizado
pelo Sesi com o apoio do Jornal O
Presente.

Neste ano os atletas
missalenses participaram em 11
modalidades e conquistaram seis
medalhas – em 2006 participaram
das disputas de 15 modalidades
e conquistaram sete medalhas.
“O resultado foi ótimo”, avalia
Carine Glesse, professora de
educação física e treinadora dos

atletas.
Nas fotos, a colocação,

a modalidade e o nome dos
participantes.
- 1º lugar no bolão feminino,
com Áurea Scherer, Laci Fritzen,
Adelaide Glesse e Maria Hilgert
- 1º lugar na canastra
masculino, com Amadeus de
Bairos e Rudi Schwarzer
- 3º lugar na dança de salão,
com Arlípio e Iria Paulus

- 3º lugar no revezamento 4 x
20 masculino, com Aloísio
Welter, Nelson Weiland, Ludgero
Bamberg e João Batista da Silva
- 3º lugar no vôlei gigante
misto
- 3º lugar no arremesso de
peso feminino, com Ana Maria
Scheibler

PARABÉNS A TODOS OS
PARTICIPANTES!

Pedimos para
Semilda Meuer, atleta da
equipe de vôlei, escreve-
se sobre os jogos. Eis a
opinião dela:

“Na minha opinião
os Jogos Regionais da 3ª
Idade são mais uma
oportunidade que nós, da
‘MELHOR IDADE’, temos
para nos exercitar. Já
praticamos alguns
esportes como vôlei, bolão,
dança, etc. Já fizemos
alguns amistosos,
inclusive com outros
municípios, como Santa
Helena e Itaipulândia.

Aproveito a
oportunidade que o jornal
me dá e lanço um desafio:
POR QUE não realizamos
os JOGOS MUNICIPAIS DA
3ª IDADE?”

1º lugar na canastra masculino 1º lugar no bolão feminino

3º lugar na dança de salão 3º lugar no arremesso de peso feminino 3º lugar no revezamento 4 x 20 masculino

3º lugar no vôlei gigante misto Idosos de Missal no desfile de abertura dos jogos

Desafio

Os associados da Acimi contam com consultoria, dicas e projetos para empresas, tudo gratuitamente. Basta agendar.

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

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

Associado, lembre-se que no dia 05 de junho tem o ‘café da manhã’ da Acimi, às 7h30, na Escola do Trabalho, com avaliação
da campanha do Dia das Mães.

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

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

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

Resultado da Deutsches, que pela primeira vez teve a participação efetiva da Acimi, foi considerado excelente em todos os sentidos.
Confira o balanço neste jornal.

Prestigiada por mais de
seis mil pessoas, a 6ª edição da
Deutsches Fest superou todas as
expectativas.  A festa que evidencia
a cultura germânica, aconteceu nos
dias 13 e 14 de abril, no Centro de
Eventos de Missal e contou com
atrativos tradicionais que fazem da
Deutsches Fest uma das maiores
e mais autênticas festas alemãs
de todo o Paraná e do Brasil.

“Esta edição da festa
surpreendeu a comissão
organizadora, pois mesmo
esperando um grande evento, não
cogitávamos uma participação e
adesão tão ampla em todos os
atrativos. Queremos agradecer a
adesão de toda a população
missalense, e a presença de
pessoas de toda região, bem como
a organização que muito se
empenhou, abrilhantando a festa”,
enfatiza Décio Vilibaldo Rohde,
coordenador do evento.

A Comissão Organizadora
da Deutsches Fest é formada por
membros da Administração
Municipal, Acimi, Câmara Júnior,
Escola Municipal Novo Milênio e
Lions Clube de Missal.

O prefeito Plínio Stuani, que
participou ativamente de todas as
atividades da festa, a 6ª Deutsches
Fest mostrou mais uma vez a

6ª Deutsches Fest bateu todos os recordes
Evento superou todas as expectativas dos organizadores. Veja balanço
completo na página 22. Fotos do evento estão www.portalmissal.com.br

alegria, organização e
hospitalidade do povo missalense.
“Conseguimos oferecer uma festa
rica em atrativos e mostrar que com
força de vontade e organização
podemos resgatar a cultura dos
colonizadores de Missal, divertir
nosso povo e atrair muitos
visitantes.”

Rainha -Nove candidatas
disputaram o título de Rainha da 6ª
Deutsches Fest. O desfile
aconteceu na sexta-feira, dia 13 de
abril. Os sete jurados avaliaram os
quesitos desfile, simpatia, traje
completo e beleza, sendo que o
título ficou com Jéssica Lang, que
embelezou o desfile alegórico do
dia seguinte, juntamente com a 1ª
princesa Débora Hors, e a 2ª
princesa Letícia Noss (foto na
página 12).

Para Jéssica, “a Deutsches
Fest representa a manutenção da
cultura de um povo, valorizando e
divulgando assim a cidade e os
cidadãos missalenses”.

Fritz e Frida - No concurso
de Fritz e Frida, os quatro casais
concorrentes desfilaram na noite
de sexta-feira, porém foram
avaliados durante todo o evento,
sendo o resultado divulgado no
sábado, dia 14. O título ficou com o
casal Ivo e Lúcia Baumbach,

representantes do bloco Net
Stressiat.

“Estamos muito
emocionados, para nós é uma
grande honra poder representar a
Deutsches Fest”, vibra Ivo. Lúcia
afirma que o título foi uma alegre
surpresa. “Queremos agradecer a
todos os jovens do bloco Net
Stressiat e também aos demais
presentes que animaram o evento”,
enfatiza a Frida Lúcia Baumbach
(foto na página 12).

Jogo do Barril - O
tradicional jogo de futebol que tem
como atrativo principal um barril de
chopp no meio do campo, contou
com a participação de times
femininos e masculinos, e foi
prestigiado por grande número de
pessoas. Entre os participantes,
destacaram-se autoridades
municipais, entidades de Missal e
região, blocos organizados pelos
jovens missalenses e imprensa;
foi realizado no sábado a tarde (14),
na Avemi.

Concurso do Serrote -
Durante a realização do Jogo do
Barril, aconteceu também o
concurso do serrote, onde os
casais inscritos deveriam serrar
um tronco de madeira, sendo que
o casal que cumprisse a tarefa em
menos tempo, se consagraria

campeão.
Neste atrativo, os

vitoriosos foram Francisco e Angela
Royer. Segundo o casal, embora a
competição tenha sido difícil, um
dos fatores que os levaram a vencer
o concurso do serrote foi a profissão
de Francisco. “Trabalho há muitos
anos como lenhador”, destaca o
vencedor.

Desfile alegórico -
Reunindo 12 equipes
participantes, entre blocos e
estabelecimentos comerciais
missalenses, o desfile de carros
alegóricos aconteceu nos dois dias
da Deutsches Fest. Os carros
apresentaram aspectos da cultura

germânica, mostrando a grande
criatividade da população
missalense.

O vencedor do concurso
foi o bloco Net Stressiat, que
apresentou um carro alegórico
destacando um dos símbolos da
festa: o barril de chopp. O carro do
bloco trazia ainda dois casais de
Fritz e Frida, entre eles Ivo e Lúcia,
vencedores do concurso.

Chopp em metro - Nos
dois dias de festa, o chopp em
metro também fez parte do quadro
de atrações, sendo vencedor no
masculino, Daniel da Silva,
representando o bloco Net
Stressiat.

Francisco e Angela Royer, vencedores do concurso do serrote
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Visando oferecer aos
missalenses e moradores da
região uma atração diferente, um
grupo de aficionados por carros
antigos realizou nos dias 12 e 13
de maio, no Centro de Eventos,
o 1º Encontro de Carros Antigos
de Missal, evento diferente e
beneficente, que reuniu cerca de
80 carros, alguns com quase 80
anos, como é o caso de Ford
1929 ou um Citroen 1947,
totalmente original.
“Esperávamos um número maior
de carros, porém como a data
coincidiu com o dia das mães,
vários colecionadores acabaram
na se fazendo presentes, mas
mesmo assim nossa avaliação é
muito boa,”, avalia Silvio Medina,
um dos coordenadores do evento,
que inclusive já confirma a
realização do segundo encontro
em 2008.

O evento agradou em
cheio as pessoas que estiveram

Encontro de carros antigos
foi bastante prestigiado

visitando a exposição e
admiraram os carros expostos.
Toda a renda será revertida para
pessoas mais necessitadas - a
entrada, um quilo de alimento ou
R$ 2,00, foi administrada pelo
Provopar Municipal.

Além dos carros antigos,
motos também chamaram a
atenção, como também as
apresentações artísticas e
culturais, o Jantar do Frango,
promovido pelo Lions Clube de
Missal.

Este Citroen, francês, ano 1947 é totalmente original

Entre os dias 23 de
abril e 11 de maio foi realizada
no Paraná a campanha de
vacinação dos idosos contra
o vírus da gripe. Em Missal,
conforme dados da Secretaria
Municipal da Saúde, a meta
estabelecida foi superada.
O objetivo da campanha é
contribuir para a redução da
morb imor ta l idade por
in f luenza e  suas
compl icações.  Ent re  as
pr inc ipa is  causas de
hospitalização da população
nesta faixa etária estão as
doenças cardiovasculares e
as pato log ias  crôn icas
pulmonares.

Vírus
O vírus da gripe é

transmit ido por meio de

GRIPE

Vacinação de idosos
ultrapassa meta

gotículas ao falar, espirrar ou
tossir. O vírus sobrevive no
meio ambiente por tempo
var iável  e a t ransmissão
acontece por meio do contato
com superfícies contaminadas.
Para se evitar a contaminação
é necessário algumas práticas
simples de higiene, como por
exemplo lavar as mãos e arejar
o ambiente.

O per íodo de
incubação do vírus é de 1 a 4
dias e a gravidade depende do
indivíduo. O início é súbito e
apresenta febre, calafrios,
dores musculares, dor de
cabeça e mal estar que podem
durar de três a quatro dias.
Após isso, ocorre dor de
garganta, tosse seca, coriza e
congestão nasal, com duração
de poucos dias.
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Quem não conhece e
aplaude as interpretações das
modas de viola e as músicas
sertanejas cantadas e tocadas
pela dupla Valcir e Valmir? Pois
bem, agora pode ouvi-los no
primeiro CD que a dupla acaba de
lançar: Valcir e Valmir Acústico,
com 15 músicas, sendo oito
inéditas e sete regravações, onde
os irmãos que cantam juntos há
dois anos mostram toda sua

Valcir e Valmir
lançam 1º CD

q u a l i d a d e
musical e de
interpretação.

Oficialmente
o lançamento
do CD ainda
n ã o
a c o n t e c e u
(será em
breve), porém
o CD já está
tocando nas
rádios da
região e pode
ser adquirido
em vários,
entre eles, em
Missal, na

Foto Cidade, Agropecuária
Paraná do Vilsinho, Construir, Bar
do Pitanga, Casa Esporte do Lala,
Farmácia Santa Lúcia, Unicross,
Lancaster Cabeleireiro e Agrocel.
Em Medianeira, na Guarani
Musical, Loja MB, Loja Legal e
Gandaia’s Bar; em São Miguel do
Iguaçu na Pizzaria Bom Sabor.
Contatos para a aquisição do CD
e shos podem ser feitos pelo
telefone (45) 9123-7042.

A Organização das
atividades em comemoração aos
40 anos de emancipação político-
administrativa de Santa Helena
decidiu pela transferência da data
de realização do I Torneio de
Pesca Terra das Águas.
Inicialmente, o torneio estava
marcado para acontecer nos dias
12 e 13.

O torneio terá três
categorias: pesca ao tucunaré, a
corvina e a pesca variada, com
premiação em troféus do 1º ao 5º
lugar por categoria. Todos os
inscritos concorrerão ainda a um
motor 15 HP´s, três motores
elétricos, dosi barcos de seis
metros e uma carreta para barco
ou um barco no equivalente ao
valor do carreta.

A programação começa

SANTA  HELENA
Torneio de pesca
será nos dias 19 e 20

no sábado (12) com a recepção
das equipes, que durante todo o
dia poderão pescar livremente.
Ainda no sábado haverá barqueata
durante a tarde e um jantar de
confraternização. No domingo,
continuam as inscrições a partir
das 6 horas da manhã, quando
também será servido café da
manhã as participantes. A largada
será a 7h30 e encerramento às
16h00.

Informações e inscrições
na prefeitura municipal, pelo (45)
3268 8218 ou na central de
informações, no (45) 3268 1802.
Valor da inscrição R$ 150,00 por
equipe, com direito a um kit
contendo boné, camiseta, jantar
do sábado e café da manhã de
domingo para os três participantes
de cada equipe.

Os professores, alunos e
funcionários da Escola Municipal
Epitácio Pessoa, de Linha
Jacutinga, estiveram com muita
alegria recepcionando a Escola
Municipal Pio X, da Linha São
Pedro, no dia 20 de abril.
Dentre várias atividades
aconteceram apresentações
artísticas, recreativas - professores
das duas escolas jogaram futebol
e, com a “ajudinha” do juiz o jogo
terminou 1x1.

Como as duas escolas
recebem alunos filhos de
agricultores, o ponto forte do
encontro foi o pequeno estudo e
confecção de remédios caseiros,
projeto este que a escola de
Jacutinga vem trabalhando por ser
Escola do Campo.

O fato da Escola Municipal
Epitácio Pessoa estar inserida no
meio rural e identificar-se como
“Escola do Campo” é de suma
importância para o alunado e seus
familiares, pois objetiva resgatar a
identidade do “verdadeiro
agricultor” isto é, aquele que se
capacita a uma vida auto
sustentável numa pequena área
rural.

Assim sendo, a Escola de
Linha Jacutinga explora as
questões ambientais conhecendo,

EPITÁCIO PESSOA e PIO X

Escolas realizam intercâmbio

estudando e auxiliando na
recuperação ciliar dos riachos de
seus arredores, na proteção de
fontes e nascentes de água, no
manuseio menos agressivo do lixo,
nas variadas opções de
alimentação “in natura”, no estudo
e confecção de medicamentos, a
partir dos recursos naturais que a
região oferece.

O prefeito de Matelândia
e presidente da Amop
(Associação dos Municípios do
Oeste do paraná), Édson Antônio
Primon, assumiu a Procuradoria
Jurídica da AMP (Associação dos
Municípios do Paraná). Além dele,
outros seis prefeitos da região
Oeste fazem parte da diretoria da
entidade, empossada neste dia
07 de maio: Eliezer Fontana (PP),
prefeito de Corbélia e segundo
vice-presidente da Amop, assume
o Conselho Diretor, equivalente à
diretoria executiva de outras

Primon assume Procuradoria
Jurídica da AMP

entidades. Também integram a
nova direção o prefeito de
Jesuítas, Weiller Júnior (PMDB),
e de Assis Chateaubriand, Dalila
José Mello (PTB), no Conselho
de Educação; de Anahy,
Waldemar Bosi (PMDB), no
Conselho de Agricultura; de Foz
do Iguaçu, Paulo Mac Donald
Ghisi (PDT), no Conselho Fiscal;
e Henrique Deckmann (PP), no
Conselho de Meio Ambiente. O
presidente da AMP é o prefeito
de Castro, Moacir Fadel
(PMDB).
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Após as cinco etapas de
elaboração, audiências públicas,
oficinas e revisões, realizadas no
ano de 2006, a administração
municipal de Medianeira
apresentou e entregou
oficialmente na manhã do último
dia 07, para o Legislativo, o Plano
Diretor Participativo de
Medianeira.

A entrega oficial e
apresentação aconteceram na
Câmara de Vereadores e contou
com a participação do prefeito
Elias Carrer, do vice-prefeito
Ricardo Endrigo, vereadores,
membros da equipe técnica do
município e da comissão de
acompanhamento representada
pelos diversos segmentos da
sociedade urbana e rural.
“ Estamos entregando

MEDIANEIRA

Plano Diretor Participativo
entregue para vereadores

para os vereadores a segunda lei
mais importante de um município
- após a Lei Orgânica -, que é o
Plano Diretor. Os projetos de Lei
do Plano Diretor do Município de
Medianeira e Leis que o
complementam com as principais
propostas e melhorias resultantes
da revisão e atualização
realizadas em 2006 a partir de
hoje serão analisadas pelos
vereadores para posterior
aprovação,” destacou o vice-
prefeito Ricardo Endrigo.
“ Este é um trabalho de
muita dedicação e envolvimento
de toda a comunidade buscando
direcionar a forma de crescimento,
tendo como princípios uma melhor
qualidade de vida e a preservação
dos recursos naturais,” comentou
o prefeito Elias Carrer.

Entrega solene do Plano Diretor de Medianeira

A Escola Cenecista de
Missal (CNEC) realizou neste
dia 11 de maio, no Salão
Paroquial de Missal, o XV
Concurso de Galinhada, com a
participação de 20 equipes, que
prepararam, cada um com seu
tempero, a galinhada que os
jurados avaliaram e depois foi
servida ao excelente número de
pessoas que compareceu ao
local e degustou o prato.

Dez jurados avaliaram
as equipes, em duas etapas e,
de forma unânime, os
responsáveis pela escolha da
melhor galinhada afirmaram que
a dificuldade foi grande, pois
todos estavam muito bons. O
evento gastronômico que tem
por finalidade promover a
integração da comunidade, bem
como demonstrar o potencial
culinário dos participantes,
premiando os melhores
cozinheiros.

A direção do CNEC
agradece a todas as equipes e
empresas pelo apoio, e aos
presentes, bem como a todos
que doaram brindes que foram
sorteados entre as presentes.

Vencedores
Todas as 20 equipes

participantes receberam
medalhas de participação, sendo
que conforme a avaliação dos
jurados, as três melhores
colocadas foram:
1º) Panela Cheia, que teve como
cozinheiros, Vanilson e Gelson;
2º) KR Motos, com os
cozinheiros Valdir e Paulo;
3º) Lions Clube de Missal, com
Elton e Hilário (Maneco).
Também participaram as
equipes:
Auto Posto Costa Oeste
Escola Municipal Renascer
Juventude em Ação
Sicredi Missal
Churrascaria Porteira Nova
Sicredi São Roque
JC Imóveis / Funilaria Missal
Zenito Materiais de Construção
Câmara Municipal de Missal
Telhas Pasqualli
Panificadora e Mercado do
Chico
Câmara Junior / Portal Missal
Igreja Batista Boas Novas
Cooperativa Lar
Agropecuária Paraná do
Vilsinho Colorado
Frio & Cia / Tapeçaria Missal
Relojoaria Joalheria e Ótica
Safira / Iguaçu Móveis

CNEC realizou jantar e
Concurso de Galinhada

Panela Cheia  - Vanilson e Gelson

Panela Cheia quando da entrega da premiação

KR Motos
- Valdir e

Paulo

Lions
Clube -
Elton e
Hilário

(Maneco)

A Associação Comercial
e Empresarial de Missal (Acimi),
e empresas participantes
realizaram a campanha
promocional de vendas ‘Coração
de Mãe vale ouro’, que sorteou 10
prêmios para as mães, neste dia
12 de maio (sábado), às 18h00,
na sede da Acimi.

Conforme avaliação
preliminar feita pelo presidente
da Acimi, Ademar Krüger, a
participação das empresas e a
campanha foram consideradas
boas. “Em nossa reunião mensal
(primeira terça-feira de cada mês,
às 7h30 – a próxima será dia 05
de junho) estaremos avaliando
melhor os resultados, mas já
podemos adiantar que
correspondeu a expectativa.”

Ganhadores
1º) Conjunto em ouro 18k (brinco,
corrente e pingente), Roque

Ganhadores da
promoção da Acimi

Kremer, cupom da Cerme
2º) Kit cama com sete peças,
Edmar Gonçalves, Constru&Cia
3º) Kit cama, edredom em malha
– quatro peças, Beatriz Engel,
Safira
4º) Cesta de produtos de beleza,
Laura Lang, cupom da Angel
Calçados
5º) Anel em ouro 416k, Reinaldo
G., Mercado Renascer
6º) Pulseira em ouro 416k, Rosane
Pinow, Ótica Cidade
7º) Relógio de pulso, Lurdes Burg,
LS Variedades
8º) Brinco em ouro 416k, Nair
Thomas, cupom da Lar
Supermercado
9º) Kit beleza, Ander Costa, Casa
Esporte do Lala
10º) Kit beleza, Magali Borin,
cupom da Ótica Cidade
Brinde Tapete da Eipar
Confecções, para Veranice Maria
Eneiger, Lar Supermercado

No dia 25 de abril foi
realizada no Centro Social do
distrito de Sub Sede uma reunião
de apresentação do projeto
“Cultivando Água Boa”, um
programa que será desenvolvido
através de uma parceria entre o
município de Santa Helena e a
Itaipu Binacional, com apoio do
Conselho dos Municípios
Lindeiros ao Lago de Itaipu e IAP
(Instituto Ambiental do Paraná)
visando a recuperação do córrego
Barrocas, pertencente a micro
bacia do rio Paraná, região III.

A reunião contou com a
presença e participação de
produtores rurais da localidade e
estudantes dos colégios estadual
e municipal de Sub-Sede.

Conforme a secretária de
Agricultura, Meio Ambiente e
Abastecimento de Santa Helena,
agrônoma Marilaine Mânica Brod,
um grande número de pessoas
participou da reunião,
demonstrando o interesse que
as pessoas têm quando se trata
da preservação do meio
ambiente.

O município de Santa
Helena, com a implantação desse
sistema de proteção, firma um

SH e Itaipu iniciam recuperação
de mais uma nascente

Participação maciça da comunidade na abertura do programa

convênio que será desenvolvido
durante dois anos, com a proposta
de recuperar toda a área
degradada que margeia a
nascente. É um desafio, onde a
administração municipal e Itaipu
Binacional convocam os
agricultores, especialmente os
proprietários rurais para fazer parte
dessa luta, já que são eles os
principais interessados.

O rio Pacuri, que já teve o
projeto implantado está na fase
final e, por isso, se inicia o trabalho

de proteção no córrego Barrocas
localizado no distrito de Sub Sede
- São Francisco. De acordo com
Marilaine Mânica, durante a
apresentação do projeto ficaram
definidas algumas etapas, entre
as quais, o início no dia 16 de
maio da Oficina do Futuro junto
ao Centro Social Comunitário do
distrito, que terá continuidade no
dia 31. Além disso, foram
definidas também ações práticas
de preservação do manancial, que
serão iniciadas imediatamente.

Em comemoração ao
Dia do Trabalhador, a
administração municipal de
Medianeira realizou no dia 1º de
maio, a II Caminhada na Natureza
- Circuito Caminhada Ecológica
do Trabalhador. O número de
participantes superou as
expectativas dos organizadores
ultrapassando 1000 pessoas, do
município e de toda a região, que
fizeram o percurso de 11
quilômetros, sendo que os
caminhantes foram
acompanhados por monitores e
contaram com diversos pontos
de apoio nos quais foram
distribuídos água, frutas,
biscoitos e a equipe da Secretaria
de Saúde realizou o controle da
pressão arterial.

Diversos atrativos
puderam ser apreciados durante
a caminhada, tais como a beleza
cênica da paisagem urbana e
rural, apresentações culturais e
artísticas, atividades recreativas,
meditação, exposição de
produtos orgânicos e
fitoterápicos, distribuição de
mudas frutíferas e a mostra de
teatro “Matita - Uma aventura
orgânica”.

Medianeira realizou II Caminhada na Natureza
O prefeito Elias Carrer

destacou que a caminhada na
natureza tem o objetivo de motivar
as pessoas para a caminhada
como um esporte popular em
locais além do ambiente urbano,
promovendo a qualidade de vida
da população. “Através destes
circuitos há a possibilidade de
se desenvolver o Turismo Rural,
através da captação de

visitantes,” comentou o prefeito.
Conforme o vice-prefeito Ricardo
Endrigo através da caminhada
as pessoas podem observar a
beleza cênica das paisagens
urbana e rural. “Nosso município
tem um belo cenário e é preciso
explorá-lo através de ações e
promoções que estimulem as
pessoas a conhecerem estas
belezas,” destacou Endrigo.

Mais de 1000 pessoas participaram da caminhada

Em evento realizado no
último dia 24, a Sicredi Cataratas
do Iguaçu lançou a pedra
fundamental de construção da
sua nova Unidade de Atendimento
naquela comunidade. Com uma
obra de quase 200 metros
quadrados a nova unidade deverá
ser inaugurada até setembro
deste ano e poderá atender melhor
os associados.

No evento, além da
presença das diretorias e
conselhos das cooperativas
Sicredi e Lar, estiveram presentes
também autoridades municipais
como o prefeito Ubaldo de Barros,
o presidente da Câmara de
Vereadores.

Em seu discurso, o
presidente da Sicredi Cataratas,
Luiz Hoflinger, elogiou a atuação
do Conselho de Administração e
Fiscal da Cooperativa e afirmou
que as decisões de acerto quanto

RAMILÂNDIA

Sicredi lança pedra
fundamental de nova unidade

a fixação da Sicredi como
instituição financeira da
comunidade somente foi possível
pelo entendimento entre os
gestores e a harmonia com que
os conselhos se empenham para
transformar este canal
democrático de administração em
estratégias para o
desenvolvimento do
cooperativismo como também
das localidades onde a Sicredi
se instala.

Após os
pronunciamentos, lideranças do
município, imprensa e líderes das
cooperativas participaram de ato
simbólico de “plantar” em uma
urna, que ficará sob a edificação
da obra, suas mensagens de
sucesso e ainda materiais que
correspondem às ações da
cooperativa e a realidade vivida
neste momento de implantação
da pedra fundamental.

Líderes cooperativistas e autoridades colocam os tubos
 com as mensagens na urna que ficará sob a obra

A valorização do ser
humano é a bandeira empunhada
pelo Governo de Matelândia. Este
objetivo também atende os
servidores públicos municipais,
que além de contar com o
pagamento sempre em dia,
contam a partir do mês de abril
com um aumento salarial que
supera a média histórica do
município.

O reajuste salarial é
considerável e melhora as
condições de vida de quem move
os atos do executivo municipal.
Os motoristas, por exemplo,
receberam um aumento de
27,09% se comparados os
salários de dezembro de 2004 e

MATELÂNDIA
Governo reajusta
salários de servidores

abril de 2007. Os operadores de
máquinas receberam o aumento
de 29,63% no mesmo período. Já
na educação, os professores
pós-graduados receberam um
reajuste de 37,22%. Mais um
exemplo expressivo é o caso dos
mecânicos, em que o índice é de
45,99%. “Precisamos dar
condições ao nosso servidor para
que ele possa desempenhar bem
a sua função, que é a de atender
bem nossa população”, disse o
prefeito e presidente da Amop,
Édson Antônio Primon.

O Governo de Matelândia
já efetuou o pagamento do salário
referente ao mês de abril com
este reajuste.
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PALAVRAS CRUZADAS

Vida Doce Vida - Arionauro

HUMOR

Filosofando (?)

Resposta da cruzada na página 22COQUETEL

Variando na cama
Pedro e Mônica eram casados, bonitos e
milionários. Só tinham um problema: a vida
sexual deles era insatisfatória. Aqueles dois
na cama eram piores do que horário eleitoral...
Um dia conversaram sobre o assunto:
- Quem sabe se a gente ousasse mais,
amor... - disse Pedro.
- Eu faço qualquer coisa, meu bem! O que
você quer?
- Já ouviu falar em swing?
- Troca de casais?
- Sim! A Neusa e o Antonio, que são nossos
melhores amigos, praticam e dizem que é
ótimo! Quem sabe se a gente...
Meio a contragosto, Mônica concordou. A
noite começou com um jantar regado a muito
vinho da melhor qualidade. Depois, horas de
sexo selvagem, e quando o dia já estava
raiando, Pedro acendeu um cigarro e falou:
- Pôxa! Foi o melhor sexo da minha vida!
- Pra mim também!
- Não vejo a hora de nossas mulheres saírem
do outro quarto pra gente saber se elas
também curtiram, Antonio!

Filhote
Joãozinho chega a casa e conversa com seu
pai:
- Estava andando pelo mato e vi uma cobra,
mas nem me assustei, porque logo percebi
que era um filhote!
- E como você sabia disso, meu filho?
- É que ela estava brincando com um chocalho!

Beleza materna
A garotinha prestava a maior atenção à sua
mãe que estava esfregando creme no rosto e
de repente pergunta:
- Mamãe! Por que é que você está fazendo
isso?
- Pra ficar bonita - disse a mãe enquanto
começava a tirar o creme do rosto com um
algodão.
- Que foi, mãe? Já desistiu?

“No avião, o medo
é passageiro”

“Para quem está se
afogando, jacaré é
tronco”

Feito um cavaleiro medieval que parte
para as Cruzadas e deixa a jovem e linda esposa
em casa, os machos da aranha-vespa (Argiope
bruennichi) não gostam de correr riscos. Sua
principal tática para evitar imprevistos conjugais
é instalar um cinto de castidade na fêmea com
a qual acabaram de copular. O surpreendente é
a matéria-prima para o sistema anti-chifres: um
pedaço da genitália do próprio macho.

A estratégia dos aracnídeos acaba de
ser esmiuçada por um grupo de pesquisadores
da Universidade de Bonn e da Universidade de
Hamburgo, na Alemanha, liderados por Gabriele
Uhl. Verdade seja dita, ninguém pode acusá-los
de machismo: durante o ato sexual, eles ficam
em extrema desvantagem diante da fêmea.

Isso porque os machos da espécie
são muito menores que as parceiras. Para
tentar conquistar a fêmea, o macho normalmente
sacode a teia onde ela está, tornando-o
sexualmente receptiva. Depois, ele escala a
barriga dela e usa uma pata modificada para
injetar espermatozóides num orifício da amante.
É muito comum que, depois de 15 segundos,
ela acabe com a brincadeira matando e comendo
o macho.

Como se tudo isso já não fosse ruim o
suficiente, a fêmea também é promíscua, o que
diminui a chance de o macho passar seus
genes para as gerações futuras mesmo depois
de correr risco de morte. Daí a tática: “Quando o
macho se separa da fêmea, em 80% dos casos
a ponta de sua genitália se quebra. Essa ponta
fica no orifício sexual da fêmea, como uma
rolha”, disse Uhl em comunicado oficial.

Os pesquisadores descobriram que,
depois disso, os machos que tentam copular
com a fêmea “tapada” demoram só metade do
tempo de uma cópula normal embaixo dela. A
transferência de espermatozóides
provavelmente fica impossibilitada.

Parece haver uma relação direta entre
mutilação da genitália e o risco de ser comido
pela fêmea - só assim valeria a pena o
“investimento” de não fazer mais sexo nessa
situação extrema. E mais: o fato não atrapalha
a postura dos ovos, porque eles saem por outro
orifício.

O estudo sobre o cinto de castidade
aracnídeo está na revista científica “Behavioral
Ecology”. (G1 / Globo.com)

Aranha faz fêmea usar
“cinto de castidade”

Se esse bicho cair do 10º andar de um prédio, terá 90% de
chance de sobreviver.

Isso ocorre porque a transmissão das mensagens nervosas
entre os olhos, os ouvidos, os músculos e as articulações do gato ocorre
tão rapidamente que faz com que o animal tenha um grande equilíbrio.
Porém, para que ele caia em pé, é necessário que a queda lhe dê tempo
suficiente para retomar o equilíbrio.

Quando o gato cai, os olhos e os ouvidos enviam ao cérebro uma
mensagem sobre a posição da cabeça em relação ao solo. O cérebro
responde com comandos para os músculos, que corrigem a postura da
cabeça e alinham o corpo do animal. “Isso tudo acontece em frações de
segundo e o gato chega ao solo com as patas para baixo, pronto para
absorver o impacto”, disse a veterinária Márcia Lima de Oliveira.

Por que os gatos sempre caem de pé?

Segundo a
veter inár ia ,  a
elasticidade dos
ossos dos gatos
é apenas 1/10
menor do que a
da borracha.

Por isso,
se um gato cair
do 10º andar de
um prédio, tem
90% de chance
de sobreviver.
Nos humanos,
essa taxa cai
para  10%.
(Redação Terra-
www.terra.com.br )

A fim de manter o
equilíbrio das despesas, a
prefeitura municipal de Santa
Helena através do prefeito Giovani
Maffini, publicou a Portaria nº.
069/2007 que determina o
contingenciamento interno do
orçamento geral do município para
o exercício de 2007. A redução
no repasse do Fundo de
Participação dos Municípios
(FPM) e desvalorização do dólar,
moeda utilizada pela Itaipu
Binacional para repassar os
royalties, acarretaram uma queda
expressiva na arrecadação do
município. Tendo como principal

SANTA HELENA

Prefeito anuncia
redução de gastos

objetivo o bom funcionamento dos
departamentos vitais do
município, os secretários também
acataram as medidas e só
poderão solicitar e comprar
equipamentos que sejam de
essencial importância e quando
houver disponibilidade de
recursos.

Antigamente a
arrecadação do município chegou
a ser duas vezes maior do que a
atual, o que dava suporte aos
administradores para construir,
apoiar e contratar funcionários e
empresas. Nas administrações
anteriores o dólar era cotado a

quase R$ 4,00: basta calcular
para perceber a diferença, pois
hoje o dólar chega a pouco mais
de R$ 2,00.

O procedimento é
intransferível, tendo em vista os
problemas financeiros que a
administração vem enfrentando.

A racionalização, ou
seja, o bom aproveitamento dos
recursos públicos por parte dos
munícipes, é uma alternativa
eficaz para combater a crise e
administrar de acordo com a Lei
de Responsabilidade Fiscal que
cobra esclarecimentos de todo
orçamento utilizado.

Neste dia 27 de maio
acontece a tradicional Festa do
Costelão no distrito de Portão
Ocoí, no Clube Benesport, que
inicia por volta das 10h00 com
‘Roda de Viola’, com a
participação de violeiros da região.

Ao meio será servido o
almoço, tendo como prato
principal costelão e saladas.

Na parte da tarde a festa
continua com jogos tradicionais

Festa do Costelão
no Portão Ocoí

e torneio de bolão masculino e
feminino, com ótima premiação
e, a partir das 15h00, grande
matine com a Banda Arrancadão.

A aquisição ou reserva
de costelão pode ser feita pelo
telefone (45) 3345-1118, ou com
a diretoria e no comércio de Portão
Ocoí, em Missal nos tradicionais
pontos de venda. A organização
pede que todos levem pratos e
talheres.

Após um trabalho de
sensibilização e conscientização
realizado com os moradores do
município de Medianeira que
abrangem o trecho escolhido para
o Plano Piloto do Programa de
Coleta Seletiva de Resíduos
Sólidos Urbanos, a administração
municipal, através da Secretaria
de Agricultura e Meio Ambiente,
efetuou durante o último dia 10 a
primeira recolha dos materiais
destinados para a coleta seletiva.

Um caminhão da
prefeitura passou pelas
residências de parte do Centro e
bairros Cidade Alta e Nazaré,
recolhendo o material que em
seguida foi encaminhado para a
Assama (Associação dos
Agentes do Meio Ambiente de
Medianeira) para posterior
seleção e enfardamento do

MEDIANEIRA

Iniciada coleta seletiva
mesmo.

“Durante diversos dias,
cerca de 2.500 residências
receberam a visita de
colaboradores do Programa
orientando sobre a forma correta
de selecionar os resíduos sólidos,
bem como, o repasse de sacolas
adequadas para a separação do
“lixo” e hoje o caminhão passou
recolhendo os materiais
destinados para a coleta seletiva,”
esclareceu o prefeito Elias Carrer.

“Este é um trabalho que
requer a participação de todos os
moradores. A coleta seletiva é
importante na medida em
aumenta a vida útil do aterro
sanitário além do beneficiamento
das famílias carentes que
participam do programa de coleta
seletiva,” destacou o vice-prefeito
Ricardo Endrigo.

Com o objetivo de
repassar os recursos obtidos com
a realização da 7ª edição do
Desafio de Pesca à Corvina,
realizada em Missal no último
mês de março, a  entidades
realizadoras do evento reuniram-
se no dia 11 de abril. A reunião
ocorreu na sede da Anpemi
(Associação Náutica de Pesca
Esportiva Missal), localizada
próximo ao Terminal Turístico de
Missal.

Os recursos repassados
foram os seguintes: O Lions Clube
de Missal recebeu R$ 3.130,00;
para o Provopar Municipal foi
repassado R$ 2.347,50; a
Prefeitura de Missal recebeu R$
1.565,00; a Artemi (Associação
dos Artesãos de Missal), ficou
com R$ 782,00; e a Anpemi,
principal organizadora do evento,
ficou com R$ 7.824,10.

De acordo com o
presidente da Anpemi, Enácio
Grasel, praticamente todos os

Entidades recebem recursos
da Pesca à Corvina

Representantes das entidades recebendo os recursos

recursos oriundos do evento serão
investidos na estruturação da
sede da entidade, a qual deverá
representar um grande atrativo
turístico para o município nos
próximos anos. “Estamos
trabalhando no sentido de
estruturar nossa sede e permitir
com que o município de Missal
tenha condições de receber

turistas oriundos dos mais
diversos lugares, principalmente
atraídos pelo turismo da pesca
esportiva. A Anpemi foi criada
também para que esta atividade
estivesse organizada em Missal
e, principalmente, para contribuir
com o desenvolvimento deste
município que tanto amamos”,
afirmou.

Com recursos da
Prefeitura Municipal e do
Fundo da Infância e
Adolescência (FIA 2004), São
Miguel do Iguaçu promoveu no
dia 09 de maio o terceiro
encontro para 34 gestantes do
Projeto Gerando Vida
Saudável .  O encontro

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Palestras sobre auto-medicação e sexualidade
aconteceu na sede da Agência
de Desenvolvimento de São
Miguel do Iguaçu (Adesmi) e
as gestantes prestigiaram a
palestra sobre auto-medicação
com a farmacêutica Alessandra
Marcon e também sobre
sexualidade, com a psicóloga
Cláudia Berriel.

O Projeto Gerando
Vida Saudável visa a troca de
experiência entre as gestantes,
tendo o respaldo de
prof iss ionais como:
assis tentes socia is ,
advogados,  ps icó logos,
médicos,  f is io terapeutas,
enfermeiros e outros.
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QUERIDA AMANDA:

Em 16 de Abril de 2002 Deus nos abençoou com sua chegada. Hoje,
papai Silmar Costa e mamãe Ivani Gasparin Costa estão muito felizes com
você. Comemorar seus cinco aninhos de vida é ter a certeza de que estamos
no caminho certo do amor em família.

AMANDA CAROL você é maravilhosa e te amamos muito!!!
Com carinho  Ivani e Silmar

Ana Maciel,
com os pais

Deni e
Hugo, neste

dia 06 de
maio,

quando
completou

11 anos

Andressa
Fernanda
Kunz,
professora
de teclado
do
Departamento
de Cultura
de Missal

Letícia Noss, 2ª princesa da Deutsches, a rainha da festa,
Jéssica Lang, e a 1ª princesa Débora Hors

Ivo e Lúcia
Baumbach,

representantes
do bloco Net
Stressiat (e

também a
terceira idade

de Missal),
foram

escolhidos Fritz
e Frida da

Deutsches Fest
de 2007

Quer mais Deutsches Fest?

Sorrir faz bem!!!!!!
Um médico entrou num quarto

de hospital e disse ao marido da
paciente para esperar do lado de
fora enquanto fazia o exame.
Alguns minutos depois o médico
saiu e pediu à enfermeira para lhe
arranjar um alicate. Ela obedeceu e
ele voltou ao quarto da paciente.
Cinco minutos depois, tornou a sair
e pediu uma chave-de-fenda.
Quando saiu pela terceira vez e
pediu um martelo, o marido, já
nervoso, perguntou o que havia
acontecido com sua esposa.

- Ainda não sei, disse o
médico. Não consigo abrir a minha
maleta!!

Michele
Wochner, é a

autora das
pinturas que

homenagearam
as mães nos
vidros do Lar
Supermercado,

onde
trabalha. Ela

cursou
desenho com
a professora

Eliane de
PieriAs belas flores confeccionadas por deficientes físicos de Missal. Compra

ou pedidos podem ser feitos na sede da Associação dos Deficientes
Físicos de Missal, anexo ao Centro de Eventos, ou pelo fone 3244-2374

www.portalmissal.com.br
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PALAVRAS CRUZADAS

Vida Doce Vida - Arionauro

HUMOR

Filosofando (?)

Resposta da cruzada na página 22COQUETEL

Variando na cama
Pedro e Mônica eram casados, bonitos e
milionários. Só tinham um problema: a vida
sexual deles era insatisfatória. Aqueles dois
na cama eram piores do que horário eleitoral...
Um dia conversaram sobre o assunto:
- Quem sabe se a gente ousasse mais,
amor... - disse Pedro.
- Eu faço qualquer coisa, meu bem! O que
você quer?
- Já ouviu falar em swing?
- Troca de casais?
- Sim! A Neusa e o Antonio, que são nossos
melhores amigos, praticam e dizem que é
ótimo! Quem sabe se a gente...
Meio a contragosto, Mônica concordou. A
noite começou com um jantar regado a muito
vinho da melhor qualidade. Depois, horas de
sexo selvagem, e quando o dia já estava
raiando, Pedro acendeu um cigarro e falou:
- Pôxa! Foi o melhor sexo da minha vida!
- Pra mim também!
- Não vejo a hora de nossas mulheres saírem
do outro quarto pra gente saber se elas
também curtiram, Antonio!

Filhote
Joãozinho chega a casa e conversa com seu
pai:
- Estava andando pelo mato e vi uma cobra,
mas nem me assustei, porque logo percebi
que era um filhote!
- E como você sabia disso, meu filho?
- É que ela estava brincando com um chocalho!

Beleza materna
A garotinha prestava a maior atenção à sua
mãe que estava esfregando creme no rosto e
de repente pergunta:
- Mamãe! Por que é que você está fazendo
isso?
- Pra ficar bonita - disse a mãe enquanto
começava a tirar o creme do rosto com um
algodão.
- Que foi, mãe? Já desistiu?

“No avião, o medo
é passageiro”

“Para quem está se
afogando, jacaré é
tronco”

Feito um cavaleiro medieval que parte
para as Cruzadas e deixa a jovem e linda esposa
em casa, os machos da aranha-vespa (Argiope
bruennichi) não gostam de correr riscos. Sua
principal tática para evitar imprevistos conjugais
é instalar um cinto de castidade na fêmea com
a qual acabaram de copular. O surpreendente é
a matéria-prima para o sistema anti-chifres: um
pedaço da genitália do próprio macho.

A estratégia dos aracnídeos acaba de
ser esmiuçada por um grupo de pesquisadores
da Universidade de Bonn e da Universidade de
Hamburgo, na Alemanha, liderados por Gabriele
Uhl. Verdade seja dita, ninguém pode acusá-los
de machismo: durante o ato sexual, eles ficam
em extrema desvantagem diante da fêmea.

Isso porque os machos da espécie
são muito menores que as parceiras. Para
tentar conquistar a fêmea, o macho normalmente
sacode a teia onde ela está, tornando-o
sexualmente receptiva. Depois, ele escala a
barriga dela e usa uma pata modificada para
injetar espermatozóides num orifício da amante.
É muito comum que, depois de 15 segundos,
ela acabe com a brincadeira matando e comendo
o macho.

Como se tudo isso já não fosse ruim o
suficiente, a fêmea também é promíscua, o que
diminui a chance de o macho passar seus
genes para as gerações futuras mesmo depois
de correr risco de morte. Daí a tática: “Quando o
macho se separa da fêmea, em 80% dos casos
a ponta de sua genitália se quebra. Essa ponta
fica no orifício sexual da fêmea, como uma
rolha”, disse Uhl em comunicado oficial.

Os pesquisadores descobriram que,
depois disso, os machos que tentam copular
com a fêmea “tapada” demoram só metade do
tempo de uma cópula normal embaixo dela. A
transferência de espermatozóides
provavelmente fica impossibilitada.

Parece haver uma relação direta entre
mutilação da genitália e o risco de ser comido
pela fêmea - só assim valeria a pena o
“investimento” de não fazer mais sexo nessa
situação extrema. E mais: o fato não atrapalha
a postura dos ovos, porque eles saem por outro
orifício.

O estudo sobre o cinto de castidade
aracnídeo está na revista científica “Behavioral
Ecology”. (G1 / Globo.com)

Aranha faz fêmea usar
“cinto de castidade”

Se esse bicho cair do 10º andar de um prédio, terá 90% de
chance de sobreviver.

Isso ocorre porque a transmissão das mensagens nervosas
entre os olhos, os ouvidos, os músculos e as articulações do gato ocorre
tão rapidamente que faz com que o animal tenha um grande equilíbrio.
Porém, para que ele caia em pé, é necessário que a queda lhe dê tempo
suficiente para retomar o equilíbrio.

Quando o gato cai, os olhos e os ouvidos enviam ao cérebro uma
mensagem sobre a posição da cabeça em relação ao solo. O cérebro
responde com comandos para os músculos, que corrigem a postura da
cabeça e alinham o corpo do animal. “Isso tudo acontece em frações de
segundo e o gato chega ao solo com as patas para baixo, pronto para
absorver o impacto”, disse a veterinária Márcia Lima de Oliveira.

Por que os gatos sempre caem de pé?

Segundo a
veter inár ia ,  a
elasticidade dos
ossos dos gatos
é apenas 1/10
menor do que a
da borracha.

Por isso,
se um gato cair
do 10º andar de
um prédio, tem
90% de chance
de sobreviver.
Nos humanos,
essa taxa cai
para  10%.
(Redação Terra-
www.terra.com.br )
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prefeitura municipal de Santa
Helena através do prefeito Giovani
Maffini, publicou a Portaria nº.
069/2007 que determina o
contingenciamento interno do
orçamento geral do município para
o exercício de 2007. A redução
no repasse do Fundo de
Participação dos Municípios
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moeda utilizada pela Itaipu
Binacional para repassar os
royalties, acarretaram uma queda
expressiva na arrecadação do
município. Tendo como principal
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município, os secretários também
acataram as medidas e só
poderão solicitar e comprar
equipamentos que sejam de
essencial importância e quando
houver disponibilidade de
recursos.

Antigamente a
arrecadação do município chegou
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administradores para construir,
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empresas. Nas administrações
anteriores o dólar era cotado a
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para perceber a diferença, pois
hoje o dólar chega a pouco mais
de R$ 2,00.

O procedimento é
intransferível, tendo em vista os
problemas financeiros que a
administração vem enfrentando.

A racionalização, ou
seja, o bom aproveitamento dos
recursos públicos por parte dos
munícipes, é uma alternativa
eficaz para combater a crise e
administrar de acordo com a Lei
de Responsabilidade Fiscal que
cobra esclarecimentos de todo
orçamento utilizado.

Neste dia 27 de maio
acontece a tradicional Festa do
Costelão no distrito de Portão
Ocoí, no Clube Benesport, que
inicia por volta das 10h00 com
‘Roda de Viola’, com a
participação de violeiros da região.

Ao meio será servido o
almoço, tendo como prato
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Na parte da tarde a festa
continua com jogos tradicionais

Festa do Costelão
no Portão Ocoí

e torneio de bolão masculino e
feminino, com ótima premiação
e, a partir das 15h00, grande
matine com a Banda Arrancadão.

A aquisição ou reserva
de costelão pode ser feita pelo
telefone (45) 3345-1118, ou com
a diretoria e no comércio de Portão
Ocoí, em Missal nos tradicionais
pontos de venda. A organização
pede que todos levem pratos e
talheres.

Após um trabalho de
sensibilização e conscientização
realizado com os moradores do
município de Medianeira que
abrangem o trecho escolhido para
o Plano Piloto do Programa de
Coleta Seletiva de Resíduos
Sólidos Urbanos, a administração
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de Agricultura e Meio Ambiente,
efetuou durante o último dia 10 a
primeira recolha dos materiais
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prefeitura passou pelas
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Após as cinco etapas de
elaboração, audiências públicas,
oficinas e revisões, realizadas no
ano de 2006, a administração
municipal de Medianeira
apresentou e entregou
oficialmente na manhã do último
dia 07, para o Legislativo, o Plano
Diretor Participativo de
Medianeira.

A entrega oficial e
apresentação aconteceram na
Câmara de Vereadores e contou
com a participação do prefeito
Elias Carrer, do vice-prefeito
Ricardo Endrigo, vereadores,
membros da equipe técnica do
município e da comissão de
acompanhamento representada
pelos diversos segmentos da
sociedade urbana e rural.
“ Estamos entregando

MEDIANEIRA

Plano Diretor Participativo
entregue para vereadores

para os vereadores a segunda lei
mais importante de um município
- após a Lei Orgânica -, que é o
Plano Diretor. Os projetos de Lei
do Plano Diretor do Município de
Medianeira e Leis que o
complementam com as principais
propostas e melhorias resultantes
da revisão e atualização
realizadas em 2006 a partir de
hoje serão analisadas pelos
vereadores para posterior
aprovação,” destacou o vice-
prefeito Ricardo Endrigo.
“ Este é um trabalho de
muita dedicação e envolvimento
de toda a comunidade buscando
direcionar a forma de crescimento,
tendo como princípios uma melhor
qualidade de vida e a preservação
dos recursos naturais,” comentou
o prefeito Elias Carrer.

Entrega solene do Plano Diretor de Medianeira

A Escola Cenecista de
Missal (CNEC) realizou neste
dia 11 de maio, no Salão
Paroquial de Missal, o XV
Concurso de Galinhada, com a
participação de 20 equipes, que
prepararam, cada um com seu
tempero, a galinhada que os
jurados avaliaram e depois foi
servida ao excelente número de
pessoas que compareceu ao
local e degustou o prato.

Dez jurados avaliaram
as equipes, em duas etapas e,
de forma unânime, os
responsáveis pela escolha da
melhor galinhada afirmaram que
a dificuldade foi grande, pois
todos estavam muito bons. O
evento gastronômico que tem
por finalidade promover a
integração da comunidade, bem
como demonstrar o potencial
culinário dos participantes,
premiando os melhores
cozinheiros.

A direção do CNEC
agradece a todas as equipes e
empresas pelo apoio, e aos
presentes, bem como a todos
que doaram brindes que foram
sorteados entre as presentes.

Vencedores
Todas as 20 equipes

participantes receberam
medalhas de participação, sendo
que conforme a avaliação dos
jurados, as três melhores
colocadas foram:
1º) Panela Cheia, que teve como
cozinheiros, Vanilson e Gelson;
2º) KR Motos, com os
cozinheiros Valdir e Paulo;
3º) Lions Clube de Missal, com
Elton e Hilário (Maneco).
Também participaram as
equipes:
Auto Posto Costa Oeste
Escola Municipal Renascer
Juventude em Ação
Sicredi Missal
Churrascaria Porteira Nova
Sicredi São Roque
JC Imóveis / Funilaria Missal
Zenito Materiais de Construção
Câmara Municipal de Missal
Telhas Pasqualli
Panificadora e Mercado do
Chico
Câmara Junior / Portal Missal
Igreja Batista Boas Novas
Cooperativa Lar
Agropecuária Paraná do
Vilsinho Colorado
Frio & Cia / Tapeçaria Missal
Relojoaria Joalheria e Ótica
Safira / Iguaçu Móveis

CNEC realizou jantar e
Concurso de Galinhada

Panela Cheia  - Vanilson e Gelson

Panela Cheia quando da entrega da premiação

KR Motos
- Valdir e

Paulo

Lions
Clube -
Elton e
Hilário

(Maneco)

A Associação Comercial
e Empresarial de Missal (Acimi),
e empresas participantes
realizaram a campanha
promocional de vendas ‘Coração
de Mãe vale ouro’, que sorteou 10
prêmios para as mães, neste dia
12 de maio (sábado), às 18h00,
na sede da Acimi.

Conforme avaliação
preliminar feita pelo presidente
da Acimi, Ademar Krüger, a
participação das empresas e a
campanha foram consideradas
boas. “Em nossa reunião mensal
(primeira terça-feira de cada mês,
às 7h30 – a próxima será dia 05
de junho) estaremos avaliando
melhor os resultados, mas já
podemos adiantar que
correspondeu a expectativa.”

Ganhadores
1º) Conjunto em ouro 18k (brinco,
corrente e pingente), Roque

Ganhadores da
promoção da Acimi

Kremer, cupom da Cerme
2º) Kit cama com sete peças,
Edmar Gonçalves, Constru&Cia
3º) Kit cama, edredom em malha
– quatro peças, Beatriz Engel,
Safira
4º) Cesta de produtos de beleza,
Laura Lang, cupom da Angel
Calçados
5º) Anel em ouro 416k, Reinaldo
G., Mercado Renascer
6º) Pulseira em ouro 416k, Rosane
Pinow, Ótica Cidade
7º) Relógio de pulso, Lurdes Burg,
LS Variedades
8º) Brinco em ouro 416k, Nair
Thomas, cupom da Lar
Supermercado
9º) Kit beleza, Ander Costa, Casa
Esporte do Lala
10º) Kit beleza, Magali Borin,
cupom da Ótica Cidade
Brinde Tapete da Eipar
Confecções, para Veranice Maria
Eneiger, Lar Supermercado

No dia 25 de abril foi
realizada no Centro Social do
distrito de Sub Sede uma reunião
de apresentação do projeto
“Cultivando Água Boa”, um
programa que será desenvolvido
através de uma parceria entre o
município de Santa Helena e a
Itaipu Binacional, com apoio do
Conselho dos Municípios
Lindeiros ao Lago de Itaipu e IAP
(Instituto Ambiental do Paraná)
visando a recuperação do córrego
Barrocas, pertencente a micro
bacia do rio Paraná, região III.

A reunião contou com a
presença e participação de
produtores rurais da localidade e
estudantes dos colégios estadual
e municipal de Sub-Sede.

Conforme a secretária de
Agricultura, Meio Ambiente e
Abastecimento de Santa Helena,
agrônoma Marilaine Mânica Brod,
um grande número de pessoas
participou da reunião,
demonstrando o interesse que
as pessoas têm quando se trata
da preservação do meio
ambiente.

O município de Santa
Helena, com a implantação desse
sistema de proteção, firma um

SH e Itaipu iniciam recuperação
de mais uma nascente

Participação maciça da comunidade na abertura do programa

convênio que será desenvolvido
durante dois anos, com a proposta
de recuperar toda a área
degradada que margeia a
nascente. É um desafio, onde a
administração municipal e Itaipu
Binacional convocam os
agricultores, especialmente os
proprietários rurais para fazer parte
dessa luta, já que são eles os
principais interessados.

O rio Pacuri, que já teve o
projeto implantado está na fase
final e, por isso, se inicia o trabalho

de proteção no córrego Barrocas
localizado no distrito de Sub Sede
- São Francisco. De acordo com
Marilaine Mânica, durante a
apresentação do projeto ficaram
definidas algumas etapas, entre
as quais, o início no dia 16 de
maio da Oficina do Futuro junto
ao Centro Social Comunitário do
distrito, que terá continuidade no
dia 31. Além disso, foram
definidas também ações práticas
de preservação do manancial, que
serão iniciadas imediatamente.

Em comemoração ao
Dia do Trabalhador, a
administração municipal de
Medianeira realizou no dia 1º de
maio, a II Caminhada na Natureza
- Circuito Caminhada Ecológica
do Trabalhador. O número de
participantes superou as
expectativas dos organizadores
ultrapassando 1000 pessoas, do
município e de toda a região, que
fizeram o percurso de 11
quilômetros, sendo que os
caminhantes foram
acompanhados por monitores e
contaram com diversos pontos
de apoio nos quais foram
distribuídos água, frutas,
biscoitos e a equipe da Secretaria
de Saúde realizou o controle da
pressão arterial.

Diversos atrativos
puderam ser apreciados durante
a caminhada, tais como a beleza
cênica da paisagem urbana e
rural, apresentações culturais e
artísticas, atividades recreativas,
meditação, exposição de
produtos orgânicos e
fitoterápicos, distribuição de
mudas frutíferas e a mostra de
teatro “Matita - Uma aventura
orgânica”.

Medianeira realizou II Caminhada na Natureza
O prefeito Elias Carrer

destacou que a caminhada na
natureza tem o objetivo de motivar
as pessoas para a caminhada
como um esporte popular em
locais além do ambiente urbano,
promovendo a qualidade de vida
da população. “Através destes
circuitos há a possibilidade de
se desenvolver o Turismo Rural,
através da captação de

visitantes,” comentou o prefeito.
Conforme o vice-prefeito Ricardo
Endrigo através da caminhada
as pessoas podem observar a
beleza cênica das paisagens
urbana e rural. “Nosso município
tem um belo cenário e é preciso
explorá-lo através de ações e
promoções que estimulem as
pessoas a conhecerem estas
belezas,” destacou Endrigo.

Mais de 1000 pessoas participaram da caminhada

Em evento realizado no
último dia 24, a Sicredi Cataratas
do Iguaçu lançou a pedra
fundamental de construção da
sua nova Unidade de Atendimento
naquela comunidade. Com uma
obra de quase 200 metros
quadrados a nova unidade deverá
ser inaugurada até setembro
deste ano e poderá atender melhor
os associados.

No evento, além da
presença das diretorias e
conselhos das cooperativas
Sicredi e Lar, estiveram presentes
também autoridades municipais
como o prefeito Ubaldo de Barros,
o presidente da Câmara de
Vereadores.

Em seu discurso, o
presidente da Sicredi Cataratas,
Luiz Hoflinger, elogiou a atuação
do Conselho de Administração e
Fiscal da Cooperativa e afirmou
que as decisões de acerto quanto

RAMILÂNDIA

Sicredi lança pedra
fundamental de nova unidade

a fixação da Sicredi como
instituição financeira da
comunidade somente foi possível
pelo entendimento entre os
gestores e a harmonia com que
os conselhos se empenham para
transformar este canal
democrático de administração em
estratégias para o
desenvolvimento do
cooperativismo como também
das localidades onde a Sicredi
se instala.

Após os
pronunciamentos, lideranças do
município, imprensa e líderes das
cooperativas participaram de ato
simbólico de “plantar” em uma
urna, que ficará sob a edificação
da obra, suas mensagens de
sucesso e ainda materiais que
correspondem às ações da
cooperativa e a realidade vivida
neste momento de implantação
da pedra fundamental.

Líderes cooperativistas e autoridades colocam os tubos
 com as mensagens na urna que ficará sob a obra

A valorização do ser
humano é a bandeira empunhada
pelo Governo de Matelândia. Este
objetivo também atende os
servidores públicos municipais,
que além de contar com o
pagamento sempre em dia,
contam a partir do mês de abril
com um aumento salarial que
supera a média histórica do
município.

O reajuste salarial é
considerável e melhora as
condições de vida de quem move
os atos do executivo municipal.
Os motoristas, por exemplo,
receberam um aumento de
27,09% se comparados os
salários de dezembro de 2004 e

MATELÂNDIA
Governo reajusta
salários de servidores

abril de 2007. Os operadores de
máquinas receberam o aumento
de 29,63% no mesmo período. Já
na educação, os professores
pós-graduados receberam um
reajuste de 37,22%. Mais um
exemplo expressivo é o caso dos
mecânicos, em que o índice é de
45,99%. “Precisamos dar
condições ao nosso servidor para
que ele possa desempenhar bem
a sua função, que é a de atender
bem nossa população”, disse o
prefeito e presidente da Amop,
Édson Antônio Primon.

O Governo de Matelândia
já efetuou o pagamento do salário
referente ao mês de abril com
este reajuste.
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Quem não conhece e
aplaude as interpretações das
modas de viola e as músicas
sertanejas cantadas e tocadas
pela dupla Valcir e Valmir? Pois
bem, agora pode ouvi-los no
primeiro CD que a dupla acaba de
lançar: Valcir e Valmir Acústico,
com 15 músicas, sendo oito
inéditas e sete regravações, onde
os irmãos que cantam juntos há
dois anos mostram toda sua

Valcir e Valmir
lançam 1º CD

q u a l i d a d e
musical e de
interpretação.

Oficialmente
o lançamento
do CD ainda
n ã o
a c o n t e c e u
(será em
breve), porém
o CD já está
tocando nas
rádios da
região e pode
ser adquirido
em vários,
entre eles, em
Missal, na

Foto Cidade, Agropecuária
Paraná do Vilsinho, Construir, Bar
do Pitanga, Casa Esporte do Lala,
Farmácia Santa Lúcia, Unicross,
Lancaster Cabeleireiro e Agrocel.
Em Medianeira, na Guarani
Musical, Loja MB, Loja Legal e
Gandaia’s Bar; em São Miguel do
Iguaçu na Pizzaria Bom Sabor.
Contatos para a aquisição do CD
e shos podem ser feitos pelo
telefone (45) 9123-7042.

A Organização das
atividades em comemoração aos
40 anos de emancipação político-
administrativa de Santa Helena
decidiu pela transferência da data
de realização do I Torneio de
Pesca Terra das Águas.
Inicialmente, o torneio estava
marcado para acontecer nos dias
12 e 13.

O torneio terá três
categorias: pesca ao tucunaré, a
corvina e a pesca variada, com
premiação em troféus do 1º ao 5º
lugar por categoria. Todos os
inscritos concorrerão ainda a um
motor 15 HP´s, três motores
elétricos, dosi barcos de seis
metros e uma carreta para barco
ou um barco no equivalente ao
valor do carreta.

A programação começa

SANTA  HELENA
Torneio de pesca
será nos dias 19 e 20

no sábado (12) com a recepção
das equipes, que durante todo o
dia poderão pescar livremente.
Ainda no sábado haverá barqueata
durante a tarde e um jantar de
confraternização. No domingo,
continuam as inscrições a partir
das 6 horas da manhã, quando
também será servido café da
manhã as participantes. A largada
será a 7h30 e encerramento às
16h00.

Informações e inscrições
na prefeitura municipal, pelo (45)
3268 8218 ou na central de
informações, no (45) 3268 1802.
Valor da inscrição R$ 150,00 por
equipe, com direito a um kit
contendo boné, camiseta, jantar
do sábado e café da manhã de
domingo para os três participantes
de cada equipe.

Os professores, alunos e
funcionários da Escola Municipal
Epitácio Pessoa, de Linha
Jacutinga, estiveram com muita
alegria recepcionando a Escola
Municipal Pio X, da Linha São
Pedro, no dia 20 de abril.
Dentre várias atividades
aconteceram apresentações
artísticas, recreativas - professores
das duas escolas jogaram futebol
e, com a “ajudinha” do juiz o jogo
terminou 1x1.

Como as duas escolas
recebem alunos filhos de
agricultores, o ponto forte do
encontro foi o pequeno estudo e
confecção de remédios caseiros,
projeto este que a escola de
Jacutinga vem trabalhando por ser
Escola do Campo.

O fato da Escola Municipal
Epitácio Pessoa estar inserida no
meio rural e identificar-se como
“Escola do Campo” é de suma
importância para o alunado e seus
familiares, pois objetiva resgatar a
identidade do “verdadeiro
agricultor” isto é, aquele que se
capacita a uma vida auto
sustentável numa pequena área
rural.

Assim sendo, a Escola de
Linha Jacutinga explora as
questões ambientais conhecendo,

EPITÁCIO PESSOA e PIO X

Escolas realizam intercâmbio

estudando e auxiliando na
recuperação ciliar dos riachos de
seus arredores, na proteção de
fontes e nascentes de água, no
manuseio menos agressivo do lixo,
nas variadas opções de
alimentação “in natura”, no estudo
e confecção de medicamentos, a
partir dos recursos naturais que a
região oferece.

O prefeito de Matelândia
e presidente da Amop
(Associação dos Municípios do
Oeste do paraná), Édson Antônio
Primon, assumiu a Procuradoria
Jurídica da AMP (Associação dos
Municípios do Paraná). Além dele,
outros seis prefeitos da região
Oeste fazem parte da diretoria da
entidade, empossada neste dia
07 de maio: Eliezer Fontana (PP),
prefeito de Corbélia e segundo
vice-presidente da Amop, assume
o Conselho Diretor, equivalente à
diretoria executiva de outras

Primon assume Procuradoria
Jurídica da AMP

entidades. Também integram a
nova direção o prefeito de
Jesuítas, Weiller Júnior (PMDB),
e de Assis Chateaubriand, Dalila
José Mello (PTB), no Conselho
de Educação; de Anahy,
Waldemar Bosi (PMDB), no
Conselho de Agricultura; de Foz
do Iguaçu, Paulo Mac Donald
Ghisi (PDT), no Conselho Fiscal;
e Henrique Deckmann (PP), no
Conselho de Meio Ambiente. O
presidente da AMP é o prefeito
de Castro, Moacir Fadel
(PMDB).
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Visando oferecer aos
missalenses e moradores da
região uma atração diferente, um
grupo de aficionados por carros
antigos realizou nos dias 12 e 13
de maio, no Centro de Eventos,
o 1º Encontro de Carros Antigos
de Missal, evento diferente e
beneficente, que reuniu cerca de
80 carros, alguns com quase 80
anos, como é o caso de Ford
1929 ou um Citroen 1947,
totalmente original.
“Esperávamos um número maior
de carros, porém como a data
coincidiu com o dia das mães,
vários colecionadores acabaram
na se fazendo presentes, mas
mesmo assim nossa avaliação é
muito boa,”, avalia Silvio Medina,
um dos coordenadores do evento,
que inclusive já confirma a
realização do segundo encontro
em 2008.

O evento agradou em
cheio as pessoas que estiveram

Encontro de carros antigos
foi bastante prestigiado

visitando a exposição e
admiraram os carros expostos.
Toda a renda será revertida para
pessoas mais necessitadas - a
entrada, um quilo de alimento ou
R$ 2,00, foi administrada pelo
Provopar Municipal.

Além dos carros antigos,
motos também chamaram a
atenção, como também as
apresentações artísticas e
culturais, o Jantar do Frango,
promovido pelo Lions Clube de
Missal.

Este Citroen, francês, ano 1947 é totalmente original

Entre os dias 23 de
abril e 11 de maio foi realizada
no Paraná a campanha de
vacinação dos idosos contra
o vírus da gripe. Em Missal,
conforme dados da Secretaria
Municipal da Saúde, a meta
estabelecida foi superada.
O objetivo da campanha é
contribuir para a redução da
morb imor ta l idade por
in f luenza e  suas
compl icações.  Ent re  as
pr inc ipa is  causas de
hospitalização da população
nesta faixa etária estão as
doenças cardiovasculares e
as pato log ias  crôn icas
pulmonares.

Vírus
O vírus da gripe é

transmit ido por meio de

GRIPE

Vacinação de idosos
ultrapassa meta

gotículas ao falar, espirrar ou
tossir. O vírus sobrevive no
meio ambiente por tempo
var iável  e a t ransmissão
acontece por meio do contato
com superfícies contaminadas.
Para se evitar a contaminação
é necessário algumas práticas
simples de higiene, como por
exemplo lavar as mãos e arejar
o ambiente.

O per íodo de
incubação do vírus é de 1 a 4
dias e a gravidade depende do
indivíduo. O início é súbito e
apresenta febre, calafrios,
dores musculares, dor de
cabeça e mal estar que podem
durar de três a quatro dias.
Após isso, ocorre dor de
garganta, tosse seca, coriza e
congestão nasal, com duração
de poucos dias.
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Empresário missalense, experimente ser associado da Acimi. Além de vários
serviços, você fará parte de uma associação que defende a classe que representa!

Acimi, a casa do

empreendedor!

Quarenta e cinco idosos
dos cinco clubes do município de
Missal participaram no dia 21 de
abril, em Marechal Cândido
Rondon, dos Jogos Regionais da
Terceira Idade, que teve a
participação de idosos de 18

JOGOS REGIONAIS DA 3ª IDADE

Missalenses conquistam seis medalhas
municípios. O evento é realizado
pelo Sesi com o apoio do Jornal O
Presente.

Neste ano os atletas
missalenses participaram em 11
modalidades e conquistaram seis
medalhas – em 2006 participaram
das disputas de 15 modalidades
e conquistaram sete medalhas.
“O resultado foi ótimo”, avalia
Carine Glesse, professora de
educação física e treinadora dos

atletas.
Nas fotos, a colocação,

a modalidade e o nome dos
participantes.
- 1º lugar no bolão feminino,
com Áurea Scherer, Laci Fritzen,
Adelaide Glesse e Maria Hilgert
- 1º lugar na canastra
masculino, com Amadeus de
Bairos e Rudi Schwarzer
- 3º lugar na dança de salão,
com Arlípio e Iria Paulus

- 3º lugar no revezamento 4 x
20 masculino, com Aloísio
Welter, Nelson Weiland, Ludgero
Bamberg e João Batista da Silva
- 3º lugar no vôlei gigante
misto
- 3º lugar no arremesso de
peso feminino, com Ana Maria
Scheibler

PARABÉNS A TODOS OS
PARTICIPANTES!

Pedimos para
Semilda Meuer, atleta da
equipe de vôlei, escreve-
se sobre os jogos. Eis a
opinião dela:

“Na minha opinião
os Jogos Regionais da 3ª
Idade são mais uma
oportunidade que nós, da
‘MELHOR IDADE’, temos
para nos exercitar. Já
praticamos alguns
esportes como vôlei, bolão,
dança, etc. Já fizemos
alguns amistosos,
inclusive com outros
municípios, como Santa
Helena e Itaipulândia.

Aproveito a
oportunidade que o jornal
me dá e lanço um desafio:
POR QUE não realizamos
os JOGOS MUNICIPAIS DA
3ª IDADE?”

1º lugar na canastra masculino 1º lugar no bolão feminino

3º lugar na dança de salão 3º lugar no arremesso de peso feminino 3º lugar no revezamento 4 x 20 masculino

3º lugar no vôlei gigante misto Idosos de Missal no desfile de abertura dos jogos

Desafio

Os associados da Acimi contam com consultoria, dicas e projetos para empresas, tudo gratuitamente. Basta agendar.

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

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

Associado, lembre-se que no dia 05 de junho tem o ‘café da manhã’ da Acimi, às 7h30, na Escola do Trabalho, com avaliação
da campanha do Dia das Mães.

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

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

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

Resultado da Deutsches, que pela primeira vez teve a participação efetiva da Acimi, foi considerado excelente em todos os sentidos.
Confira o balanço neste jornal.

Prestigiada por mais de
seis mil pessoas, a 6ª edição da
Deutsches Fest superou todas as
expectativas.  A festa que evidencia
a cultura germânica, aconteceu nos
dias 13 e 14 de abril, no Centro de
Eventos de Missal e contou com
atrativos tradicionais que fazem da
Deutsches Fest uma das maiores
e mais autênticas festas alemãs
de todo o Paraná e do Brasil.

“Esta edição da festa
surpreendeu a comissão
organizadora, pois mesmo
esperando um grande evento, não
cogitávamos uma participação e
adesão tão ampla em todos os
atrativos. Queremos agradecer a
adesão de toda a população
missalense, e a presença de
pessoas de toda região, bem como
a organização que muito se
empenhou, abrilhantando a festa”,
enfatiza Décio Vilibaldo Rohde,
coordenador do evento.

A Comissão Organizadora
da Deutsches Fest é formada por
membros da Administração
Municipal, Acimi, Câmara Júnior,
Escola Municipal Novo Milênio e
Lions Clube de Missal.

O prefeito Plínio Stuani, que
participou ativamente de todas as
atividades da festa, a 6ª Deutsches
Fest mostrou mais uma vez a

6ª Deutsches Fest bateu todos os recordes
Evento superou todas as expectativas dos organizadores. Veja balanço
completo na página 22. Fotos do evento estão www.portalmissal.com.br

alegria, organização e
hospitalidade do povo missalense.
“Conseguimos oferecer uma festa
rica em atrativos e mostrar que com
força de vontade e organização
podemos resgatar a cultura dos
colonizadores de Missal, divertir
nosso povo e atrair muitos
visitantes.”

Rainha -Nove candidatas
disputaram o título de Rainha da 6ª
Deutsches Fest. O desfile
aconteceu na sexta-feira, dia 13 de
abril. Os sete jurados avaliaram os
quesitos desfile, simpatia, traje
completo e beleza, sendo que o
título ficou com Jéssica Lang, que
embelezou o desfile alegórico do
dia seguinte, juntamente com a 1ª
princesa Débora Hors, e a 2ª
princesa Letícia Noss (foto na
página 12).

Para Jéssica, “a Deutsches
Fest representa a manutenção da
cultura de um povo, valorizando e
divulgando assim a cidade e os
cidadãos missalenses”.

Fritz e Frida - No concurso
de Fritz e Frida, os quatro casais
concorrentes desfilaram na noite
de sexta-feira, porém foram
avaliados durante todo o evento,
sendo o resultado divulgado no
sábado, dia 14. O título ficou com o
casal Ivo e Lúcia Baumbach,

representantes do bloco Net
Stressiat.

“Estamos muito
emocionados, para nós é uma
grande honra poder representar a
Deutsches Fest”, vibra Ivo. Lúcia
afirma que o título foi uma alegre
surpresa. “Queremos agradecer a
todos os jovens do bloco Net
Stressiat e também aos demais
presentes que animaram o evento”,
enfatiza a Frida Lúcia Baumbach
(foto na página 12).

Jogo do Barril - O
tradicional jogo de futebol que tem
como atrativo principal um barril de
chopp no meio do campo, contou
com a participação de times
femininos e masculinos, e foi
prestigiado por grande número de
pessoas. Entre os participantes,
destacaram-se autoridades
municipais, entidades de Missal e
região, blocos organizados pelos
jovens missalenses e imprensa;
foi realizado no sábado a tarde (14),
na Avemi.

Concurso do Serrote -
Durante a realização do Jogo do
Barril, aconteceu também o
concurso do serrote, onde os
casais inscritos deveriam serrar
um tronco de madeira, sendo que
o casal que cumprisse a tarefa em
menos tempo, se consagraria

campeão.
Neste atrativo, os

vitoriosos foram Francisco e Angela
Royer. Segundo o casal, embora a
competição tenha sido difícil, um
dos fatores que os levaram a vencer
o concurso do serrote foi a profissão
de Francisco. “Trabalho há muitos
anos como lenhador”, destaca o
vencedor.

Desfile alegórico -
Reunindo 12 equipes
participantes, entre blocos e
estabelecimentos comerciais
missalenses, o desfile de carros
alegóricos aconteceu nos dois dias
da Deutsches Fest. Os carros
apresentaram aspectos da cultura

germânica, mostrando a grande
criatividade da população
missalense.

O vencedor do concurso
foi o bloco Net Stressiat, que
apresentou um carro alegórico
destacando um dos símbolos da
festa: o barril de chopp. O carro do
bloco trazia ainda dois casais de
Fritz e Frida, entre eles Ivo e Lúcia,
vencedores do concurso.

Chopp em metro - Nos
dois dias de festa, o chopp em
metro também fez parte do quadro
de atrações, sendo vencedor no
masculino, Daniel da Silva,
representando o bloco Net
Stressiat.

Francisco e Angela Royer, vencedores do concurso do serrote
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Reviver - Vista Alegre
Nativo Gall
Antonio Pinto da Mota
Joana Buzuzka
Celmira Rippel
Venucia Reichert
Natália Wendling
Bella Aguiar Bernardi
Osvaldo Jauer
Ilva Bauermann Scheffler
Anito Posselt

Sempre Unidos - Portão Ocoi
Maxima Gomes de Andrade
Manuel Clementino da Silva
Maria Valério Torres
José Aurio Wenningkamp
Pompilho Rodrigues
Dorila Bickel
Orsolina S. P. Gonçalves
João Otávio Tavares
Ireneu da Rosa
Adelaide Flores
Olivia Biasebetti
Catarina  Dickel
Ilga Ruhoff da Costa
Arcangelo Pellim
Celeste Rostirola
Helmott Fall
Pierina Luiza Redin Zuconelli

Sempre Avante - Dom Armando
Edmundo Staud
Antonio Pedro Rauber
Gisela Maria Abrão
Odilo Preussker
Silfredo Otto Hoffmann
Olga Carolina Baum
Arsenio Lenz
Pedro Inácio klering
Norma Luiza Preussler
Erna Freisleben
Aldino Antonio Maldaner
Darci Hilgert Kotz
Norma Lang Kist
Therezinha de Lurdes Finckler
Claudino Finkler
Fredolino Oenning

Clube Paz e Amor - São Pedro
Ilsi Maria Lenz
Lori Maria Goetems

PARABÉNS! aos
aniversariantes
do mês de maio

Arnoldo Kalschne
Alzira Steiger
Ori Fermiano dos Santos
Maria Conceição Lima Schmitz
Germano Zimermann
Leopoldina Maria Racorto
Maria Teresinha Kist
Sempre Alegre - Centro
Asela Dahmer
Olívio Rockenbach
Aloísio da Rocha
Silvério Edvino Spohr
Eugenio Dillenburg
Dorvalino Pires
Gisela Maria Schaedler Abrão
Vilma Angelina Rheinheimer
Diva Chassot
Olivia Biesdorf Welter
Liria  Maria Feldkircher
Dejalmo Pedro Schroeder
Alma Anna Birck
Melania Schleicher
Maria Nelly Ort Pauli
Selma Luzia Haas
Arno Blume
Adelino Inácio Spohr
Anita Welber Lunkes
Tercísio Schwaab
Cecília Ana Limberger Kochhann
Irmgard S. Buche
José Felipe Lunkes
Floriano Luis Hickmann
Almiro Antonio Lenz
Antonio Meyer
Laura Otilia Baierle
Edvino Mai
Irma Antes Spohr
José Schuch
Selma Celia Pfeifer
Gertrud Schakofski
Alnaldo Watte
Lucia Pauli
Erich Kruger
Francisca Bus Becker
Dulce Maria Dillenburg
Alvina Mahl
Gladis Maria Staub
Erminda Alicia Raenger
Melita Hickmann
Nelmo Lenz
Bruno José Haas
Anilda Maria Schommer

Parabéns

Antonio Rauber, comemorou
seus 70 anos

 neste dia 03 de maio

Grupo de Danças do Clube Sempre Alegre que se apresentou neste sábado (12),
no Encontro de Carros Antigos, com a professora Carine Glesse

Grupo de Danças ‘Sempre Alegre’

O Clube Sempre Alegre
realiza neste dia 16 o concurso
de rei e rainha, que foi aberto a
todos os associados do clube
que quiseram se inscrever.
"A coroação dos escolhidos será
feita neste dia 1º de junho, no
Centro de Eventos, quando
acontece um grandioso matine,"
informa o presidente Mário Adolfo
Sausen.

Jogos - A diretoria do
Clube Sempre Alegre efetivou
parceria com o Clube 19 de Março,
que está disponibilizando suas
dependências para a prática de
diversos jogos, como bolão,
bocha, baralho e bolãozinho,
todas as quintas-feiras na parte
da tarde, sem taxa para os
associados.

Sempre Alegre realiza
concurso de rei e rainha

Mário Sausen,
presidente

O Clube de Idosos
Sempre Avante, de Dom
Armando, realiza neste dia 20 de
maio, almoço de aniversário de
fundação no clube do distrito. O
almoço é aberto à participação
de todos, porém é necessária a
compra ou reserva antecipada do
convite, que pode ser feita com
membros da diretoria ou no
Mercado Aliança. “Esperamos
uma boa participação, não só
dos idosos, mas de todo
município”, afirma o presidente
Arnildo Schmarzer.

Neste tipo de evento é
feito um convite especial para um
clube de idosos, sendo que desta
vez o clube convidado é da
comunidade de São Miguel,
município de Toledo.

8 anos
O Clube Sempre Avante

foi fundado no dia 19 de maio de
1999 por um pequeno grupo de
idosos, tendo atualmente 160
sócios. “Além dos momentos de
confraternização entre nós,
também realizamos várias
promoções, como este almoço

Clube Sempre Avante realiza almoço

e a escolha do Rei do Bolão,
além de realizar viagens na
região e para outros estados,”
explica Arnildo. Além dele,
também foram presidentes do
clube, Ernesto Sphor e Ana
Dolores Kern.

O Clube Sempre Unidos,
de Portão Ocoí, realizou algumas
reformulações na parte interna
de sua sede. “Foi aberto um
espaço para a copa e a cozinha
foi ‘transferida’ para outra sala,
onde foram feitas as adaptações
necessárias. Assim,
conseguimos mais espaço e o
local ficou mais prático,
funcional,” explica o presidente
João de Pieri.

Essas alterações eram
previstas desde a construção da
obra, porém o projeto original, em
função do repasse dos recursos,
não podia sofrer alterações, por
isso somente puderam ser feitas
agora.

Sempre Unidos
remodela sede

João de Pieri, presidente

Arnildo convida, além dos
idosos, todas as pessoas

do município para o almoço

Escola de Educação Especial Maria Goretti

Alunos da APAE de Missal que comemoram  idade nova no mês de maio:
Aniversariantes

No dia 18 de abril, Dia Nacional
do Livro, os alunos do Ensino
Fundamental da Escola de Educação
Especial Maria Goretti – APAE de
Missal, em homenagem a essa data
tiveram um momento de contação de
historias com a Professora caracterizada
de Alice no País das Maravilhas
(conforme fotos). C o m
objetivo de resgatar as historias e a
compreensão das mesmas, despertando
nos educandos o gosto pela leitura.

Trabalho este realizado pelas
professoras Andréia Simsen e Joana
Cárdias.

Bruno Gabriel Ely (15-05) Dirson Staudt (19-05)

Edemar Allembrandt (18-05), Loiva Hilgert (13-05), Valmor Rockembach (01-05)

Jeferson Viana
 dos Santos (10-05) Juliane Wingert (17-05)

Samara 24-05

Dia Nacional do Livro

Os alunos da
Escola de Educação
Especial Maria Goretti –
APAE de Missal,
acompanhados de seus
p r o f e s s o r e s
d e s e n v o l v e r a m
atividades nos
preparativos ao DIA DAS
MÃES, conforme fotos.

Os alunos
confeccionaram um pano
de prato, o qual será
entregue as mães em
homenagem ao seu dia.

Devido os Jogos
Colegiais, que
aconteceram em nosso
município na semana
passada, essa
homenagem acontecerá
no dia 18, com
a p r e s e n t a ç õ e s
preparadas pelos alunos
e professores e em
seguida confraternização
entre alunos e suas mães
com atividades
recreativas (jogo de
bingo) e lanche.

Alunos preparam Dia das Mães

Av. Dom Geraldo Sigaud, 331 - Fone: 3244-1346
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Através do Departamento de Ação Social , vinculado a Secretaria Municipal de Bem Estar Social e Ação
Comunitária, as mães dos clubes de idosos do município de Missal foram homenageadas pela passagem do Dia das Mães
(11 de maio) nos encontros realizados durante este mês, com exceção do Clube Reviver, de Vista Alegre, onde a
homenagem acontece neste dia 15.

Os encontros iniciaram com um momento espiritual e a leitura de mensagem as mães pela Diretora do Departamento
de Ação Social e coordenadora dos grupos da terceira idade, Hilda Schuck, encerrando com a distribuição de flores para
as mães.  Confira alguns momentos nas fotos (do Clube Reviver serão publicadas na próxima edição).

Homenagem as Mães
Tendo como tema “Os

efeitos maléficos das drogas e
tratamento”, aconteceu em Missal
no dia 19 de abril, o V Fórum
Municipal Anti-Drogas, realizado no
Centro de Convivência do Idoso.
Eurípedes Paracchihi, psiquiatra
especialista no assunto, proferiu a
palestra da noite.

O evento é uma realização
da Administração Municipal de
Missal, por meio da Secretaria
Municipal de Bem Estar Social e
Ação Comunitária, Comad –
Conselho Municipal Antidrogas, em
parceria com o Comitê Voluntários
em Ação do Banco do Brasil,
Câmara Júnior, Lions Clube de
Missal, Sicredi, Provopar e Foto
Cidade.

“Muitas vezes
desejaríamos que as drogas
simplesmente não existissem,
principalmente quando vemos
pessoas que amamos sofrendo, e
nos fazendo sofrer por estarem
envolvidas nelas. O que podemos
fazer é tentar evitar que as pessoas
se envolvam com essas
substâncias. E justamente
preocupados com esta questão,
as entidades se reuniram para a
realização do Fórum Anti-drogas”,
explica a psicóloga Ionara da Silva,
coordenadora do Programa de

FÓRUM   ANTI-DROGAS

Efeitos maléficos e tratamento são tema de palestra

Dr.Euripedes Paracchihi, explicando
sobre os efeitos e tratamento para as drogas

Apoio à Família e ao Dependente
Químico em Missal.

O evento também contou
com depoimentos e explanação
sobre os trabalhos realizados pelo
grupo de narcóticos anônimos de
Cascavel, que procuraram em suas
palavras mostrar a realidade
vivenciada com o envolvimento no
mundo das drogas, bem como a
dificuldade para dele sair.

Concurso
Nesta edição, o Fórum

Anti-Drogas apresentou também o

concurso de frases e redação, com
o tema “A importância da família na
prevenção às drogas”.
Os alunos que participaram do
concurso são do ensino
fundamental de Missal.

Com a frase “Leia bons
livros e pratique esportes; não se
envolva com drogas”, Alessandra
Feldkircher, aluna da 4ª série A da
Escola Novo Milênio, conquistou a
terceira colocação.
Daniel Duarte, estudante da 4ª série,
do Colégio Cenecista de Missal,
escreveu a frase “Sou bem

pequeno, mas já penso no meu
futuro, quero ser um grande
homem, mas para isso não preciso
de drogas, preciso do meu esforço
e vontade”, classificou-se na
segunda colocação. O aluno da 4ª
série da Escola Rural Municipal
Epitácio Pessoa Darlei Alves
Miranda, autor da frase: “A família
que dá amor e orientação aos filhos,
não precisa ter medo das drogas”,
foi o grande vencedor do concurso.
Na categoria redação, o aluno da 8ª
série da Escola Estadual Santos
Dumont Silmar Lunkes, recebeu o
prêmio de terceiro colocado. A

segunda colocação ficou com a
aluna Marina Primaz, da 8ª série da
Escola Estadual Teotônio Vilela. A
grande vencedora do concurso foi
a aluna da 6ª série B, do Colégio
Estadual Padre Eduardo Michelis,
Karoline Gabriela Cottet.

“Gostaríamos de
agradecer ao Banco do Brasil e
também à Sicredi pela gentileza da
doação dos brindes que foram
entregues aos alunos”, afirmou
Ivete Lunkes Graeff, secretária
municipal de Bem Estar Social e
Ação Comunitária e presidente do
Comad.

Hoje a vida dos jovens
está totalmente liberal, com isso
começam os vícios, bebidas, más
companhias, tudo leva a um único
resultado - DROGAS.

Esses filhos precisam
de algo a mais na vida, precisam
de atenção, amor, respeito e
dedicação dos pais. Quando eles
têm a atenção de seus pais
voltada para eles, tudo fica mais
fácil, por se sentirem amados.
Tem filhos órfãos de pais vivos,
pois eles ficam só em função de

Qual a importância da Família na
prevenção às drogas

seus trabalhos, um pra lá, outro
pra cá, esquecendo-se que tem
alguém a espera deles.

Por isso, os pais devem
dar toda a atenção possível para
filhos na adolescência, com isso
pode se ter certeza de que terão
uma adolescência madura, sem
maiores problemas, que com
certeza vão saber conversar sobre
drogas e nunca se envolver nelas.

Karoline Gabriela Cottet
Vencedora do concurso de

redação
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O missalense Otto
Francisco Färber, falecido em
acidente automobilístico no dia
31 de março último, próximo da
cidade de Missal, emprestará seu
nome a extensão da Universidad
Nacional del Este, que está em
construção, através da Itaipu
Binacional, na cidade de Cruce
Itakyry, onde ele atuava no setor
agrícola. A decisão foi anunciada
à família de Otto no dia 29 de
abril, quando participaram de
missa em sua homenagem na
cidade paraguaia.

A decisão de dar seu
nome a universidade foi tomada
pelo Conselho Superior da
mesma, através da Resolução nº
282/2007, de 19 de abril de 2007.

A resolução cita em suas
considerações para o ato, a
expressiva colaboração de
Färber, não só para com a
universidade (doação de área de
três hectares para construção da
obra), mas também as demais
ações desenvolvidas em prol do
desenvolvimento de Cruce Itakyry,
que fica a 60 quilômetros de Cidade
do Leste, como doação de terreno
para construção da delegacia de
polícia e Associação de
Educadores de San Alberto, entre
outros.

Um dos trechos da

Färber é homenageado por
universidade paraguaia

Otto Francisco Färber

Resolução afirma que “através de
suas ações de solidariedade e
trabalho realizado como agricultor,
conquistou o respeito e o carinho
da população e da própria
Universidade Nacional, sendo que
fazia parte da comissão de
trabalho” (tradução livre).

Agradecimentos
A família de Otto

Francisco Färber sente-se
honrada e feliz com a homenagem
prestada e agradece o
reconhecimento dado a luta por
ele despendida para o
crescimento daquela região no
vizinho país.

O Prefeito Municipal de Missal, em cumprimento ao
que preceitua o art. 9° §4° da Lei Complementar n° 101/2000,
CONVOCA a população para a AUDIÊNCIA PÚBLICA onde o
Poder Executivo apresentará a Avaliação do Cumprimento de
Metas Fiscais relativamente ao primeiro quadrimestre de 2007,
à ser realizada na Sede do Poder Legislativo no dia 25 de Maio
de 2007, às 10:00 horas.

Gabinete do Prefeito de Missal, 11 de Maio 2007.

Plínio Stuani
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

SaúdeSaúdeSaúdeSaúdeSaúde

Materson
Dr. Hugo Maciel - CRM-PR- 18059

Consultório médico

Gripe ou resfriado?

ESPAÇO BOAS NOVAS

Gripe e resfriado são a mesma coisa?
Não. A gripe é uma doença grave, contagiosa, causada pelo vírus

Influenza (tipo A, B e C), e o resfriado é menos agressivo e de menor duração,
causado pelo Rhinovirus (com seus vários tipos), sendo que a transmissão de
ambos, entre as pessoas, se dá através das vias respiratórias.

Quais são os sintomas - A gripe surge com sintomas severos
de febre alta, dor de garganta, dores no corpo, dor de cabeça, fraqueza, mal-
estar geral, calafrios, tosse intensa e dificuldade de respirar e, em idosos e
pessoas com baixa imunidade, pode haver necessidade de internação hospitalar,
as vezes levando o paciente à morte.

O resfriado pode provocar irritação na garganta e no nariz, espirros,
coriza, obstrução nasal e, as vezes, mal estar geral com pequeno aumento da
temperatura corpórea.

Por que ocorrem mais no inverno? - Pelo hábito que as pessoas
tem, durante o inverno, de permanecerem por mais tempo em ambientes
fechados, onde os vírus que aí circulam no ar conseguem melhores condições
de se procriarem e de infectarem os indivíduos.

Como evitar - Consumindo uma alimentação saudável, ingerindo
bastante liquido, economizando energia, respeitando o tempo de sono, lavando
as mãos com freqüência e evitando-se o contato com os olhos, nariz e boca,
além de manter sempre o ar ambiente circulando, impedindo o aumento da
concentração de vírus.

Como prevenir
- Evitar locais fechados, sem circulação do ar;
- Lavar sempre as mãos com sabão, eliminando ao máximo germes que possam
causar doenças;
- Ingerir bastante líquido (água, sucos de frutas, chá, etc);
- Manter o ar dentro de casa com um grau de umidade elevado, pois o ar muito
seco provoca irritação das mucosas aéreas facilita a contaminação pelos vírus
causadores de gripes e resfriados. O umificador de ar está indicado;
- Evitar respirar pela boca para que o nariz exerça seu papel de aquecer e
umidificar o ar que respiramos;
- Usar lenços descartáveis ao invés dos de pano;
Descansar e relaxar o corpo para ativar o sistema imunológico e evitar transmitir
a doença para outras pessoas;
- Eliminar os estresses, porque estes diminuem as defesas do organismo;
- Viver e trabalhar em ambientes mais saudáveis;
- Não fumar;
- Alimentar-se de maneira saudável, incluindo frutas ácidas como laranja, limão,
morango e tomate, alem de verduras. O uso da vitamina C em altas doses não
traz maiores benefícios ao organismo, sendo o excesso eliminado pela urina.

Existe um tratamento ideal? - O repouso, o uso de anti-térmicos
em caso de febre, as nebulizações e os descongestionantes nasais, quando
prescritos por médicos, ajudam no combate aos sintomas das doenças e, os
antibióticos, só quando houver complicações bacterianas.

A vacina contra a gripe realmente protege? - A vacina reduz
o risco de gripe em até 90% no caso de pessoas saudáveis, mas os resfriados,
provocados por outros vírus, não são prevenidos com a vacina.

Quem e quando deve tomar a vacina?
- Pessoas com mais de 60 anos de idade, mesmo cardíacos, asmáticos,
hipertensos, diabéticos, portadores de HIV e imunodeprimidos;
- Pessoas que prestam assistência  em albergues, creches e similares;
- Adultos e crianças portadores de doenças crônicas pulmonares ou
cardiovasculares;
- Adultos e crianças que necessitam de acompanhamento médico regular ou
devido a doenças metabólicas crônicas;
- Crianças e adolescentes que estejam fazendo uso de aspirina a longo prazo;
- Gestantes no segundo ou terceiro trimestre de gravidez, durante o inverno;
- Profissionais de saúde em atividade;
- Pessoas que tenham contato freqüente com outras em grupos de alto risco
para risco para infecção pelo Influenza.

A vacina pode provocar gripe ou efeitos colaterais? - A vacina
é preparada com fragmentos de vírus mortos, excluindo a possibilidade de
provocar gripe, e eventualmente, podem aparecer febre baixa, mal-estar e
dores no corpo após a aplicação da vacina, sintomas estes que desaparecem
entre 24 e 48 horas.

Neste mês de maio
comemoramos o dia das Mães.

Uma data importante e
festejada por todas as famílias. Afinal,
nossas mães merecem. Ser mãe não
é só dar à luz. A maternidade é uma
benção e um dos maiores ministérios
dados por Deus. Ministério este que
demanda muita sabedoria e lágrimas.
Ser mãe é ser uma coluna de
sustentação.

“A família é o grupo social
mais importante, pois ela surgiu de um
ato criador de Deus. Da família
depende a estabilidade, o nível moral
e a segurança do país.” Por isso
queremos estender nossa reflexão
para um âmbito maior.
Queremos refletir sobre a Família que
ao longo dos séculos vem enfrentando
uma degradação terrível.

Desde o início, com Adão e
Eva, os problemas vêem aumentando
e desestabilizando a Família. Com o
crime cometido por Caím que, matou
seu irmão Abel, os problemas
familiares atravessam milênios. E hoje
no século XXI não estamos isentos
deles.

MÃE: Coluna da Família

As famílias de hoje já não são
mais como as de antes. Hoje o papel de
cada membro (coluna) da família tem
mudado. E no foco central dessa
mudança está o papel materno. Elas
deixaram de ser cuidadoras de seus
lares, e passaram a desenvolver outras
funções, aumentando assim sua carga
de atividades. Uma das conseqüências
disso é que os filhos deixaram de ser
assistidos por elas. O papel materno é
desenvolvido por uma babá, pela
professora da creche, pela avó, pela
tia, etc. Muitas mães não acompanham
o crescimento e desenvolvimento de
seus filhos, distanciando-se cada vez
mais. Isso no futuro terá reflexos
enormes.

Muitas mães sofrem hoje por
seus filhos. Mas não é a dor do parto. É
a dor da rebeldia, da desobediência, da
revolta. Muitas mães se derramam em
lágrimas por seus filhos não darem
ouvidos aos seus conselhos (Pv 1.8;
6.20; 10.1). Contudo, temos que admitir;
algumas mães são maternalistas e
compassivas demais; tem as
dominadoras que querem controlar tudo;
outras são omissas em relação a seus
filhos, se deixam dominar por eles, caindo
em suas chantagens, perdendo o
controle da situação e a autoridade.

Na outra extremidade vemos
o papel paterno que, a cada dia se vê
mais obrigado a trabalhar para dar uma
boa condição para sua família. O pai já
não tem tempo para gastar com o filho,
e tenta suprir a ausência de tempo com
coisas materiais ou com uma liberdade
excessiva, passando a ter uma postura
alheia a vida do filho. O que falta hoje em
muitas famílias é uma presença paterna
mais ativa. A perda da autoridade sobre
os filhos é apenas um dos muitos
reflexos dessa nova postura paterna.

No meio disso estão os filhos.

Que muitas vezes buscam fora de casa
aquilo que não encontram no seio de
sua família. Procuram aqueles que dão
atenção, que ouvem, que gastam tempo,
que mostram interesse por aquilo que
eles gostam. Muitas vezes essa busca
termina em vícios e caminhos tortuosos.

Muitos filhos deveriam
aprender com Jesus que, se o filho
sofre, a mãe sofre mais ainda. Maria
não ficou indiferente ao ver seu filho na
cruz. Seu coração foi ferido, sua carne
foi rasgada e seu espírito afligido, tanto
ou mais que Jesus (Jo 19.25).

Há aqueles filhos que tentam
agradar suas mães com mimos. O que
a mãe mais deseja, não é um presente,
uma flor, um cartão ou uma homenagem.
Filho, o que sua mãe quer é seu respeito,
sua obediência. Ela quer descansar na
certeza que você não irá decepcioná-
la!

A solução para a família parte
de uma busca coletiva. Para uma relação
saudável, as colunas (mãe, pai e filho)
devem ir ao Senhor. Mãe, pai e filho
longe de Deus, que não oram, não lêem
a Bíblia terão problemas (Ef 6.1-4).
Quanto mais perto de Deus, mais perto
um do outro. Quanto mais perto as
colunas, mais resistente será a obra. A
Família é uma obra de Deus. Vamos
lutar para preservá-la.

Pastor Elias Colombeli
eliascolombeli@hotmail.com -

3244-1924 / 9967-5644

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

O JUVENTUDE EM AÇÃO
(J.A.) é um movimento paroquial de jovens
e adolescentes, tendo como objetivo,
além de resgatar os jovens (trazê-los de
volta à igreja), realizar obras que venham
em benefício da comunidade. Os grupos
do JUVENTUDE EM AÇÃO são divididos
por setores da Igreja Matriz, que são 14,
mas nem todos os setores possuem um
grupo formado. Os grupos já existentes
estão sólidos e a cada dia estão com mais
força e determinação, sendo que alguns
setores tiveram que juntar seus grupos
e por isso também estão desenvolvendo
um bom trabalho.

As reuniões do JUVENTUDE
EM AÇÃO são realizadas mensalmente
ou duas vezes por semana, conforme
definido pelo próprio grupo. Os assuntos
tratados são definidos pelos participantes
de tal grupo, sendo as reuniões
registradas em ata e, após concluído o
debate do assunto tratado, são realizadas
algumas dinâmicas e uma
confraternização para encerrar a reunião.
Além desses encontros, são realizados
ensaios de canto todos os sábados na
Igreja Matriz, pois foi formada uma equipe
de canto e de liturgia.

O JUVENTUDE EM AÇÃO está
funcionando há aproximadamente dois
anos e, neste período, realizou várias
ações. No ano passado o J.A. participou
da IV Academia Literária em Medianeira,
nas categorias poesia, desenho, onde
conquistou a segunda colocação, e
música, essa que foi composta pela Joice
e os arranjos foram feitos pelo Edson,
integrantes do J.A., nessa categoria a
equipe que apresentou trouxe, também,

JUVENTUDE EM AÇÃO
para Missal, a segunda colocação.

Nesse ano, por exemplo, foi
realizado pelo J.A. o I Mini-Fórum da
Juventude com o tema “Juventude e
Ecologia”, no dia 10 de março, onde
estiveram presentes varias autoridades, a
comunidade, jovens e adolescentes de
Missal e também de Itaipulândia. Nesse
mini-fórum foram definidas e apresentadas
algumas prioridades e preocupações dos
jovens e da comunidade em relação a esse
tema e escolhidos, pelos próprios
participantes, o tema e a data do II Mini-
Fórum da Juventude que terá o tema
“Juventude e Lazer” e a princípio marcado
para acontecer no dia 7 de julho de 2007.
No dia 1º de abril, junto às comemorações
de um ano da Rádio Comunitária Nativa FM
de Missal, aconteceu o I Mutirão Ecológico
“Por Uma Missal Limpa e Consciente”, que
foi realizado no centro da cidade de Missal,
envolvendo os 14 setores da igreja, bairro
Renascer e também outras igrejas. Nesse
evento foram recolhidas cinco cargas de
caminhão truck e duas cargas de F-4000
de lixo reciclável, que foi destinado ao lixão
de Missal, vendido e dividido entre os
catadores de papel participantes. Já foram
realizadas mais algumas reuniões para
avaliar e definir o II Mutirão Ecológico, que
está previsto para o fim de junho e desta
vez, com o objetivo de abranger todo o
interior do município, sempre
estabelecendo parcerias com a
administração municipal e suas respectivas
secretarias, Rádio Comunitária Nativa FM,
Colégio Estadual Pe Eduardo Michelis
(Cepem), outras igrejas, enfim, com quem
se interessar em colaborar com esse
evento.

O JUVENTUDE EM AÇÃO, como
toda entidade, possui uma comissão, ela é
composta por quatro dimensões:
apostólico-comunitária, afetivo-cultural,
espiritual e sócio-recreativa. Cada uma
dessas dimensões, que serão explicadas
nas próximas colunas do J.A. no Portal
Missal, possui três membros que definem
e trabalham em prol a alguma causa.
Fazem parte da comissão do J.A. duas
secretárias, dois tesoureiros e dois
coordenadores. Além desses, para auxiliar
nos trabalhos e do melhor andamento dos
projetos e dos encontros, o J.A. possui um
“casal amigo” que tem como objetivo, não
preparar os encontros e nem organizar as
coisas, mas sim auxiliar os jovens em
momentos de dificuldade - o trabalho fica
para os jovens e adolescentes, mas os
trabalhos realizados pelos casais amigos
serão apresentados em outra oportunidade
nessa mesma coluna do Portal Missal.
Essa comissão representa a paróquia,
mas cada grupo deve ter a sua comissão
de forma individual (por setor).

Nessa primeira coluna do
JUVENTUDE EM AÇÃO, foi apresentada
de forma sucinta o que o representa esse
movimento para o município de Missal.
Como já foi abordado, nas próximas colunas
estaremos apresentando como funciona
cada dimensão, o que cada um está
desempenhando, de que forma que o
“casal amigo” atua, enfim explicando
realmente como funciona o JUVENTUDE
EM AÇÃO.
Na próxima, estaremos apresentando
assuntos relacionados à dimensão
espiritual.
Até lá!

O prefeito de Missal, Plínio
Stuani, anunciou oficial e
publicamente sua saída do PDT no
último dia 10, durante entrevista
para o radialista Adelar José, da
Rádio Comunitária Nativa FM. Antes
deste anúncio a notícia já circulava,
porém Plínio preferiu primeiro
comunicar oficialmente sua
decisão ao partido, aos membros
da UPM, coligação que o elegeu e
aos vereadores da mesma. Só
então comunicou publicamente a
decisão. Ele permaneceu no PDT
por quase 16 anos, depois de sair
do PFL (hoje DEM), já como
vereador. Plínio completará, em
2008, 20 anos de vida pública,
sempre ocupando um cargo: foram
dois mandatos como vereador (8
anos), dói como vice-prefeito (8
anos) e agora quatro como prefeito.

“Deixo o PDT sem
decepções ou mágoas. É uma
decisão pessoal e familiar, pois
não sou candidato à reeleição e
nem disputarei qualquer outro
cargo político,”, assegurou.

“Sempre vejo políticos
dizerem que não serão candidatos,
porém não tomam uma atitude que
confirme esta decisão. Eu tomei,
saí do PDT e não vou me filiar a
nenhum partido político dentro do
prazo para ser candidato,”
complementou. Para ser candidata
a pessoa precisa estar filiada algum
partido pelo menos um ano antes
da eleição.

Livre
“Não vou ficar preso a

determinado partido e nem
coligação. À partir de agora, meu
único partido é o município de
Missal,” afirma Plínio Stuani. Esta
afirmação deixa transparecer, nas
entrelinhas, que acontecerão

Plínio sai do PDT

cortes e ajustes que o prefeito achar
necessários para manter a

maquina administrativa e realizar
investimentos em manutenção e
novas obras. “Quando precisamos
fazer cortes, muitas vezes os
partidos e a população não gosta.
Agora, vou só administrar r deixar a
política de lado.”

O prefeito também destaca
que com sua decisão, deixa os
partidos que compõem a UPM livres
para trabalharem os nomes das
lideranças que poderão concorrer
a prefeito na próxima eleição. “Cada
partido poderá fazer seu trabalho,
sem se preocupar em pedir se o
Plínio será ou não candidato à
reeleição. Não vou atrapalhar
ninguém,” conclui.

Plínio Stuani, prefeito de Missal

Quando se perde uma vida, perdem-se as palavras, os gestos, os sorrisos...
Quando se perde uma vida, por mais que se queira não dá para mandar buscar
de volta...
Quando se perde uma vida, um vazio se assola, uma saudade se instala...
Quando se perde uma vida, os que aqui ficam se entristecem, e se calam...
E, para nós que aqui estamos só nos resta o consolo e a oração para que os
que
partiram não percam o brilho da luz divina e que permaneçam na paz eterna.

Sentimos muito a sua falta, por que sempre te amamos.

Saudade...eterna saudade

Gilvane
Lindemayer

*28/06/1984

+18/05/2005

A JCI (Câmara Júnior) de
Missal recebeu a visita oficial da
vice-presidente mundial, Suzana
Lugo Rolon e do presidente nacional
Edson Luis de Freitas, no último dia
de abril, na ARL, com a presença de
autoridades municipais, diretoria e
membros da JCI local. “A Câmara
Júnior se orgulha de receber visitas
tão ilustres,” afirmou o presidente
Custódio Reis Lima, que
apresentou alguns dos projetos
desenvolvidos pela entidade local,
como a Deutsches Fest, o Top
Missal, Semana do Trânsito e o
apadrinhamento da Associação
dos Deficientes Físicos, que na
oportunidade, através do vice-
presidente, Lírio Liotto, recebeu o
repasse de R$ 1.000,00.

“Além da coordenação
destes projetos e eventos, também
procuramos despertar o
empreendedorismo em nossos
companheiros e na comunidade
como um todo,” ressaltou Custódio.
A ação da JCI de Missal também foi
destacada pela vereadora Irani

CÂMARA JÚNIOR

Autoridades juniorísticas visitam Missal
Giehl, que representou a Câmara
de Vereadores e pela vice-prefeita
Mirísia Butzke. “A Câmara Júnior é
nossa parceira. Formada por um
grupo de pessoas com garra e
lideranças preparadas, realiza
excelentes ações e desenvolve os
projetos propostos,”, afirmou
Mirísia.

Compromissados
Edson de Freitas

ressaltou em seu discurso que “a
JCI é composta por membros
compromissados e que buscam
mudanças para a sociedade e para
si mesmos e, um exemplo disso é
Missal.”

“Temos várias parcerias
com entidades públicas e privadas
em todos os municípios, estados e
países, onde também
desenvolvemos iniciativas e
projetos diversos, como a oratória
nas escolas - desenvolvimento do
dom da palavra – e o intercambio
cultural, ou como por exemplo, o
que acontece aqui em Missal com

festas como a Deutsches Fest, ou
a Fenartec, em Foz do Iguaçu,”
concluiu o presidente nacional da
JCI.

Nesta linha, a vice-
presidente mundial da JCI destacou
a importância de todos os
membros dentro da entidade,
independentemente de exercer
uma função na diretoria ou não.
“Somos empreendedores nos
negócios e nas ações
comunitárias,” enfatizou Suzana
Rolon.

Reconhecimento
A reunião também foi de

homenagem a Décio Rohde, ex-
integrante da Câmara Júnior de
Missal, que inclusive ocupou a
presidência por mais de um
mandato e coordenou alguns dos
principais eventos da JCI local,
como a Deutsches Fest. Ele
recebeu uma placa pela
dedicação, trabalho e
companheirismo junto a
organização.
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Desde o dia 27 de abril a
propriedade rural de Wilson Pauli,
localizada na Linha São Pedro
(Missal), conta com uma cisterna,
que capta a água da chuva para o
abastecimento do aviário, uma
alternativa ambientalmente
correta, e que se pagará a médio
prazo - a água receberá cloro. O
empreendimento é inédito no
município e na região, sendo
baseado em experiências bem
sucedidas realizadas em outros
estados.

Com capacidade para
armazenar 480 mil litros de água,
a obra teve um custo de R$ 12,5
mil, sendo parte financiada (R$ 7
mil) por meio do Pronaf (Programa
Nacional da Agricultura Familiar),
e o restante pelo Fundamam
(Fundo Municipal da Agricultura
e Meio Ambiente de Missal),
através do fundo rotativo. “Minha
propriedade é pequena (2,5
hectares) e tem como atividade
principal a avicultura de corte
(aviário para 12 mil aves). Como
não há nascentes de superfície,
surgiu a necessidade de
buscarmos alternativas para a
obtenção de água, pois o
consumo é muito grande,” explica
Wilson Pauli. Os 480 mil litros de
água da cisterna dão para o
abastecimento do aviário durante
oito meses (quatro lotes de
frango).

Mas o fator mais
enfatizado por ele é a questão
ambiental, a preservação da
água. “Por exemplo, a água que
antes escorria do telhado do
aviário provocava erosão. Agora,
será armazenada e utilizada e,
assim, não será necessário
perfurar um poço artesiano:
estarei economizando,
preservando a água.” O custo
para perfuração de um poço
artesiano e a construção de uma
cisterna é praticamente o mesmo.

Wilson chama a atenção
para os mananciais que estão
secando, os rios com o nível da
água baixando, e pergunta: “Será
que não estamos tirando água
demais do sub-solo? É preciso
refletir sobre isso, sobre o que
vamos deixar para nossos filhos
e netos.” Ele também conclamou
todos os órgãos voltados a
preservação do meio ambiente,
as empresas integradoras das
áreas da avicultura e suinocultura,
bem como a Itaipu Binacional a
apoiarem iniciativas como a dele.
“Sei de muitos produtores rurais
que tem vontade de construir
cisternas, mas na maioria das
vezes falta apoio.”

Ele conclama também a

Produtor rural constrói cisterna
para abastecimento de aviário

Água da chuva é captada e depositada na cisterna

Wilson Pauli: “será que não estamos tirando água
demais do sub-solo? É preciso refletir sobre isso”

população urbana a refletir sobre
o desperdício da água potável nas
cidades e vilas, utilizando-a para
fins que poderiam utilizar água da
chuva, como para lavar calçadas
e veículos, bem como para vasos
sanitários.

Apoio
A administração

municipal de Missal, através da
Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente está implantando no
município o ‘Programa de
Cisternas’, em parceria com o
Fundamam. “Lembro que há 13
anos atrás, quando comecei a
trabalhar na Secretaria de
Agricultura, havia água em
abundancia. Hoje, temos açudes
secando, sendo que de uns quatro
anos para cá, a situação está
ficando crítica,” lembrou Altair
Fetzner, secretário de Agricultura
e Meio Ambiente de Missal.
Altair ressaltou ainda que com a
construção de cisternas a retirada
de água do lençol freático é
considerável. “Temos que lembrar
ainda, que a água potável, que
chega as casas dos agricultores
através do programa de
saneamento rural, não é para o
consumo animal.”

O Programa de
Cisternas, está incluso no
programa municipal “Água: hoje,
amanhã e sempre”, que propõe
desenvolver ações visando a
manutenção e ampliação da
qualidade e da quantidade da água
potável hoje existente, que
engloba, além da construção de
cisternas, outros projetos
voltados a preservação do meio
ambiente de forma geral.

Tendo atuado por vários
anos como secretário de Agricultura
e Meio Ambiente, o prefeito Plínio
Stuani também conhece de perto a
realidade enfrentada para suprir a
necessidade de água para as
propriedades rurais, especialmente
as que tem como atividade principal
a avicultura e suinocultura. “Temos,
no interior do município, 36
sistemas de água (poço artesiano)
e que há 15 anos atrás não tinham
diminuição de água. Agora, poços
com 100 metros de profundidade
precisam ser ‘afundados’,
chegando a 200 metros de
profundidade para terem a mesma
vazão de antes.

São necessárias atitudes
como esta, e com urgência,
senão daqui a pouco não teremos
mais onde ‘buscar’ água.”

Santa Helena está
comemorado nesse mês, os 40
anos de emancipação político-
administrativa e várias atividades
estão sendo desenvolvidas,
dentro da programação definida
pela Comissão Organizadora.

Dentro da programação,
no próximo final de semana, dias
19 e 20 acontecerá o I Torneio de
Pesca Terra das Águas, nas
modalidades, Tucunaré, Corvina
e Pesca Livre. Também no
sábado, dia 19, acontecerá o tão
esperado baile com a Escolha da
Miss Santa Helena, Terra das
Águas, junto ao pavilhão de
eventos do balneário.

O ponto alto da
programação, no entanto, será
no final de semana do aniversário,
dias 25, 26 e 27, quando

SANTA  HELENA

Definidos valores de
ingressos para os shows

acontecem os shows com a dupla
sertaneja César e Paulinho, com
o cantor Amado Batista e com o
Grupo Ira. A comissão
organizadora definiu os valores
dos ingressos a serem cobrados
para os shows. O presidente da
Comissão vice-prefeito, José Altair
Schimmelfennig destaca como
serão de valor popular, sendo
para o show de Cezar e Paulinho,
dia 25, R$ 6,00 antecipado e R$
10,00 no dia; Amado Batista, no
dia 26, R$ 8,00 antecipado e R$
12,00 no dia; e grupo Ira, dia 27,
antecipado R$ 4,00, e no dia R$
8,00.

Os pontos de venda no
município serão na central de
informações na Avenida Brasil e
nas sub-prefeituras dos distritos,
e na região nas prefeituras.

Completando seis
meses de funcionamento em
Missal, através da Agência do
Trabalhador, o atendimento do
seguro desemprego está
contribuindo e gerando bons
resultados no município. Este
serviço funciona na Escola do
Trabalho de Missal e atende
também aos trabalhadores de
Itaipulândia.

Segundo Edi Elizabete
Schassott, gerente da Agência,
em seu período de
funcionamento, o atendimento já
conta com 120 requerentes,
correspondendo ao valor de R$
195.000,00.

Edi enfatiza ainda que o
serviço é uma forma prática de

SEGURO DESEMPREGO

Atendimento em Missal
completa seis meses

ajudar o trabalhador. “Com esta
conquista, além dos nossos
munícipes não precisarem mais
se deslocar até Medianeira, é de
suma importância para o
desenvolvimento de Missal, pois
este dinheiro acaba girando no
comércio da cidade”.

A Escola do Trabalho
conta com a servidora Leonila
Zoehler, que é capacitada para
este tipo de serviço. O
atendimento ao seguro
desemprego funciona
diariamente das 8h00 às 12h00
e das 13h30 às 17h30. Para
maiores informações, as
pessoas devem entrar em
contato pelos fones: 3244-2094
e 3244-2343.

O atendimento ao seguro desemprego funciona
diariamente na Escola do Trabalho

Décio Vilibaldo Rohde
Coordenador Geral

Mauro Kern Pauli
Tesoureiro Geral

Áureo Glesse
Presidente Comissão

Permanente de Eventos

Custódio Reis Lima
Presidente Câmara Júnior

Cleonice Strieder
Dirá.. Esc. Mun.

Novo Milênio

Ademar Krueger
Presidente ACIMI

Plantão das
farmácias

12 a 18/05
Missal – 3244-1470

De 19 a 25/05
Farmazul – 3244-1388

26/05 a 01/06
Farma Bella – 3244-1863

02 a 08/06
Santa Lúcia – 3244-1333

09 a 15/06
Missal – 3244-1470

RESPOSTA DAS
CRUZADAS

Nascimentos, casamentos e óbitos
registrados no mês de abril de 2007

Nascimentos

Casamentos

Óbitos
Dados fornecidos pelo

Serviço Notorial e
Registral das Pessoas

Naturais de Missal
(Cartório), conforme
registros no período.

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

Vende-se 3,3 alqueires de terra
em Missal, com casa, açude,
chiqueirão com 76,5 metros,
estrebaria com16 metros, 14
vacas leiteiras, ordenhadeira e
resfriadouro. Tratar (45) 9124-
9663.

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

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

MAIO

18 - Festa junina, na Escola Renascer
19 - Jantar dançante, Clube de Mães, em São João
16 -  Baile do Gaitaço, no Centro de Eventos
20 - Festa do Padroeiro, em Boa Esperança
25 - Festa junina, na escola de São Pedro
26 - Baile, em Caçador
27 - Festa da Igreja, no Assent. Santa Izabel

JUNHO
01 - Festa junina, em Vista Alegre
02 - Baile em Santa Cecília
Máxi Tunning
03 - Máxi Tunning
06 - Festa junina Escola Novo Milênio
08 - Festa Junina, em Dom Armando
09 - Baile - Casal 20/21
10 - Café Colonial, Provopar
15 - Festa junina, CNEC
16 - Baile, em São Pedro
17 - Festa, em São João

Agenda

LASER SOM DO XI
O som do seu evento, bailes,

festas, casamentos

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

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
10h05
15h50
18h35
20h50

Horários de ônibus
de Missal para:

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.
M a i s
informações na
R o d o v i á r i a
Municipal ou
pelo fone 3244-
1399.
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Raios - O Oeste do Paraná, região
que se destaca em vários setores
da economia, também é campeão
em incidência de raios. Das quatro
cidades com maior incidências
de raios no Paraná, a região Oeste
aparece com três no Ranking de
Incidência de Descargas
Atmosféricas por Município no
Brasil, levantamento feito pelo
Grupo de Eletricidade Atmosférica
do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Elat/Inpe),
abrangendo nove estados do Sul,
Sudeste e Centro Oeste, incluindo
3.183 municípios. São elas,
Iracema do Oeste (1º), Santa
Terezinha de Itaipu (2º) e Foz do
Iguaçu (4º). Mais informações,
acesse o endereço www.inpe.br/
ranking.

Mão única – É bom os motoristas
que transitam pelas ruas centrais
de Missal começarem a ficar mais
atentos as placas de sinalização,
porque nos próximos dias
algumas ruas passarão a ter mão
única. As placas já foram
‘fincadas’, porém ainda
permanecem cobertas.

Picanha – E tem um são-paulino
que terá que assar uma picanha
vestindo a camisa do Grêmio.
Perdeu a aposta, portanto, fogo
na churrasqueira.

Religiosidade - Segundo a
Fundação Getúlio Vargas (FGV),
pela primeira vez, em mais de um
século, a proporção de católicos
parou de cair e se manteve estável
entre 2000 e 2003, atingindo quase
74% da população. O número de
evangélicos continua crescendo
(passou de 16,2% para 17,9%) e
o das pessoas que não têm
qualquer religião sofreu queda de
7,4% para 5,1%

Descontraindo - O sujeito perdeu-
se da mulher num hipermercado,
até que resolveu abordar um dos
repositores:
- Moço, você não viu uma mulher
alta, loira, de olhos azuis
passando por aqui?
- Como ela estava vestida?
- Estava com uma blusa branca,
decotada, meio transparente e
uma saia bem curtinha azul.
- Não! Infelizmente não vi, não!
Mas o senhor pode ficar
empilhando essas latas de óleo
pra mim que eu vou atrás dela!
Bom tempo I - O centro de
meteorologia de Pequim acredita
que pode manipular o clima para
garantir o bom tempo durante a
cerimônia de abertura dos Jogos
Olímpicos do ano que vem.
Metereologistas chineses
freqüentemente provocam
quimicamente chuvas artificiais
na seca capital do país, mas
cientistas têm testado um “alívio
artificial de chuva” e descobriram
que pode funcionar em pequenas
áreas determinadas. “Estamos
falando de áreas limitadas, a área
ao redor do Estádio Nacional”,
disse o chefe de manipulação do

clima do centro metereológico,
Zhang Qiang, em entrevista.

Bom tempo II - Ainda conforme
Zhang Qiang, “vamos dar uma
garantia para o estádio olímpico
principal. Vamos tomar várias
medidas artificiais para que a
chuva caia antes de chegar à
área.” A cerimônia de abertura da
Olimpíada será realizada a céu
aberto após uma decisão tomada
dois anos atrás de cortar custos
e não construir uma cobertura
para o Estádio Nacional,
conhecido como Ninho de
Pássaro. Antes de Pequim
receber os prestigiados
convidados para o evento,
entretanto, haverá uma forte chuva
artificial planejada para limpar o
ar da poluída cidade por alguns
dias.

Cobrança - Quem pediu voto e
afirmou que a recuperação da PR
495 iria acontecer deve ser cobrado
de forma incisiva, principalmente
por quem apoiou ou votou nos tais
candidatos. Se todos ficarem
‘deitados em berço esplendido’, a
buraqueira também continuará.

Cisternas - Muito, mas muito
bom mesmo o Programa de
Cisternas que o município de
Missal, via Fundamam está
implantando, pois além de
representar uma economia (R$) a
médio prazo para os produtores
rurais, vai preservar a água que
começa a ‘escacear’, conforme
dados repassados pelo secretário
de Agricultura Altair Fetsner.
Temos, todos nós, que pensar
hoje o que vamos querer amanhã
- esse amanhã é curto prazo,
menos de 10 anos -. Não é para a
próxima geração.

Voltando no tempo - Se todos
tivéssemos pensado em preservar
a água, como acontecia há 30 ou
40 anos atrás (‘nos idos’ de 60
muitas famílias tinham cisternas),
a situação não seria tão grave
hoje.

Na city também - E não é só o
agricultor que pode economizar
água com cisternas. Quem mora
na cidade ou na vila, também
pode armazenar água da chuva
para lavar calçadas, limpar o
assoalho, lavar o carro, regar as
plantas... Inclusive instalar na
caixa de descarga do vaso
sanitário, afinal, cada vez que é
dada a descarga, lá se vão, pelo
menos, 10 litros de água.

Lembrete - Quem admite que
errou, acaba mostrando que tem
um defeito a menos!!!

Coisas da vida - Cirurgião
plástico morre vítima de

lipoaspiração. Pois é, o ex-
presidente da seção mineira da
Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica (SBCP), o cirurgião
Alberto Gonçalves Camargos, de
52 anos, morreu após se
submeter a uma lipoaspiração.
Camargos morreu no dia 14,
vítima de um choque séptico
provocado por uma perfuração
intestinal, conforme informações
publicadas no sábado (21) pelo
jornal ‘’Hoje em Dia’’, de Belo
Horizonte. No dia anterior ele
havia se submetido a uma cirurgia
de lipoaspiração em uma clínica
da capital mineira.

$$$$$$$$ - O Carrefour
transformou-se na maior rede de
hipermercados do Brasil ao
adquirir no último dia 22 o
Atacadão, por R$ 2,2 bilhões.
Trata-se de uma das maiores
operações no setor de varejo nos
últimos anos. O Atacadão possui
uma fatia de 4% no mercado, e
conta com 34 lojas, 17 das quais
localizadas no Estado de São
Paulo. A companhia francesa,
que contava até agora com 109
hipermercados, 34
supermercados da cadeia
Carrefour - Bairro e 258 lojas de
desconto Dia, registrou no ano
passado R$ 12,6 bilhões de
faturamento.

Alô - O número de linhas na
telefonia móvel no Brasil subiu
0,95% entre fevereiro e março
deste ano, para 102,152 milhões,
conforme dados consolidados
divulgados pela Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel).
Foram 965 726 novas habilitações
de celulares no País em março.
Dentre todas as linhas em
operação no período, 82,166
milhões ou 80,44%
representavam celulares pré-
pagos e 19,985 milhões (19 56%
do total), pós-pagos. Nos últimos
12 meses, o Brasil ganhou 12,743
milhões de assinantes.

Publicidade = R$ 1 bi - O
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva bateu o recorde com gastos
em propaganda estatal federal.
De acordo com o jornal Folha de
S.Paulo, em 2006, o valor
investido na área pelos órgãos
da administração direta e indireta
chegou a R$ 1,015 bilhão, a maior
cifra registrada desde 1998,
quando a contabilidade passou a
ser unificada. Para os períodos
anteriores, não há dados
disponíveis. As cifras divulgadas
não incluem o dinheiro usado em
publicidade legal, como editais e
balanços. Também não são
conhecidos os custos de
produção dos comerciais, que
são pagos à parte para as
agências. Além disso, o governo

alega razões estratégicas para
não informar os investimentos das
estatais em patrocínios.

Fechando para 2008 - Dirigentes
do PMDB, PT e PCdoB assinaram,
na Assembléia Legislativa, um
protocolo de intenções para as
eleições municipais de 2008 no
Paraná. O documento foi assinado
pelos presidentes Renato Adur
(PMDB), André Vargas (PT) e
Milton Alves (PCdoB), além do
secretário-geral do PMDB, João
Arruda, um dos artífices do acordo.
O acordo prevê a instituição de um
grupo de acompanhamento
eleitoral para discutir coligações
em diversos municípios. Em
grandes cidades, como Curitiba,
Londrina, Maringá e Ponta Grossa,
é provável que PT e PMDB lancem
candidatos próprios. Nessas
cidades, alianças só devem
acontecer em eventual segundo
turno.

Pra mãe (?) - Quem comprou um
presente para a mãe não pagou
apenas pelo produto. Sem saber
quanto, investe boa parte de seu
dinheiro nos tributos que estão
embutidos no valor do presente,
não apenas quando o assunto é o
dia dedicado às mães, mas em
todo bem adquirido, por mais
simples que possa parecer. Em
alguns casos a carga tributária
chega a 57% do bem consumido.
E o que o consumidor pode fazer
para evitar isso? Muito pouco,
segundo especialistas no
assunto, para a alegria dos
governos que adoram arrecadar.

Lula em Foz - Os presidentes
Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil,
e Nicanor Duarte, do Paraguai,
devem vir a Foz do Iguaçu, no dia
21 de maio, para acompanhar a
inauguração das duas últimas
unidades geradoras da Usina
Hidrelétrica de Itaipu Binacional.
Com a inauguração das unidades
U-9A e U-18A, um investimento
de US$ 184,6 milhões, Itaipu
passa a operar com 20 unidades
geradoras - como previa o
processo de construção da usina
e o tratato de Itaipu - assinado há
33 anos. Com mais duas
unidades geradoras, Itaipu eleva
sua potência instalada de 12.600
megawatts (MW) para 14.000
MW, o que possibilitará atender
cerca de oito milhões de
consumidores residenciais.

Quase - E por pouco que a
construção que abriga o Museu
Municipal de Missal, uma casa
histórica, foi ao chão. Para um
município que é referencia na
preservação da memória, seria
uma perda irreparável. Vamos
continuar preservando. A história
e as futuras gerações, com
certeza, não irão reclamar.

Encerrando - “O rio atinge seus
objetivos porque aprendeu a
contornar obstáculos.”

Lao-Tsé

Sob o título ‘Rodovias
recuperadas garantem
economia no transporte da
safra’, matéria jornalística da
Agência Estadual de Notícias,
destaca que no ano em que a
produção de grãos do Paraná
deve bater novo recorde, as
rodovias estaduais deixaram de
ser obstáculos e se
estabeleceram como vias
seguras e econômicas para o
escoamento da safra estadual
de 2006/2007.

E prossegue: “Depois
da execução do maior programa
de recuperação de estradas
estaduais dos últimos 20 anos,
quando o governo do Estado
investiu R$ 1 bilhão em mais de
5 mil quilômetros de rodovias, a
economia do Paraná não vai
mais sofrer com as perdas da
produção em vias esburacadas
e sem condições de tráfego. A
avaliação é de transportadores,
caminhoneiros e agricultores do
Estado.”

Concordamos que
onde foi realizado, o programa
de recuperação de rodovias
resolveu o problema da
‘buraqueira’ em que se
encontravam grande parte das
rodovias paranaenses, além
disso tem a duplicação entre
Cascavel e Toledo, reivindicação
antiga e necessária, que foi
atendida. Apenas é preciso
lembrar que a PR 495, entre
Missal e Medianeira, segundo o
governador Roberto Requião e,
principalmente, os deputados
estaduais e candidatos à
reeleição propalaram aos quatro
ventos que o trecho seria
recuperado - aliás, foi logo
depois de anunciado, só que
infelizmente para nós, através
de programa de computador
para aparecer na mídia oficial.

Pois bem, como isso
‘não vale’, a colcha de retalhos
que é a 495 continua sendo
apenas remendada. Nada de
recuperação - só uma ameaça
no início do ano passado.

Depois ficou para o mês
de julho de 2006, porém o prazo
foi prorrogado para novembro
de 2006 (hum, depois da eleição)
e até agora nadica, apenas o tal
do tapa-buracos, depois de
muitos entortarem as rodas nas
crateras que se formam.

E os políticos? - aqui
tem espaço para se explicarem,
se quiserem.

E a 495?

Acontece neste dia 19
de maio, no campo da Avemi,
com início às 15h30, a grande
final do Campeonato Municipal
de Futebol de Missal - Copa Rádio
Nativa FM, entre as equipes da
Avemi e Tornearia Escobar/
Cruzeiro São João. No jogo de
ida, que aconteceu neste dia 12,
em São João, a equipe da casa

Desde a abertura, na
noite do dia 04 de maio e até o
encerramento, no dia 10, cerca
de 1.400 alunos de 42 escolas
que integram o Núcleo Regional
de Educação de Foz do Iguaçu
(Santa Terezinha de Itaipu, São
Miguel do Iguaçu, Medianeira,
Serranópolis, Matelândia,
Ramilândia, Itaipulândia, Missal
e Foz do Iguaçu), participaram,
em Missal, da fase regional dos
Jocop’s (Jogos Colegiais do
Paraná). A realização do evento,
que classificou as equipes para a
fase macro-regional (somente a
primeira de cada uma das
modalidades disputadas) é do
Governo do Estado, que teve o
apoio da administração municipal
de Missal, através do
Departamento de Esportes, “mas
que contou com o envolvimento
de todas as secretarias
municipais,” como enfatiza o
diretor de esportes, Gilberto Dalla
Rizzarda. O evento movimentou
a cidade e comunidades onde
foram realizados os jogos,
especialmente a área comercial.

Missal
Nenhuma equipe de

Missal conquistou vaga para a
fase macro-regional, que
classificará os melhores para a
fase final, até em função do alto
nível da competição e a
participação de escolas da região
que investem pesado no esporte,
especialmente as particulares, o
que eleva ainda mais o nível. “O
mais importante é estimular os
adolescentes para a prática de
esporte,” ressalta Gilberto.

As melhores colocações
obtidas por equipes de Missal -

Jocop’s movimentou Missal

Gilberto Dalla Rizzarda, diretor
de esportes do município

representada pelo Cepem -, foi o
2º lugar no futsal feminino B;
também conquistaram medalha
de bronze (3º lugar) as equipes de
futsal masculino A e B e feminino
A, bem como o basquete
masculino A (o masculino B ficou
em 4º).

Agradecimentos
Gilberto destaca o apoio

de toda comunidade e empresas
do município, mas em especial
as escolas municipais e
estaduais, a APAE e CNEC, além
do Lions e Paróquia, que cederam
seus espaços para o alojamento
dos atletas, e a Água Mineral
Itaipu que cedeu uma caixa de
água (copo) para cada jogo
disputado, algo inédito em
competições deste tipo.
“Estamos felizes por ter sediado
este evento, que não teve nenhum
contratempo, movimentou nosso
municipio e mostrou nossa
capacidade de organização e a
receptividade e apoio de todos os
missalenses,” conclui Gilberto.

Dia 19 tem final do Municipal
venceu por de 5 a 2 e joga neste
sábado por um empate. Já para a
Avemi só a vitória interessa, por
qualquer placar, para que o título
seja decidido nos penaltes.

O campeonato teve início
no dia 24 de fevereiro com a
participação de sete equipes. A
cobertura completa você verá em
nossa próxima edição.

A equipe de futsal feminino B foi a que chegou mais próxima do ouro

No próximo dia 18
acontece a última rodada da fase
classificatória do Campeonato
Municipal de Sinuca, com os
seguintes jogos, com início às
19h00:
Chave A
Esquina Gaúcha x Bar do Alemão

Municipal de Sinuca
Bar do Berne x Lanchonete do
Luizinho
Folga: Avemi
Chave B
Bar do Ivo x Tornearia Escobar/
São João
Bar do Galo x Pesque Pague do
Darci

Folga: Requinte Café Bar/
Lanchonete da Praia
Chave C
Assemi x Lanchonete Vista
Alegre
Pesque Pague do Piva x Bar do
Pitanga
Folga: Bar do Barroco

Requinte Café E - Sinuca - Avemi

Bar do Alemão Esquina Gaúcha

Bar do  Berne Vista Alegre
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R$ 2,50

Plínio sai do PDT
Prefeito de Missal afirma que como não é candidato à reeleição, ficará
 sem partido pelo até o mês de outubro, depois de vencer o prazo de

filiação para quem quer concorrer a algum cargo. Página 20

Encontro de carros antigos foi bastante prestigiado

GRIPE

Vacinação de idosos ultrapassa meta.  Página 8

Mais de 70 carros antigos, como este Ford 1929, participaram do encontro. Pág. 8

6ª Deutsches Fest bateu todos os recordes

Evento superou todas as expectativas dos organizadores, página 7. Veja balanço
completo na página 22. Fotos do evento estão www.portalmissal.com.br .

Santa Helena de aniversário
 Página 17

JOGOS REGIONAIS
3ª Idade conquista seis medalhas

 Página 18

MEDIANEIRA

Plano Diretor Participativo
entregue para vereadores

 Página 10


