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O dia 8 de março é lembrado como o
Dia Internacional da Mulher. Não foi

uma data escolhida por acaso. Em
1857, nessa data, foi realizada nos

Estados Unidos a primeira greve de
mulheres, em uma fábrica de tecidos

de Nova York. Elas reivindicavam
tratamento digno e igualitário. Desde

então, a data é marcada por
discussões sobre o papel da mulher na
sociedade. Nesta edição, alimentamos
esta discussão através de uma série de

materiais especiais. Apresentamos
mensagens de mulheres que exercem

funções de liderança na região e
notícias sobre as atividades que

marcam o Dia da Mulher
nos municípios.

PÁGINAS 12 a 25

Dia Internacional
da Mulher

PÁGINA 5

ENTREVISTAJANELA PARTIDÁRIA
COMEÇA HOJE
E DEVE MUDAR

CENÁRIO POLÍTICO
NACIONAL

PÁGINA 3

Norberto Pinz fala da
expectativa para 2018 frente à
administração de Nova
Santa Rosa.



á mais de 40 anos a ONU estabeleceu que a data
de 8 de março seria lembrada como o Dia
Internacional da Mulher. Foi um marco não só de
reconhecimento do longo itinerário de lutas das
mulheres para ganharem visibilidade e
protagonismo histórico e social, mas um referencial
para novos avanços e conquistas em direção à
equiparação plena de direitos com os homens.

A tentativa de manter a mulher num status
inferior ao do homem tem sido um fenômeno
persistente em todo o desenrolar da evolução
histórica da sociedade humana, desde o
surgimento do patriarcalismo. Ele atravessou
todos os modos de produção social e de modelos
institucionais de sociedade até a atualidade.

A situação só começou a mudar,
efetivamente, com a revolução dos costumes
iniciada na década de 60 do século passado.
Sobretudo, com o surgimento da pílula
anticoncepcional. Foi nesse contexto em que as
mulheres deixaram de ser unicamente “do lar”
para disputar o mercado de trabalho, embora
sofrendo a dupla jornada: a da profissão e a
das tarefas domésticas. A reação do machismo
viria no recrudescimento da violência doméstica
(combatida, no Brasil, pela Lei Maria da Penha,
de 2006). A outra violência se concretizaria na
discriminação do sistema social e econômico
contra a condição feminina, traduzida, inclusive,
em salários diferentes para o mesmo tipo de
trabalho (se feito por homem ou mulher). O
fenômeno é global. Não é por outra razão que a
ONU e o Parlamento Europeu escolheram esta
data comemorativa para debater a situação
desigual da mulher na ordem econômica.

JornalismoJornalismoJornalismoJornalismoJornalismo
Cristine Kempp

OS RISCOS DO LIXO ELETRÔNICO PARA
A POPULAÇÃO E O MEIO AMBIENTE
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Como ensina a sabedoria popular, tudo
tem seu preço, inclusive no avanço da tec-
nologia. No caso da informação, após a
substituição do papel por itens modernos,
como smartphones, tablets, livros digitais,
televisores ou computadores, que certa-
mente trouxeram facilidades aos usuári-
os, resta  saber o que fazer com o lixo ele-
trônico, cada vez mais volumoso.

Conforme relatório de órgão especi-
alizado em tecnologia da Organização
das Nações Unidas (ONU), o processo de
reciclagem dos equipamentos eletrôni-
cos dispensados, ainda incipiente, gera
cada vez maiores preocupações para
ambientalistas e a sociedade.

Seguindo o levantamento, nada menos
do que 80% do lixo eletrônico produzido
em todo o planeta ou 35,8 milhões de to-
neladas anuais, não estão sendo recicla-
dos ou destinados corretamente.

Conforme o estudo, 45 milhões de to-
neladas de produto eletrônicos foram jo-
gados no lixo em 2016 e apenas 20% desse
montante ou 8,9 milhões de toneladas,
foram reciclados de forma apropriada.

Na avaliação de especialistas, recicla-
gem ou destinação correta do lixo eletrôni-
co é fundamental para a preservação dos
recursos naturais, pois expor o ecossiste-
ma a metais e compostos perigosos, repre-
senta grande risco para toda a população.

A mudança desse quadro, no entan-
to, não é tarefa fácil, porque produção e
reciclagem de lixo eletrônico variam muito
entre as diferentes regiões do planeta.

Na América, por exemplo, os Estados
Unidos lideram a geração do material,
atingindo 6,3 milhões de toneladas anu-
ais, dos quais menos de 25% são recicla-
dos como deveriam.

Em segundo lugar está o Brasil com
1,5 milhão de toneladas, seguido do Mé-
xico, com um milhão de toneladas.

Além disso, o relatório revela que mui-

tos países da América Latina não contam
sequer com legislação adequada para ori-
entar e incentivar sistemas de reciclagem
de lixo eletrônico.

Como a aquisição e uso de equipamen-
tos eletrônicos é cada vez maior entre toda
a população, a situação tende a piorar, pois
na atualidade já há crescimento de 4% na
produção do material no planeta.

Para ilustrar esse avanço da tecnolo-
gia, o estudo ressalta que há 10 anos
apenas 20% da população estava onli-
ne. Hoje, somente no Brasil, mais de 44%
dos habitantes maiores de 10 anos ou
116 milhões de pessoas, utilizam a in-
ternet diariamente.

No mundo, quase metade da popula-
ção já tem conexão digital, o que desta-
ca o perigo de cada vez mais pessoas uti-
lizarem dispositivos eletrônicos, enquan-
to os esforços para reciclagem do mate-
rial estão parados, elevando os riscos de
contaminação dos recursos naturais por
metais pesados.

Menos grave é o caso dos telefones ce-
lulares ou smartphones, cujos aparelhos
são utilizados no máximo por dois anos,
jogando fora o antigo e adquirindo um
novo. Ocorre que muitos modelos estão
cada vez mais compactos, o que significa
redução na mesma proporção da produ-
ção de lixo eletrônico.

Outro detalhe interessante dos celula-
res é que dos 45 milhões de toneladas
de lixo eletrônico produzidos pela sua
utilização, um milhão de toneladas é so-
mente de carregadores, o que agrava o
problema da destinação correta desse
tipo de material.

Diante disso, a ONU está propondo a pa-
dronização de conexões e acessórios de car-
regamento dos aparelhos, evitando o cresci-
mento desordenado da produção de lixo ele-
trônico e de seus riscos para o meio ambien-
te e a qualidade de vida da população.

Opinião2 Tribuna do Oeste
Quinta-Feira
8 de março de 2018

Uma publicação de Z.K. Produções Ltda. ME
CNPJ 09.474.683/0001-93

Endereço:Endereço:Endereço:Endereço:Endereço:
Rua 7 de Setembro, 1454 – Centro
CEP 85960-000 – Marechal Cândido Rondon/PR
Fone: (45) 3254-7886
Email: jtribunadooeste@gmail.comComercialComercialComercialComercialComercial

Dário Loch

editorial

h
Dia da Mulher

Impressão: Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0002-17

Cerca de 1.500 ciclistas de toda a região participaram  da
primeira etapa do 6º Circuito Regional de Cicloturismo no
domingo (04), em Marechal Cândido Rondon.
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Com o quadro político ainda
bastante indefinido, começa hoje
(08) o troca-troca partidário com
vistas às eleições de outubro. É a
chamada janela partidária, que dá
prazo de trinta dias, até 7 de abril,
em que os políticos com manda-
to poderão mudar de partido
sem perder o mandato.

O entendimento atual é que
as vagas preenchidas em eleições
proporcionais, ou seja, de depu-
tados e vereadores, pertencem
às legendas e não aos parlamen-
tares. Por isso, em 2015, foi cria-
da a janela de trocas foi criada
por lei como forma de burlar a
regra da infidelidade partidária,
pela qual políticos com manda-
tos poderiam perder o cargo
caso trocassem de legenda.

Desde então, um quarto dos
deputados federais trocaram de
partido, número que tende a cres-
cer expressivamente nos próxi-
mos 30 dias. Um dos recordistas
do troca-troca é o senador Alva-
ro Dias (PR). Ele já esteve no MDB,
PST, PP, PSDB, PDT, PSDB, PV e
agora concorrerá à Presidência
da República pelo Podemos.

Trata-se de um período de in-
tensas mudanças na representa-
ção partidária. Em 2016, outra ja-
nela permitiu que mais de 90 de-
putados mudassem de partido.
Legendas como PT, PMDB e PSDB

Janela partidária começa
hoje e deve mudar
cenário político nacional

POLÍTICOS COM MANDATO TÊM ATÉ O DIA SETE DE ABRIL PARA TROCAR DE
LEGENDA PARA DISPUTAR AS ELEIÇÕES DE OUTUBRO

perderam deputados e PP, PR e
DEM, entre outros, ganharam no-
vos representantes. O maior per-
dedor à época foi o Partido da
Mulher Brasileira (PMB), que hoje



UnanimidadeUnanimidadeUnanimidadeUnanimidadeUnanimidade
Por cinco votos a zero a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) negou a concessão de habeas corpus ao ex-presidente Lula e
entendeu que a sua prisão pode ocorrer já em razão de ter sido
condenado em segunda instância, no TRF4, à pena de 12 anos em 24
de janeiro passado. O STJ seguiu o entendimento do STF segundo o
qual os condenados em segunda instância devem passar
imediatamente a cumprir a pena.

Ordem de prisãoOrdem de prisãoOrdem de prisãoOrdem de prisãoOrdem de prisão
É o juiz Sergio Moro que deverá expedir a ordem de prisão de Lula,
mas ele só pode fazer isso depois que o TRF4 julgar os embargos de
declaração que a defesa do ex-presidente apresentou ao tribunal federal
em Porto Alegre, o que pode ocorrer em algumas semanas. O
julgamento desses embargos, no entanto, não suspende o resultado do
julgamento. Ou seja, é só uma questão de tempo.

Só resta o STFSó resta o STFSó resta o STFSó resta o STFSó resta o STF
A última chance que ainda resta para Lula escapar da prisão é uma
eventual decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que julgará
recurso da defesa semelhante ao negado na última terça (6) pelo STJ. A
ministra Cármem Lúcia, presidente do STF, ainda não definiu data
para este julgamento, mas é possível que aconteça ainda neste mês.

Para refletirPara refletirPara refletirPara refletirPara refletir
A blogueira Ruth Bolognese fez uma análise interessante essa semana
sobre o atual momento que vivemos no país.  Vale a pena refletir sobre
os tópicos que ela levantou, conforme reproduzimos a seguir:
1)1)1)1)1) O presidente da República, está com o sigilo bancário nas mãos da policia
2)2)2)2)2) O maior líder político de esquerda luta para não ser preso a qualquer
momento
3)3)3)3)3) O maior líder político do centro, ex-presidente, é amiguinho do Huck
4)4)4)4)4) O ex-presidente maranhense ainda está vivo
5) 5) 5) 5) 5) O maior líder da direita é parece louco varrido
6)6)6)6)6) O presidente da Câmara dá gargalhadas quando precisa dizer que é
candidato a presidente
7)7)7)7)7) O presidente do Senado se chama Eunício
8) 8) 8) 8) 8) A presidente do Supremo se esconde pra não decidir nada com coisa nenhuma
9)9)9)9)9) Os militares comandam maior balneário do País
10) 10) 10) 10) 10) E a Jojô Todynho é a revelação musical dos últimos anos.

Cerveja proibidaCerveja proibidaCerveja proibidaCerveja proibidaCerveja proibida
O Tribunal de Justiça suspendeu a lei estadual que autorizava a venda
de cerveja nos estádios durante jogos de futebol. A decisão foi tomada
pelo Órgão Especial por 13 votos a 9.

Chapa completaChapa completaChapa completaChapa completaChapa completa
O senador Alvaro Dias está sonhando com uma chapa interessante no
Paraná: Ratinho Jr. (PSD) seria candidato a governador tendo como
vice o presidente estadual do Podemos, o empresário Joel Malucelli. Só
faltaria convencer o irmão Osmar Dias (PDT) aceitar compor a chapa
como candidato a senador.

Ratinho JrRatinho JrRatinho JrRatinho JrRatinho Jr
Por falar em Ratinho Jr, o pré-candidato ao governo do Paraná,
terá seu primeiro encontro nesta sexta (09), em Brasília, para
discutir o programa de governo com o coordenador recém
anunciado, o deputado Federal Reinhold Stephanes. Nas
conversas que tiveram ate agora, se eleito, Ratinho Jr. quer exercer
um papel com maior protagonismo no setor mais importante da
economia paranaense: o agronegócio.

Pena maiorPena maiorPena maiorPena maiorPena maior
O Ministério Público Estadual protocolou na segunda-feira (5)  um
recurso visando a aumentar a pena aplicada ao ex-deputado
estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho, condenado pelo Tribunal
do Júri a 9 anos e 4 meses de prisão por duplo homicídio com dolo
eventual pelas mortes, em 2009, de dois rapazes após um acidente
de trânsito em Curitiba.

DIVULGAÇÃO

 O senador Alvaro Dias é um dos
recordistas do troca-troca de partidos.

Pelo menos sete dos 30 deputados do Estado na Câmara Federal
admitem a intenção ou a possibilidade de trocar de legenda até 7 de
abril. Isso apesar de oito dos 30 deputados eleitos em 2014 já terem
mudado de sigla desde então.
Destes sete parlamentares, dois atuam na região. É o caso de Osmar
Serraglio e Alfredo Kaefer.
Osmar Serraglio, eleito pelo PMDB, partido ao qual sempre foi filiado,
deve mudar para o PP. Ele teria perdido espaço no partido presidido
pelo senador Roberto Requião no Paraná, seu adversário político.
Serraglio mira apoio a Cida Borghetti (PP) ao governo do Estado, em
provável aliança com o governador Beto Richa (PSDB), que pode ainda
sair candidato ao Senado.
Alfredo Kaefer, do PSL, foi eleito pelo PSDB em 2006, trocou a sigla
tucana pelo PSL em 2016 e agora deve mudar para o Podemos. Kaefer
teria se sentido excluído por Bolsonaro que não o procurou para falar
sobre as mudanças no partido. Como a maioria, ele só aguarda a
abertura da janela para anunciar a mudança.

O ministro da Agricultura, Blai-
ro Maggi, afirmou esta semana
que não teme a suspensão das
exportações brasileiras de carne
de aves após a segunda fase da
Operação Carne Fraca.

De acordo com o ministro, os
fatos investigados ocorreram an-
tes de 2017 e, por isso, as de-
núncias da Polícia Federal não
devem levar nenhum dos países
compradores da carne brasileira
a interromper as importações.

Ministro não teme suspensão de exportações
de carne de aves após nova fase da Carne Fraca

A Polícia Federal diz que hou-
ve fraude nos laudos emitidos por
quatro fábricas da BRF para ex-
portação a 12 países que exigem
requisitos sanitários específicos
de controle da bactéria do tipo
salmonela spp.

O grupo inclui China, África do
Sul e países da União Europeia.
Nesses países, a porcentagem de
salmonella spp tolerada é inferior
à tolerada no Brasil (20%, de acor-
do com a legislação brasileira).

Há um ano, quando da defla-
gração da primeira fase da Car-
ne Fraca, diversos países chega-
ram a suspender as compras de
carne brasileira.

“Não creio”, disse Maggi ao ser
questionado se temia a possibilida-
de de suspensão das exportações
de carne brasileira. “Se a ação fos-
se por coisas hoje, seria diferente,
[mas] elas não são. São coisas do
passado, são coisas que já ficaram
para trás”, completou o ministro.

No Paraná

não tem mais representantes na
Câmara. No início de 2016, o PMB
tinha dezenove deputados. No fim
de março daquele ano, contava
com apenas um.
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NORBERTO PINZ

O PREFEITO DE NOVA SANTA ROSA
COMENTA SOBRE PROJETOS PARA O

SEGUIMENTO DO SEU GOVERNO

“Tivemos um ano
muito abençoado”

O

Esperamos que o ano sejaEsperamos que o ano sejaEsperamos que o ano sejaEsperamos que o ano sejaEsperamos que o ano seja
muito bom, mesmo commuito bom, mesmo commuito bom, mesmo commuito bom, mesmo commuito bom, mesmo com

eleições, Copa do Mundo eeleições, Copa do Mundo eeleições, Copa do Mundo eeleições, Copa do Mundo eeleições, Copa do Mundo e
todas as dificuldades”todas as dificuldades”todas as dificuldades”todas as dificuldades”todas as dificuldades”
‘‘

 TRIBUNA DO OESTE: Prefeito, que avaliação o Sr. faz
após um ano de administração?

Norberto Pinz: Tivemos um ano muito abençoado. Deus
nos tem abençoado. Fizemos obras, principalmente no contor-
no do anel viário e implantamos pedras irregulares... Então, foi
um ano muito bom pra nós.

 Qual será a prioridade para este segundo ano do seu
governo?

Assinamos um convênio de 4 milhões em parceria com a
Itaipu para implantar pedra irregular em 11 km de estradas e
construir o barracão dos catadores de lixo reciclável. Serão
obras importantes para Nova Santa Rosa. Temos também
convênio com os deputados Nelson Padovani e Sérgio Souza.
Já conseguimos ambulâncias, uma de 21 lugares, da deputada
Leandre Dal Ponte. Outra do deputado Sergio Souza e ainda,
receberemos uma do deputado Sperafico.

 Que área da administração mais preocupa o prefeito?
A área da saúde. Nós queremos que as mães nova-santa-

rosenses possam dar à luz em Nova Santa Rosa. A nossa
grande dificuldade é, principalmente, nesta área.

 Como está o relacionamento com a Câmara Munici-
pal? Os projetos do Executivo tramitam normalmente?

Nosso relacionamento com a Câmara de Vereadores é

muito bom. Os vereadores sempre atendem às nossas
necessidades e aos projetos para o desenvolvimento do
nosso município. A harmonia entre a Câmara e o Poder
Executivo é importante para que tenhamos um município
cada vez melhor.

 O ano de 2018 é de eleições. Até que ponto isso ajuda
ou prejudica o andamento da máquina pública munici-
pal?

Ano de eleição passa muito rápido, isso dificulta muito o
trabalho. Conseguimos executar alguns projetos até a me-
tade do ano, depois para tudo. Temos que correr muito
rápido atrás dos projetos e fazer muitos convênios até abril,
pois, nesse período muitos secretários já saem da pasta e
novos secretários entram. Os maiores prejudicados são os
municípios, os munícipes.  As eleições deveriam ser unifica-
das e ocorrer a cada quatro ou cinco anos. Seria muito mais
fácil para todos, principalmente para as prefeituras.

 Suas considerações finais.
Esperamos que o ano seja muito bom, mesmo com

eleições, Copa do Mundo e todas as dificuldades. Dese-
jamos fazer a contenta da população de Nova Santa
Rosa, executando tudo que almejamos, ou pelo menos
uma parte disso para que, realmente, o município se
torne cada vez melhor.

AlmejamosAlmejamosAlmejamosAlmejamosAlmejamos
que o municípioque o municípioque o municípioque o municípioque o município

se torne cadase torne cadase torne cadase torne cadase torne cada
vez melhorvez melhorvez melhorvez melhorvez melhor”””””

‘‘

prefeito de Nova Santa Rosa, Norberto
Pinz, considera abençoado o primeiro
ano de sua administração. Fala das
importantes obras já realizadas e, apesar
de reconhecer a dificuldade de se

trabalhar em ano de eleição, destaca outras obras
que serão executadas a partir deste segundo ano
frente ao município. Comenta ainda, sobre a
relação com a Câmara
Municipal e faz suas
considerações
finais.
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Vereador José Pedralli requer que seja
informado o valor do material investido ou o
número de horas-máquina registrado em cada
melhoria de estradas rurais durante 2017.

Cleiton Freitag (Gordinho do Suco) pede
recursos para recapeamento asfáltico na
estrada atualmente com pedras irregulares de
Novo Três Passos até a Usina da Cercar.

Através de projeto de lei, o vereador Nilson
Hachmann quer a isenção da cobrança da taxa
de inscrição em concursos e testes seletivos
municipais aos doadores regulares de sangue.

A vereadora de Mercedes Kelli Weber sugere
que seja feita a retirada de galhos secos e
doentes na Praça Willy Barth, para evitar
acidentes com quem circula e frequenta o local.

O vereador James Blausius solicita a aquisição
de terreno para a construção de em torno de
40 casas populares junto a Cohapar, para
diminuir o déficit habitacional em Mercedes.

Ezio Dorner, vereador em Mercedes, sugere a
pavimentação asfáltica na Rua Liberdade no
distrito de Três Irmãs, iniciando na quadra do
Colégio Estadual e Municipal seguindo até o
final.

O vereador Antonio Alves, de Mercedes, está
cobrando a implantação de uma lombada na
estrada que liga o distrito de Três Irmãs a
localidade do Arroio Guaçu, em frente a Empresa
AGM Comércio de Metais (Chumbeira).

Leandro Luiz Anschau, vereador de Quatro
Pontes, sugere a destinação de um local
apropriado fora do perímetro urbano para a
carga e descarga de maquinário agrícola e
estacionamento de caminhões de grande porte.

Pedrinho Tonelli está solicitando a renovação
de contratos de concessão de uso das
empresas instaladas nos Parques Industriais I
e II de Quatro Pontes.

O vereador Selso Francener sugere o
alargamento nas pontes e bueiros no interior
de Quatro Pontes, visando facilitar o tráfego
de maquinário e implementos agrícolas.

A vereadora Solange Lurdes Ferreira sugere
construção de ciclovia da Empresa Elétrica Bio
Solar, até o acesso a Companhia Lorenz, em
Quatro Pontes.

Ila é o prefeito de
Rondon por 10 dias

ELE ASSUMIU INTERINAMENTE A PREFEITURA NA ÚLTIMA
TERÇA-FEIRA (06)



Parlamento

DIVULGAÇÃO

O governo municipal rondo-
nense tem deste a última terça-
feira (06), um novo titular, pelo
período de dez dias. O prefeito
Marcio Rauber, em rápida sole-
nidade, realizou a transmissão do
cargo de prefeito ao seu vice, Ilá-
rio Hoffstaetter, o Ila. O ato foi
conduzido pelo secretário muni-
cipal de Administração, Elemar
Hensel, e acompanhado pelos
demais secretários rondonenses.

Ao assinarem os termos, em
livro próprio, Marcio e Ila reafir-
maram sua parceria e destaca-
ram que em 2018 o ritmo dos tra-
balhos, obras e serviços seguirá
com seriedade, transparência e
responsabilidade. Ila, já como
prefeito interino, manifestou gra-
tidão pela confiança nele depo-
sitada pelo prefeito Marcio Rau-

 Registro da transmissão de comando da prefeitura de
Marcio para Ila, conduzida pelo secretário Elemar Hensel.

ber e o grupo político que o es-
colheu como parceiro.

O primeiro compromisso for-
mal de Ila como prefeito interino

foi um encontro com represen-
tantes da Associação dos Pionei-
ros e Desbravadores de Mare-
chal Rondon.

 Está tramitando na Câmara
Municipal de Marechal Cândido
Rondon um projeto de lei de au-
toria do vereador Arion Nasih-
gil, que pretende acabar com
uma prática viciosa nas creches
do município, o “fura-fila”. A
matéria dispõe sobre a obriga-
toriedade do controle de preen-
chimento de vagas em CMEIs –
Centros Municipais de Ensino In-
fantil (creches), mediante utiliza-
ção de sistema, registro em pro-
tocolo e divulgação física e na
internet da lista de espera, com
atualização em tempo real.

Segundo o vereador, a im-
plementação do sistema é ne-
cessária para dar transparência
e tornar mais eficiente o preen-
chimento das vagas, que hoje
são controladas no Paço Muni-
cipal de forma manual, sem
qualquer controle rígido e sem
o acompanhamento por parte
dos responsáveis.

Ele cita que é notório, em
grande parte dos municípios do
país, o tráfico de influência prati-
cado por agentes públicos no
encaminhamento de crianças

Vereador Arion propõe projeto para
acabar com o “fura-fila” nas creches

para os educandários municipais,
de forma a favorecer eleitores e
pessoas apadrinhadas. Sem um
sistema eletrônico de cadastra-
mento e que gere um protocolo,
critica Arion, este “lobby” político
fica facilitado. Em contrapartida,
afirma ele, com o protocolo em
mãos, o responsável poderá
acompanhar sua solicitação, bem

como fiscalizar a fila de espera.
O projeto está sendo analisa-

do pelas comissões permanen-
tes de Justiça e Redação, de Fi-
nanças, Orçamento e Fiscalização
e de Saúde, Educação, Cultura,
Bem-Estar Social e Ecologia. A
expectativa do vereador é que o
projeto de lei seja liberado para
votação nas próximas semanas.

 Vereador Arion Nasihgil, autor da matéria.

DIVULGAÇÃO
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 A prefeitura de Quatro Pon-
tes foi contemplada com qua-
tro novos veículos, modelo Gol,
na sexta-feira (02). A conquista
beneficiará as secretarias de
Saúde e de Educação, que po-
derão ampliar o atendimento à
população. Segundo o secretá-
rio Marco Antonio Wickert, os
três carros repassados à Saúde
foram comprados por meio de
emenda parlamentar viabilizada
pelo deputado federal Sérgio
Souza, no valor de R$ 120 mil, e
da contrapartida do município,
que abdicou de dois carros usa-
dos. “Um dos novos veículos
será destinado ao programa
Médico da Família, a fim de
prestar atendimento domiciliar,
principalmente aos idosos, e os
outros dois são para atender o
público em geral na secretaria”,
explica Wickert.

O outro veículo Gol, adquiri-
do com recursos próprios da
Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes, totalizou investimen-
to de aproximadamente R$ 48
mil. Segundo a secretária Araceli
Tauchert, nos próximos dias, está

prevista a chegada de um ônibus
para o transporte escolar.

A Secretaria de Saúde tam-
bém receberá, em breve, uma Van
Master, completa e com 16 luga-
res. O veículo já foi licitado e cus-
tará R$ 150 mil. Deste montante,
R$ 120 mil são oriundos de emen-
da parlamentar do deputado es-
tadual Elio Rusch e R$ 30 mil são
provenientes de recursos própri-
os da secretaria.

AO TODO O MUNICÍPIO FOI CONTEMPLADO COM QUATRO CARROS NOVOS
DIVULGAÇÃO

Casa da CulturaCasa da CulturaCasa da CulturaCasa da CulturaCasa da Cultura
A Casa da Cultura de Quatro Pontes está recebendo melhorias.
Foram comprados seis aparelhos de ar-condicionado e duas
cortinas de ar, perfazendo um investimento de R$ 50 mil. Os
equipamentos devem estar instalados até o dia 15 de março,
quando acontece o lançamento de dois importantes eventos do
município: Fespontes e Miss Quatro Pontes.

Pintura de faixasPintura de faixasPintura de faixasPintura de faixasPintura de faixas
A prefeitura de Nova Santa Rosa, por meio da Secretaria de
Agricultura, Meio Ambiente e Infraestrutura, realizou nesta
semana a pintura das faixas de pedestres em vários pontos da
cidade. Foram pintadas as faixas que estão em locais de maior
fluxo de pessoas e veículos, como as avenidas e ruas principais do
município. O trabalho contínuo de pintura de faixas e sinalização
objetiva garantir ainda mais a segurança dos motoristas e
pedestres que circulam pelas vias nova-santa-rosenses.

Festa do CupimFesta do CupimFesta do CupimFesta do CupimFesta do Cupim
Com base nas orientações jurídicas, a Comissão Central
organizadora do 30º Concurso Nacional do Cupim Assado de Pato
Bragado disponibiliza o edital de chamamento para credenciamento
de entidades ou organizações da sociedade civil, sem fins
econômicos, interessadas em participar da execução de trabalhos e
atividades no evento, dias 16 a 18 de março de 2018. O
credenciamento poderá ser realizado até esta sexta-feira (09), sendo
que o resultado será divulgado em sessão pública, no dia 12 de março,
às 20 horas, no centro cultural.

Parceria com o SesiParceria com o SesiParceria com o SesiParceria com o SesiParceria com o Sesi
A prefeitura rondonense, por meio da Secretaria de Cultura,
oficializou na semana passada, um termo de parceria com o Sesi
(Serviço Social da Indústria), que consiste na liberação de espaços
públicos do município para que o Sesi possa trazer atrações
musicais e teatrais gratuitas para a população rondonense. O
calendário de programações será para os meses de maio, junho,
setembro e outubro.

Livro de inglêsLivro de inglêsLivro de inglêsLivro de inglêsLivro de inglês
A Secretaria de Educação de Marechal Rondon investiu cerca de R$
125 mil na aquisição de livros de inglês da Editora Brasil. O
investimento beneficia 2.760 alunos, dos 1ºs aos 5ºs anos, das 17
escolas municipais. A entrega dos livros está sendo feita pelos
servidores da Secretaria de Educação, desde a última segunda-feira
(05), e deve ser concluída ainda nesta semana.

Curso e eletricista industrialCurso e eletricista industrialCurso e eletricista industrialCurso e eletricista industrialCurso e eletricista industrial
Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de eletricista
industrial, oferecido pela prefeitura de Marechal Rondon, através
da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. São 25 vagas. Os
interessados devem comparecer ainda hoje (08), no módulo
empresarial, no paço municipal ou no Centro Municipal de Ensino
Profissionalizante (Cemep), localizado no antigo prédio da
Acimacar, munidos dos documentos pessoais e comprovante de
residência, para realizar a inscrição.

IPTUIPTUIPTUIPTUIPTU
A Secretaria da Fazenda de Marechal Rondon informa que poderão
requerer a isenção do IPTU, os proprietários de chácaras que foram
inclusas no perímetro urbano no ano passado. O pedido de isenção
poderá ser feito até o dia 29 de março, no setor de protocolo da
prefeitura. Até o dia 20 de março, todos os rondonenses que
possuem imóveis receberão pelos Correios, as guias relativas ao
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), coleta de lixo e alvará
de funcionamento. Estas poderão ser pagas tanto pelos carnês, de
forma parcelada, como à vista. Exceto para a coleta, haverá
desconto de 10% para o pagamento à vista.

Novos veículos irão atender
secretarias de Saúde e

Educação em Quatro Pontes

 Prefeito João Laufer, vice
Tiago Hansel e a equipe da

Saúde e da Educação ao
receber os veículos

PRANCHA
Por outro lado, para melhor
atender a comunidade e executar
os serviços das secretarias de
Obras, Urbanismo e Transportes e
de Desenvolvimento Econômico, a
prefeitura de Quatro Pontes
investiu o valor de R$ 70 mil,
oriundos de recursos próprios,
numa prancha para um caminhão
do município.
Segundo o secretário Luis Carlos
Becker, o caminhão será usado para
o transporte de maquinários, como
rolo compactador, patrola, pá
carregadeira e retroescavadeira,
gerando economia para o
município, desde combustível,
pneus e tempo.

Cras de Mercedes
encerra curso
de confecção de
ovos de Páscoa

 O Centro de Referência e As-
sistência Social (Cras) de Merce-
des encerrou o Curso Profissio-
nalizante de Doces de Páscoa.

A capacitação ocorreu nos
dias 26 de fevereiro e 5 de mar-

ço junto a cozinha comunitária
do Cras e teve a participação
de 49 mulheres divididas em
três turmas.

As atividades foram ofere-
cidas pela prefeitura de Mer-
cedes, por meio da Secretaria
de Assistência Social e ministra-
das pela Liziane Buss, instruto-
ra que possui experiência e co-
nhecimento na área.

As participantes aprenderam
a trabalhar com o chocolate, a
confeccionar os ovos de Páscoa
tradicional, chocolate branco, cro-
cante, vários tipos de recheios
como leite em pó, beijinho e bri-
gadeiro além de embalagens e
técnicas de decoração.

Agora elas podem fazer os
doces para a família a um custo
menor ou aproveitar para ganhar
uma renda extra, comercializan-
do os ovos de Páscoa. Registro da realização do curso oferecido pelo Cras de Mercedes.
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 A primeira edição da Feira
Ponta de Estoque 2018 inicia
com novidades. Serão dois dias
de atendimento, sábado (10)
das 18 às 22 horas e domingo
(11) das 08 às 13 horas.

A feira é promovida pelo Nú-
cleo e Conselho da Mulher Em-
presária, vinculado à Associação

Pela primeira vez, Feira Ponta de
Estoque acontece em dois dias

EVENTO ACONTECE NESTE FINAL DE SEMANA, COM ATENDIMENTO NO SÁBADO À NOITE E NO DOMINGO PELA MANHÃ
Comercial e Empresarial de Ma-
rechal Cândido Rondon (Acimacar)
e acontece no Centro de Eventos
Werner Wanderer. Cerca de 50
lojas dos segmentos de calçados,
confecções, acessórios, eletrônicos
e decoração participarão.

“Haviam alguns pedidos por
parte das empresas participantes

para realizarmos a feira também
no sábado, ao invés de domingo
o dia todo. Estamos confiantes de
que será mais um atrativo e
aguardamos aumento nas ven-
das”, menciona a presidente do
Núcleo, Ana Paula Baciquetti.

O objetivo das lojas participan-
tes é oferecer à população a opor-

Acadêmicos de
Agronomia e
Zootecnia da

Unioeste preparam
trote da bondade

Com o intuito de realizar uma
ação diferenciada com os novos

acadêmicos do curso de
Agronomia e Zootecnia da

Universidade Estadual do Oeste
do Paraná (Unioeste) e contri-
buir com entidades carentes, o
Grupo PET – Agronomia (Pro-
grama de Educação Tutorial) e

Associação Acadêmica de
Engenharia da Unioeste –
campus Toledo (AAAEUT),

uniram-se em prol da organiza-
ção do trote da bondade –

AgroZoo Solidário 2018.
O trote tem como objetivo

mobilizar a comunidade acadê-
mica, órgãos públicos, empre-
sas e cidadãos da cidade de
Marechal Cândido Rondon a

colaborarem com a arrecada-
ção de donativos para o Lar

Rosas Unidas, a Arca de Noé,
Casa Lar (orfanato) e famílias

necessitadas. Foi realizada uma
consulta para verificar quais são
as necessidades e carências a

serem supridas.
Para que essa ação seja possí-

vel, a união e o desejo de
ajudar ao próximo são essenci-

ais. Sendo assim, a parceria
com empresas, o apoio de

órgãos públicos e colaboração
dos cidadãos é primordial.

tunidade de adquirir produtos de
variados setores por preços mais
baixos antes da troca de estação.

Durante a feira serão comer-
cializados lanches, doces e bebi-
das. Também haverá um espaço
reservado às crianças. A entrada
e estacionamento no Centro de
Eventos são gratuitos.

Agentes Comunitárias de Saú-
de (ACS) e Agentes Comunitári-
os de Endemias (ACEs) realizam
até o próximo dia 15, o inquéri-
to sobre ocorrência de escorpi-
ões em Pato Bragado.

As equipes foram devida-
mente capacitadas, atendendo
a solicitação da Secretaria de
Saúde do Estado, por intermé-
dio da 20ª Regional de Saúde,
em virtude do aumento da inci-
dência do animal na região, re-
latos de picadas, inclusive com
um caso confirmado de morte.

De acordo com o vigilante sa-
nitário, Jean Carlo Pommrenke, a
intenção dos envolvidos é a pre-
caução. “Para tanto, solicitamos
que a comunidade redobre a aten-
ção nas residências ou estabele-
cimentos comerciais e permitam
que os agentes realizem o servi-
ço de inquérito, garantindo a se-

 O comércio de Mercedes
está bastante movimentado
com a realização da Semana
dos Negócios Loucura de Pre-
ços. A antiga e tradicional Fei-
ra do Comércio, realizada
pela Acim (Associação Comer-
cial e Empresarial de Merce-
des) reúne lojas de vestuário,
acessórios, calçados, moda
íntima, móveis, materiais de
construção, materiais elétri-
cos, agropecuárias, agrovete-
rinárias, salões de beleza, far-
mácias, supermercados entre
outros, com preços atraentes,
ofertas imperdíveis e produ-
tos de ótima qualidade.

Desde segunda-feira (5) até
gurança de todos”. O vigilante
acrescenta que, de forma alguma,
a pessoa deve tocar neste animal
ou em qualquer outro peçonhen-
to. Deve-se chamar imediatamen-
te a vigilância sanitária. Os abri-
gos preferidos do animal são ma-
deiras, tijolos, telhas e demais en-
tulhos. Outro fato típico do escor-
pião é a partenogênese, ou seja,
o embrião se desenvolve de um
óvulo, sem que a fêmea seja ferti-
lizada por um macho. Pommrenke
apresenta alguns procedimentos
que são fundamentais em casos
de acidentes, como não cortar,
furar ou fazer torniquete no mem-
bro afetado, não sugar o local da
ferida e não colocar produtos ca-
seiros no ferimento, lavar o mes-
mo com água e sabão, aplicar
gelo, manter a vítima calma e le-
var para atendimento médico o
mais rápido possível.

este sábado (10), os consumi-
dores poderão pesquisar os
preços e realizar suas compras
com mais facilidade e tranquili-
dade. Para motivar ainda mais
os clientes, muitas empresas
realizaram promoções entre 10
a 40% em toda a loja.

Conforme o presidente do
Comércio, Robson Freiberger,
“a expectativa é bastante posi-
tiva para este começo de mês,
pois, é uma nova campanha
que está sendo lançada. As
pessoas podem comprar pro-
dutos de qualidade, com pre-
ços bastante reduzidos. É uma
ótima oportunidade para reno-
var o guarda-roupa”.

Secretaria de Saúde de
Pato Bragado intensifica

busca por escorpiões

 Agentes capacitados passarão em todas as
residências até o próximo dia 15

MARILI KOEHLER

Semana dos Negócios
Loucura de Preços
movimenta Mercedes

DIVULGAÇÃO

 Robson Freiberger, presidente do Comércio.

PPPPPara mais informações,ara mais informações,ara mais informações,ara mais informações,ara mais informações,
entrar em contato comentrar em contato comentrar em contato comentrar em contato comentrar em contato com
Nardel Luiz Soares da SilvaNardel Luiz Soares da SilvaNardel Luiz Soares da SilvaNardel Luiz Soares da SilvaNardel Luiz Soares da Silva
(45)3284-7901 (Diretor(45)3284-7901 (Diretor(45)3284-7901 (Diretor(45)3284-7901 (Diretor(45)3284-7901 (Diretor
do Centro de Ciênciasdo Centro de Ciênciasdo Centro de Ciênciasdo Centro de Ciênciasdo Centro de Ciências
Agrárias Unioeste),Agrárias Unioeste),Agrárias Unioeste),Agrárias Unioeste),Agrárias Unioeste),
acadêmicas Camila Unfriedacadêmicas Camila Unfriedacadêmicas Camila Unfriedacadêmicas Camila Unfriedacadêmicas Camila Unfried
(45)99949-5356 e Daliana(45)99949-5356 e Daliana(45)99949-5356 e Daliana(45)99949-5356 e Daliana(45)99949-5356 e Daliana
Uemura (45)99851-2442.Uemura (45)99851-2442.Uemura (45)99851-2442.Uemura (45)99851-2442.Uemura (45)99851-2442.
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SAIBA IDENTIFICAR QUANDO
UMA MULHER ESTÁ SENDO
VÍTIMA DE VIOLÊNCIA

As formas de violência

 Violência de gênero Violência de gênero Violência de gênero Violência de gênero Violência de gênero - violên-
cia sofrida pelo fato de se ser
mulher, sem distinção de raça,
classe social, religião, idade ou
qualquer outra condição,
produto de um sistema social
que subordina o sexo feminino.

 Violência doméstica  Violência doméstica  Violência doméstica  Violência doméstica  Violência doméstica -
quando ocorre em casa, no
ambiente doméstico, ou em
uma relação de familiaridade,
afetividade ou coabitação.

 Violência familiar  Violência familiar  Violência familiar  Violência familiar  Violência familiar - violência
que acontece dentro da família,
ou seja, nas relações entre os
membros da comunidade
familiar, formada por vínculos
de parentesco natural (pai, mãe,
filha etc.) ou civil (marido, sogra,
padrasto ou outros), por afinida-

de (por exemplo, o primo ou tio
do marido) ou afetividade
(amigo ou amiga que more na
mesma casa).

 Violência física  Violência física  Violência física  Violência física  Violência física - ação ou
omissão que coloque em risco
ou cause dano à integridade
física de uma pessoa.

 Violência institucional  Violência institucional  Violência institucional  Violência institucional  Violência institucional - tipo
de violência motivada por
desigualdades (de gênero,
étnico-raciais, econômicas etc.)
predominantes em diferentes
sociedades. Essas desigualda-
des se formalizam e institucio-
nalizam nas diferentes organi-
zações privadas e aparelhos
estatais, como também nos
diferentes grupos que constitu-
em essas sociedades.

 Violência intrafamiliar/ Violência intrafamiliar/ Violência intrafamiliar/ Violência intrafamiliar/ Violência intrafamiliar/
violência doméstica violência doméstica violência doméstica violência doméstica violência doméstica - aconte-
ce dentro de casa ou unidade
doméstica e geralmente é
praticada por um membro da
família que viva com a vítima.
As agressões domésticas
incluem: abuso físico, sexual e
psicológico, a negligência
e o abandono.

 Violência moral  Violência moral  Violência moral  Violência moral  Violência moral - ação
destinada a caluniar, difamar
ou injuriar a honra ou a reputa-
ção da mulher.

 Violência patrimonial  Violência patrimonial  Violência patrimonial  Violência patrimonial  Violência patrimonial - ato
de violência que implique

dano, perda, subtração, des-
truição ou retenção de objetos,
documentos pessoais,
bens e valores.

 Violência psicológica  Violência psicológica  Violência psicológica  Violência psicológica  Violência psicológica - ação
ou omissão destinada a degra-
dar ou controlar as ações,
comportamentos, crenças e
decisões de outra pessoa por
meio de intimidação, manipula-
ção, ameaça direta ou indire-
ta, humilhação, isolamento
ou qualquer outra conduta
que implique prejuízo à
saúde psicológica, à autode-
terminação ou ao desenvolvi-
mento pessoal.

 Violência sexual  Violência sexual  Violência sexual  Violência sexual  Violência sexual - acão que
obriga uma pessoa a manter
contato sexual, físico ou verbal,
ou a participar de outras rela-
ções sexuais com uso da força,
intimidação, coerção, chanta-
gem, suborno, manipulação,
ameaça ou qualquer outro
mecanismo que anule ou limite
a vontade pessoal. Considera-se
como violência sexual também
o fato de o agressor obrigar a
vítima a realizar alguns desses
atos com terceiros. Consta ainda
do Código Penal Brasileiro: a
violência sexual pode ser
caracterizada de forma física,
psicológica ou com ameaça.

Violência contra a  mulher - é qualquer conduta - ação ou omissão
- de discriminação, agressão ou coerção, ocasionada pelo simples
fato de a vítima ser mulher e que cause dano, morte, constrangimento,
limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, político
ou econômico ou perda patrimonial. Essa violência pode acontecer
tanto em espaços públicos como privados. O Conselho Nacional de
Justiça, que desenvolve dentro dos seus programas e ações um espe-
cífico sobre a violência contra a mulher, relaciona os casos que podem
ser enquadrados como transgressão. Veja a seguir:
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Evento alusivo ao Dia da
Mulher reuniu mais de 800

mulheres em Nova Santa Rosa
A PROGRAMAÇÃO FOI DESENVOLVIDA NO ÚLTIMO SÁBADO (03)

 A Prefeitura de Nova Santa
Rosa, por meio da Secretaria de
Assistência Social em parceria com
o Provopar, realizou no último
sábado (03) o evento anual alusi-
vo ao Dia Internacional da Mulher.
O evento reuniu cerca de 800 mu-
lheres nova-santa- rosenses.

A tarde contou com diversas
brincadeiras, bingo, distribuição

Sextaneja para
elas acontece

neste sábado em
Pato Bragado

de lanches e presentes, além de
duas palestras, uma sobre saúde
com a enfermeira Gladis Silva, e
uma sobre a autoestima femini-
na com a Instrutora do Senac,
Jaqueline Daronch Glesse.

A programação foi coordena-
da pela primeira dama e presiden-
te do Provopar, Ivone Rode Pinz e
pela Diretora da Secretaria de As-

sistência Social, Haritraut Busse.
Estiveram presentes no evento o
prefeito de Nova Santa Rosa, Nor-
berto Pinz, o vice-prefeito e secre-
tário de Saúde, Noedi Max Hardt,
representando o Deputado Esta-
dual Ademir Bier, sua esposa Ro-
seli Bier, além dos secretários
municipais e vereadores.

Cada mulher participante le-

vou para casa um guarda-chuva
cor-de- rosa personalizado com
a frase “Mulher nova-santa-ro-
sense”. O brinde faz parte de
uma ação do Outubro Rosa. To-
das as mulheres preencheram
um questionário com nome e
telefone para sorteios alusivos à
campanha de conscientização no
mês de outubro.



A prefeitura de Marechal Cân-
dido Rondon, através das secre-
tarias de Assistência Social, Cul-
tura, Educação e Saúde, prepa-
ram um momento especial para
as mulheres rondonenses. O
evento é gratuito e acontecerá
hoje, a partir das 18 horas no
pavilhão alemão, junto ao par-
que de exposições.

O encontro “Coisas de Mulher”,

em comemoração ao Dia Interna-
cional da Mulher será marcado
pela palestra: “O Empoderamen-
to, a Autoestima e o Bem-Estar da
Mulher”. As participantes recebe-
rão dicas de beleza, estética femi-
nina e alimentação. Também par-
ticiparão de sessões de automa-
quiagem. Além disso, haverá sor-
teio de brindes e apresentações
de dança e show musical.

DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Assistência
Social, juntamente com o

Conselho da Mulher Empresá-
ria e Executiva e a Associação
dos Clubes de Mães de Pato
Bragado prepararam para a

mulher bragadense, a Sextane-
ja. A noite festiva, em come-
moração ao Dia Internacional
da Mulher, acontecerá no dia

09 de março a partir das
19h30 no Clube de Idosos

Felicidade, em Pato Bragado.
Segundo a secretária de Assis-
tência Social, Marli Wollmann,
as convidadas podem compa-

recer ao local vestindo fantasias.
Lá, participarão de brincadeiras
e do sorteio de uma bicicleta,

além de outros brindes. Haverá
música, danças, premiação para

a melhor fantasia e muita
diversão. Não serão cobrados

ingressos e a entrada de
menores é proibida.

 DIVULGAÇÃO

A ação aconteceu no
último sábado (03).

Marli Wollmann,
secretária de Assistência
Social de Pato Bragado.

Encontro “Coisas de Mulher” será
realizado hoje em Marechal Rondon

uma foto da materia coisas de
mulher

ou um anuncio

ou um texto pequeno



Dia da Mulher 19Tribuna do Oeste
Quinta-Feira

8 de março de 2018

 TODA A MANIFESTAÇÃO GROSSEIRA OU INSISTENTE É CONSIDERADA ASSÉDIO
Desde que casos de  assédio

sexual ganharam espaço na mí-
dia, especialmente por envolver
celebridades, surgiu uma dúvida
entre muitas pessoas: é elogio,
cantada ou assédio? Para espe-
cialistas, elogios e cantadas po-
dem ser considerados assédio se
o autor não der ouvidos ao “não”
da mulher ou ao simples fato de
ela ignorar o que ouviu. O assé-
dio se configura, principalmente,
quando o objetivo do autor é de
satisfazer seus desejos sexuais.

O assédio sexual não é paque-
ra nem elogio. É uma manifesta-
ção grosseira, independente da
vontade da pessoa a quem é diri-
gida e que pode ser configurado
como crime, dependendo do
comportamento do assediador.
Assobios, comentários de viés se-
xual, olhares e até mesmo conta-
to indesejado são considerados
crimes pela Constituição. Em ge-
ral, enquadram-se como impor-
tunação ofensiva ao pudor. Esses
casos se referem ao assédio ver-
bal, ou seja, cantadas e ameaças.
Se comprovada e prática, os au-

É elogio, cantada ou assédio?
tores são condenados e multados.

A pesquisadora do Instituto de
Pesquisa Aplicada da Mulher
(Ipam), Tânia Fontenele, explica
que é importante destacar a no-
ção de que esses comportamen-
tos são desrespeitosos e não con-
fundir com elogios. “Na nossa cul-
tura, essa atitude já está tão natu-
ralizada que as pessoas fazem
como se não fosse nada. Não im-
porta a roupa que você esteja ves-
tida, essa postura é absolutamen-
te detestável e não podemos ad-
miti-la", ponderou a especialista.

Um levantamento do projeto
Think Olga com 7.762 mulheres
constatou que 99,6% das entre-
vistadas já foram assediadas.
Cerca de 98% delas relatou que
a cantada ocorreu na rua, e 64%,
no transporte público. Para 83%,
a situação é desagradável.

Por vezes, esse comportamen-
to é minimizado e confundido com
elogio. Contudo, a pesquisadora
Tânia Fontenele, explica que essa
noção é falaciosa. “Não podemos
achar que isso é natural ou que
esse tipo de comportamento seja

elogioso, pois é absolutamente
vazio. O que acontece é uma per-
petuação de preconceitos machis-
tas, o indivíduo se sente no direi-
to de fazer o que quiser.”

Quando um assédio ocorre em
local público, especialista recomen-
dam que a mulher, se for possível,
dê um grito de alerta para que as
pessoas ao redor percebam o que

está ocorrendo e que possam ser
testemunhas na delegacia. É impor-
tante, também, nos demais casos
de assédio, que a mulher recolha
o máximo de informação sobre o
assediador, como sinal físico, tatu-
agens e roupas e, se for possível,
que comprove com gravações, e-
mails ou mensagens, aquilo que
vem sofrendo.

De acordo com o artigo 216
do Código Penal, o assédio
sexual caracteriza-se por
constrangimentos e ameaças
com a finalidade de obter
favores sexuais feita por
alguém normalmente de
posição superior à vítima. A
pena é de detenção e varia
entre um e dois anos, caso o
crime seja comprovado. A
mesma legislação enquadra
como Ato Obsceno (artigo
233) quando alguém pratica
uma ação de cunho sexual
(como por exemplo, exibe
seus genitais) em local
público, a fim de constranger
ou ameaçar alguém. A pena
varia de 3 meses a um ano,
ou pagamento de multa.

enalidadesP

Paquera ou assédio?
Conforme artigo do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), quando
um homem tem interesse em conhe-
cer uma mulher, ou elogiá-la, ele não
lhe dirige palavras que a exponham
ou a façam sentir-se invadida,
ameaçada ou encabulada. Caracteri-
za-se como assédio verbal (artigo 61,
da Lei das Contravenções Penais n.
3.688/1941), quando alguém diz
coisas desagradáveis ou invasivas
(como podem ser consideradas as
famosas “cantadas”) ou faz ameaças.
Apesar de ser considerado um crime-
anão, ou seja, com potencial ofensivo
baixo, também é considerado forma
de agressão e deve ser coibido e
denunciado. O assédio gera cons-
trangimento e outros impactos
psicológicos, como insônia, depres-
são, aumento de pressão arterial, dor
no pescoço e transtornos alimentares
(com aumento ou perda de peso).
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Definidas as 12 candidatas que
irão disputar o Miss Rondon 2018

CONCURSO
SERÁ
REALIZADO
NO DIA 19 DE
MAIO, NO
CENTRO DE
EVENTOS



A tradicional Noite da Mu-
lher acontece nesta sexta-feira no
Clube Atlético de Entre Rios do
Oeste. Segundo as organizado-
ras, será uma noite muito es-
pecial e animada. O evento é
organizado pelo Conselho da
Mulher Empresária e Executiva
de Entre Rios do Oeste junta-
mente com o Lions Clube. Este
ano o tema será “Boteco do
Conselho da Mulher”.

O evento inicia às 19h30. Inú-
meras serão as atrações, entre

 Foram selecionadas na última
sexta-feira (02), as 12 candidatas
oficiais, concorrentes ao Miss
Marechal Cândido Rondon 2018,
que acontecerá no dia 19 de maio,
no Centro de Eventos Werner
Wanderer. O resultado foi defini-
do por uma comissão técnica ava-
liadora composta por cinco pro-
fissionais, que analisaram o de-
sempenho das 18 inscritas, após
apresentação de cada uma delas.

Esta será a 27ª edição do

evento organizado pela Secre-
taria Municipal de Cultura e a
da Fundação Promotora de
Eventos (Proem).

As 12 candidatas selecionadas
são: Cláudia Schlindwein, Camila de
Oliveira, Carolina Silva Wendland,
Gabriela Steinmacher Blomer, Bru-
na Luiza Schmitt, Karina Aparecida
Almeida de Araújo, Carolina Sch-
neider Schaufeberger, Sharon Rays-
sa Kaiser, Marina Eduarda Nasci-
mento Miranda, Cristine Regina

Gregory, Djenifer Rhaeley Huppes
e Cleiciane Storch.

O concurso contará com qua-
tro categorias: primeiro, segundo
e terceiro lugares e a Miss Simpa-
tia. A grande vencedora ganhará
uma viagem de sete dias, com
acompanhante, para Porto Segu-
ro (Bahia), via CVC Turismo de
Marechal Rondon, além de R$ 4
mil em dinheiro, através de repas-
se via Proem. A segunda coloca-
da ganhará prêmios diversos, mais

R$ 3 mil em dinheiro, e a terceira
colocada, prêmios diversos e R$
2 mil. A Miss Simpatia também
receberá prêmios, porém, sem
premiação em dinheiro.

A responsável pela entrega da
coroa deste ano será Aryala
Wommer, atual Miss Marechal
Cândido Rondon. A eleição da
Miss Simpatia será feita entre as
próprias concorrentes: serão elas
que, convivendo até o concurso,
votarão na mais “simpática”.

D
IV
U
LG
A
Ç
Ã
O

elas desfile de modas, sorteio
de brindes, concurso de fanta-
sias e premiação para o bloco
mais animado e com maior nú-
mero de integrantes.

O desfile de modas conta-
rá com quatro empresas asso-
ciadas a Acier: Du Gabi Store,
Loja Grasel, Picolucho Modas
e Mistura Fina, além da apre-
sentação de zumba do Studio
D Treinamento Personalizado e
DanceHiit com a Academia
Olympia. Mais tarde a noite

festiva será animada pela du-
pla Carla e Manoel.

Haverá também sorteio de
brinde pontualidade para os
blocos que chegarem ao even-
to até as 20h30.

Segundo a presidente do
Conselho da Mulher, Cinthia
Mara Johanns, os ingressos an-
tecipados estarão sendo comer-
cializados a R$ 12,00. Para os
blocos acima de 10 integrantes
haverá ingressos antecipados
por R$ 10,00 na Acier.

 Noite da Mulher acontece nesta
sexta-feira em Entre Rios do Oeste

 Cinthia Mara Johanns é a presidente do Conselho da
Mulher Empresária de Entre Rios do Oeste.

DIVULGAÇÃO
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Uma nova mulher é possível 

As mulheres conseguiram mui-
tas conquistas através de lutas tra-
vadas durante vários anos e ago-
ra chegou o momento de apro-
veitar as oportunidades. A douto-
ra em educação e estudiosa do
universo feminino, há pelo menos
duas décadas, Alice Schuch, defen-
de que chegou a hora do nasci-
mento de uma nova mulher.

 Autora do livro "Mulher: Aon-
de vais? Convém?", Alice argumen-
ta que “a nova mulher não vai
construir a sua história com bri-
gas e disputas”. Segundo a pes-
quisadora, o caminho agora é to-
mar conta dos espaços conquis-
tados a partir da capacitação pro-
fissional. “A responsabilidade de
cada uma de nós é com o próprio
crescimento. Nós mulheres temos
inteligência. Temos tudo. O Século
XXI é uma benção para nós. As mu-
lheres, que ficaram em segundo
plano por muitos e muitos anos,
hoje vivem uma nova realidade.
Muita coisa mudou”, argumenta.

Para Alice, as chances de pro-

ESTUDIOSA DO UNIVERSO
FEMININO EXPLICA COMO
CONQUISTAR MAIS ESPAÇOSgredir socialmente e profissional-

mente existem em um cenário
mais favorável. “Hoje, as leis es-
tão a nosso favor. É verdade que
ainda temos um resto histórico
de conformação, de subalterna.
Essa acomodação precisa e
deve acabar. Precisamos tomar
conta desse espaço que foi cri-
ado por nós mesmas”, diz.

Mas como começar a trilhar
esse novo caminho? Para Alice
tudo começa com o estudo e
qualificação profissional. Para ela,
a mulher também deve ter em
mente que necessita conquistar a
sua independência econômica.
“Precisa ter um salário que a per-
mita se sustentar. A partir deste
ponto, deve se capacitar optan-
do por uma atividade que esteja
ligada a um dom. Quando crian-
ça, nós damos sinais daquilo que
gostamos mais de fazer e os pais
devem ficar atentos e incentivar,
proporcionando atividades e
qualificação voltadas para esse
dom. As chances de uma mulher

obter sucesso em sua vida au-
mentam muito quando ela explo-
ra seu dom”, afirma.

Alice destaca que até os doze
anos, a criança incorpora para
si o destino imposto ou o exem-
plo de vida praticado pelos pais.
“Depois ela não consegue reto-
mar a sua total independência
de decisão. A partir dos 18, já
jovem adulta, fixa aquele modelo
familiar e social”.

“O ideal é a independência na
escolha de onde se quer chegar,
desenvolvida a partir das apti-
dões individuais. Cada pessoa é
um projeto único. Nem sempre
as pessoas vivem de acordo com
um projeto de vida ou planeja-
mento pessoal. Todos nós nas-
cemos com um dom, mas não
seguimos ou não lapidamos. Dei-
xamos o destino nos levar. En-
tão, para o nascimento desta
nova mulher é necessário repen-
sar a vida e fazer um planejamen-
to traçando um plano para atin-
gir cada objetivo”, resume.

DIVULGAÇÃO
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Agitação e conclusão de projetos pes-
soais e profissionais. Vênus e Mercúrio
iniciam a travessia pelo seu signo, assi-
nalando uma etapa de dinamismo na
vida social e boa comunicação. Uma
nova história amorosa pode surgir a
qualquer instante.

Dinamismo e boa comunicação. Um acor-
do ou negociação, incluindo um novo
projeto ou contrato, pode ser concluído.
É possível que decida inscrever-se em um
novo curso de especialização. Mudanças
positivas. Sua carreira passa por uma
nova evolução.

Necessidade de manter-se longe da vida
social e de amizades ocas. Etapa de apro-
fundamento das emoções e reavaliação
comportamental. Dias propícios para
concluir projetos. Mudanças na vida so-
cial. Devagar você deixa o universo emo-
cional e se abre para relacionamentos.

Faça uma faxina rigorosa em suas
emoções e sentimentos. Algumas situ-
ações e pessoas devem ser abandona-
das. Etapa favorável para a situação
financeira. Podem ocorrer mudanças
na sua vida social, incluindo aproxi-
mação de amigos.

Dinamismo em seus projetos profissionais
e planos de negócios. Sua carreira evolui
notoriamente. Mudanças na vida social e
no coração. Solteiros, uma história amo-
rosa pode surgir. Se estiver em um relacio-
namento, é um dos melhores momentos
para o amor.

Tensão em relação às suas finanças e
vida material. Cuidado com atitudes im-
pulsivas. Não tome nenhuma decisão
definitiva nos próximos dias; procure
ser racional. Mudanças em projetos de
médio prazo. A etapa é propícia para
realizar uma viagem internacional.

Necessidade de acolhimento. Conclusão
de uma negociação, incluindo a comerci-
alização de imóvel ou uma reforma. Mu-
danças na sua vida social. Solteiros, uma
história amorosa pode surgir. Se estiver
em um relacionamento, aproveite esses
dias junto de seu par.

Dinamismo em sua vida social. Aproxi-
mação de pessoas interessantes. Al-
guém pode mexer com seu coração. Você
se torna mais calado e introspectivo,
mais voltado para o universo emocio-
nal. Um amor do passado pode retor-
nar à sua vida.

Você pode sentir-se impaciente e agressi-
vo. Mas, terá determinação para soluci-
onar os entraves das últimas semanas.
Mantenha a tranquilidade e resolva uma
coisa por vez. Mudanças no seu univer-
so emocional e sentimental.

Dinamismo na vida social. Possibilidade
de novos contatos comerciais. Pode sur-
gir um novo projeto ou emprego. Um pro-
jeto antigo pode ser finalizado. Amigos
antigos podem se aproximar. Positivida-
de em seu cotidiano. Você se torna mais
ameno.

Resoluções importantes relacionadas aos
projetos que incluem pessoas e empresas
estrangeiras. Um processo de intercâm-
bio ou dupla cidadania pode ser conclu-
ído. Mudanças nos relacionamentos fa-
miliares. A etapa é propícia para empre-
ender uma reforma.

Aproxime-se de amigos, principalmente
daqueles que não encontra há muito tem-
po. Pode ocorrer um debate benéfico so-
bre a conclusão de um processo de parce-
ria ou sociedade comercial. Você pode re-
ceber uma boa notícia sobre o aumento
de seus ganhos.

HORÓSCOPO

Uma mulher chegou à cidade e
pegou um táxi. Certo momento do

percurso, ela quis fazer uma
pergunta e tocou no ombro do
motorista. Ele gritou e perdeu o

controle do carro, que parou
sobre a calçada.

Espantada, ela disse:
- Francamente, não imaginei que
se assustaria tanto com um toque

no ombro!
- Não me leve a mal, senhora... Esse

é meu primeiro dia como taxista.
- E o que o senhor fazia antes?

- Fui motorista de carro funerário
por 25 anos!

Na livraria, uma loira encontrou o
livro “Resolva todos os seus

problemas”. Em dúvida, procurou
o balconista.

- Moço, este livro resolve mesmo
todos os meus problemas?

- Todos, eu acho que não. Digamos
que resolva metade deles!

- Então vou levar dois!

culinária

 MODO DE PREPARO:
 Cozinhe e desfie o frango. Faça um molho com pouco
    caldo adicionando legumes e verduras. Reserve.
 Bata: ovos, óleo, leite, uma colher (chá) de sal e uma colher
    (sopa) de açúcar.
 Adicione trigo até a massa ficar homogênea.
 Coloque fermento e mexa devagar.
 Espalhe metade da massa em uma forma, coloque o molho
    e o restante da massa.
 Asse por, aproximadamente, 40 minutos.

Torta de frango

 3 ovos
 1 xícara de óleo
 1 xícara de leite
 Sal
 Açúcar
 Trigo
 Fermento em pó
 Peito de frango
 Legumes e verduras

 IN
GR

ED
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:

Coloque os legumes e verduras crus sobre o frango.
Espalhe requeijão ou queijo sobre eles.
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Transtorno disfórico pré-menstrual
É a combinação de sintomas emocionais, comportamentais e físicos que ocorrem 1
a 2 semanas antes da menstruação. Muitas mulheres confundem os sintomas com
a depressão. Apesar de os sintomas serem semelhantes, esse transtorno revela-se só
em mulheres, enquanto a depressão atinge ambos os sexos; Existem mais de 150
sintomas pré-menstruais diferentes. Os graves mais comuns são: irritabilidade extrema,
tensão, raiva, tensão mamária, agressividade, depressão e dores de cabeça. Eles
podem afetar intensamente a saúde da mulher, perturbando a sua vida profissional,
familiar e interpessoal. Aceitar os sintomas pré-menstruais como parte da condição
feminina é errado. Ir ao médico é importante para obter a ajuda de que necessita.

Produtos proibidos
A Anvisa proibiu todos os produtos terapêuticos da empresa Bella Você Natural. Cápsulas,
óleos, sementes e outros itens que ajudariam a emagrecer, combater a disfunção erétil,
afastar a gripe, não tinham qualquer registro. Ou seja, nenhum de seus produtos tem
qualquer comprovação de eficiência ou mesmo de segurança e não podem mais ser
distribuídos, divulgados e, principalmente, comercializados no Brasil.

Melhorar a memória
Tarefas do dia-a-dia podem se tornar muito complicadas para pessoas com o
transtorno de ansiedade – mas, segundo um estudo, um nível moderado desse
sentimento bombaria a memória. Pesquisadores canadenses recrutaram alunos com
ansiedade. Todos observaram palavras escritas sobre diferentes imagens. Os
participantes com níveis controláveis de ansiedade memorizaram mais detalhes e
expressões. Há explicação para isso: um grau positivo de ansiedade beneficia a
memória, mas altos níveis podem impactar negativamente.

Unhas fortes e saudáveis
Tudo contribui para deixar suas unhas saudáveis ou em estado de atenção. Tenha
seu próprio material, isso afasta o risco de micoses. Evite lixar a superfície das unhas
para não deixá-las finas e, consequentemente, fracas e quebradiças, hidrate-as. Dê
tempo para as unhas crescerem e consuma proteína.

Doenças cardiovasculares
As doenças cardiovasculares são a maior causa de morte em países ricos e emergentes.
Em todo o mundo, 17 milhões de pessoas sofrem de problemas no coração. No
Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, 300 mil pessoas morrem por causa de
problemas cardíacos todos os anos - isso representa uma morte a cada dois minutos.
As mulheres são as principais vítimas de infarto no país e somam 60% dos óbitos.

Intestino preso
O intestino preso muitas vezes é um reflexo da alimentação, pois existem algumas
comidas e bebidas que ajudam a soltar ou prender o intestino, contribuindo para a
tratamento de problemas como diarreia ou prisão de ventre. O intestino preso pode ser
resultado de uma dieta pobre em fibra, pouco consumo de água e a falta de prática de
exercícios físicos, principais causas do problema.

Entre suas consequências estão a acne e a infertilidade.

Síndrome do ovário
policístico atinge até10%das mulheres

Ter ovários policísticos não é sinô-
nimo de sofrer com a síndrome do
ovário policístico (SOP). Em alguns
casos, a paciente pode ter SOP e não
apresentar cistos. 20% das mulheres, ao
fazerem um ultrassom, apresentam vá-
rios cistos. A síndrome é diagnosticada
quando há aumento de hormônios
masculinos no corpo da mulher e o pe-
ríodo menstrual é irregular, desde que
outras doenças que causam sintomas
parecidos sejam descartadas.

A SOP atinge de 5 a 10% das mu-
lheres em idade reprodutiva. Ela cos-
tuma surgir quando a hipófise, glân-
dula que regula a produção hormo-
nal, estimula a liberação excessiva de
andrógenos, hormônios masculinos. Os
óvulos não amadurecem, viram folícu-
los enrijecidos e ficam presos nos ová-
rios. Essa aglomeração impede a for-
mação de óvulos saudáveis.

A resistência à insulina também pre-
judica os ovários, pois, desequilibra o
controle do nível de açúcar no sangue
e desencadeia o diabetes tipo 2.

Entre os sintomas da síndrome estão a dificuldade para
engravidar, menstruação desregulada ou inexistente,
ganho de peso, pele muito oleosa, acne, crescimento de
pelos no rosto, nos seios e no abdômen, queda de cabelo.
Os primeiros sinais da SOP costumam aparecer na
adolescência. É importante procurar um ginecologista
logo que a menina entra na puberdade.

intomasS

Para evitar a síndrome recomenda-se
perda de peso, levar uma vida
saudável, com dieta leve e exercício
físico, maneirar no açúcar e na
gordura. Essa síndrome não tem
cura. Mas o tratamento, aliado à vida
saudável, afasta as consequências.

omo prevenirCSe a SOP está relacionada à resistência à insulina, a
paciente deverá se medicar com metformina ou glitazo-
nas. Para aquelas que não querem engravidar, o trata-
mento é feito à base de pílula anticoncepcional. Caso o
medicamento não dê resultados, pode-se optar pela
cauterização laparoscópica dos cistos, cirurgia pouco
invasiva, que consiste na queima das estruturas que
estão tomando conta do ovário. Quando há dificuldade
para engravidar, a ovulação é induzida com substâncias
como as gonadotrofinas e o clomifeno.

ratamentoT
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QUINTA-FEIRA (08):
Valdir Sachser, Jadir Zimmermann,
Mirna Wissmann, Juliane Gressler,
Jairo Saraiva Martins, Franciele
Uhry, Sandra Kuhn, Ivair Corrêa,
Alessandra Chaves

SEXTA-FEIRA (09):
Heberson de Lara, Regiliane da
Silva, Pedro Henrique, Eduardo
Vieira, Lara Becker, Edna Hahn, Jair
Piovesan, Pedro Henrique Henz,
Natália Götz, Maira Boldori Bier, Jair
da Maia

SÁBADO (10):
Romualdo de Amorim, Mario Zan
Lopes Mendes, Andrei Gregory
Daiane Nullrich, Alan Marschall,
Mirely Lins Weirich, Carla Rieger
Bregoli, Paulo Soder

DOMINGO (11):
Sônia Vorpagel Tischer, Lucimar
Lamb, Angélica Maria Trento,
Luciane Renner, Marcia
Woeranowski, Cristine Rubenich,
Everton Bottoni, Haidi Gund,
Maureu Benvenho, Alzira Pires

SEGUNDA-FEIRA (12):
Maisa Weber Zajac, Jaqueline
Andreia Martinello Koch, Diego
Hermes, Diego Lambert, Margarete
Lemke, Evair Fernando, Engelmann,
Fabiula Wachholz, João Victor
Bedutti, Dori Radtke, Anelise Ledur

TERÇA-FEIRA (13):
Idinês Herpich, Sara Bunzen, Kerlyn
Wutzke Fidler, Jefferson
Schwambach, Angelica
Werkhausen, Marcelo Appel, Luís
Felipe Priester, Marsia Muller,
Charles Hanusch, Fernando Zanetti,
Sigmar Radke, Roberto Turmina

QUARTA-FEIRA (14):
Juh Schwaab, Cristina Cordova,
Aline Lemos Feier, Liane Schutz,
Fernando de Souza Leal, Feliciano
Welter, Mara Auler, Mauri Gisch

Aniversariantes
  da Semana

Evento oficial
O prefeito Marcio Rauber

sancionou a Lei N° 5.012 em
que fica declarada como evento
oficial do município de Marechal

Cândido Rondon, a Noite de
Luzes do Colégio Evangélico
Martin Luther. O evento, em

alusão às comemorações
natalinas, acontece no mês de

dezembro, desde 1999.

Dia D Poerd
Está marcado para o próximo domingo (11),
o Dia D Proerd. O evento acontecerá das 14

às 17 horas, na Praça Willy Barth e será
promovido pelo Batalhão de Patrulha Escolar

Comunitária (BPEC), em alusão aos dez
anos do programa no Paraná.

Davi e Ivone, proprietários da Ótica DaVisão, empresa que
vai sortear um salário mínimo dia 30 de abril aos clientes,

em comemoração aos 21 anos da loja.

Claudinei Diesel e Amélia Wojtzuk. Ela é gerente do
Supermercado Itaipu, de Pato Bragado.

Casamento de Bruna Schuck Pedralli e José Eduardo Ramos
Schafer, em registro feito pela Revelest.
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TÉCNICO LEVOU A
EQUIPE DA COPAGRIL
A DOIS TÍTULOS
ESTADUAIS E A UMA
FINAL DE LIGA
NACIONAL E HOJE
COMANDA A SELEÇÃO
BRASILEIRA

Marquinhos Xavier receberá título de
Cidadão Honorário de Marechal Rondon

 A Câmara Municipal de Ma-
rechal Cândido Rondon aprovou,
na última segunda-feira (05), o
projeto de decreto-legislativo 01/
2018, que concede o título de Ci-
dadão Honorário do município ao
técnico de futsal Marcos Xavier
de Andrade (Marquinhos Xavier).
A proposta é de autoria dos ve-
readores Arion Nasihgil e Valdir
Port (Portinho), e foi aprovada por
unanimidade. A data da sessão
solene ainda será definida.

De 2009 a 2014, Marquinhos

fez história como técnico da Co-
pagril Futsal. Treinando o time,
conquistou o bicampeonato pa-
ranaense da Chave Ouro em 2009
e 2013, e o Campeonato da Copa
dos Campeões do Paraná em
2014. Em 2010, sagrou-se vice-
campeão da Liga Nacional de
Futsal e, no ano seguinte, da Su-
perliga de Futsal.

Neste período, a Copagril Futsal
disputou 378 jogos, sendo 212 vitó-
rias, 71 empates e apenas 95 derro-
tas. No total, foram 1.097 gols mar-
cados contra apenas 633 sofridos.

Conforme os vereadores Ari-
on e Portinho, Marquinhos tor-
nou-se referência para cidade, in-
centivando centenas de crianças a
praticarem o futsal. “Ele criou uma
nova paixão em Marechal Cândi-
do Rondon e tornou a equipe da
Copagril a grande potência que é
atualmente no futsal brasileiro”.

O Campeonato Municipal de
Futebol Amador de Marechal
Rondon começou com tudo. Ao
todo, foram cinco jogos, três
pela série prata e duas pela sé-
rie ouro. Foram 25 gols. Em mé-
dia, cinco por partida.

Na série prata o SER Botafo-
go venceu a AACC por 5 a 1. No
campo do São Remo, os anfitri-
ões perderam de 3 a 1 para o SER
Novo Horizonte. Na sede da AABB,
os donos da casa venceram o

O em breve cidadão honorá-
rio de Marechal Rondon já foi
eleito duas vezes o melhor técni-
co da Liga Nacional de Futsal e
indicado duas vezes ao prêmio
de Melhor Técnico de Futsal do
Mundo. Atualmente, Marquinhos
é técnico da Seleção Brasileira de
Futsal e também da Associação
Carlos Barbosa (ACBF), principal
time da modalidade no país.

Em 2014, por iniciativa do ve-
reador Arlen Güttges, Marqui-
nhos foi condecorado com a
Medalha de Honra ao Mérito.

O treinador é natural de Lajes
(SC). Graduado em Educação Fí-
sica com especialização em Ciên-
cia do Movimento Humano e Fi-
siologia do Exercício, também é
autor de livros sobre futsal, do-
cente e palestrante em cursos de
Especialização e Formação de
Técnicos da modalidade.

Corinthians E. C. de Margarida por
3 a 1. No outro jogo, os anfitriões
venceram o Aimoré, por 2 a 1.

Na série ouro, o SER Botafogo
e a AACC empataram em 4 a 4.

A segunda rodada contará
também com cinco jogos, come-
çando amanhã (09) e concluindo
no domingo (11). Amanhã, no
Estádio Valdir Schneider, o Co-
rinthians E.C. de Margarida en-
frentará a AACC, a partir das
19h30, pela ouro. No domingo,

serão quatro jogos. Dois jogos
serão sediados no Estádio Man-
gold Hansen. O primeiro jogo
será pela prata, entre o SER Bo-
tafogo e AABB, às 14h. O mesmo
duelo acontece pela ouro, às 16h.
No Campo do Guarani (Arroio
Fundo), outros dois jogos pela
prata, no domingo. Às 14h, se en-
frentam Nova União/Guarani E.C.
e Aimoré. Às 16h, duelo entre
Guarani E.C. e Associação de
Moradores de Novo Horizonte.

Segunda rodada do Futebol Amador de
Marechal Rondon acontece a partir de amanhã

 DIVULGAÇÃO

Técnico
Marquinhos

Xavier colocou
a Copagril

Futsal entre as
principais

equipes do país

Rondonenses vencem etapa do Regional
Oeste de Mountain Bike em Nova Aurora

Equipe rondonense comemora bons resultados no final de semana

 O município de Nova Aurora
sediou no último domingo (04) a
segunda etapa do Campeonato
Regional Oeste de Mountain
2018. Entre os campeões da mo-
dalidade XCO estão atletas da As-
sociação Rondonense de Ciclis-
mo. Marco Aurélio Stenzel ven-
ceu a prova na Sport Master 4, e
Marcelo Konzen foi o ganhador
na Master B Pro. Jean Michel da
Silva também foi ao pódio no
segundo lugar na categoria Ama-
dor 1. Leonardo Davi Schaufel-
berg terminou em 6º lugar no

Amador 2. André Freitag, que
competiu na Sport Master 2, teve
problemas na bicicleta e não con-
cluiu a prova. A próxima etapa do
campeonato será em Medianei-
ra, no dia 08 de abril. Os atletas
da Associação Rondonense de
Ciclismo têm apoio da prefeitura
e são patrocinados pelo Sicredi,
Finanpar, Alibra, Bicicletaria Lirio,
Cercar, Constru&Cia, Juliana Lima
Belezza Rara, MCR Bikes, Memó-
ria Rondonense, Odontologia
Boger, Opção da Moda, Studio
Pilates e Tintas Coresul.
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ampeã do MunicipalC
 A equipe A. Rambo
sagrou-se campeão do
Municipal de Futsal de
Entre Rios do Oeste. A
decisão aconteceu no
último sábado (03), no
Ginásio de Esportes
Laudir Luiz Anderle.
Após vencer o primei-
ro jogo por 5x4 diante
da Cerâmica Stein, a A.
Rambo só precisava de
um empate para ficar
com o título. E foi o
que aconteceu quando
a partida terminou em
3 a 3.


