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Força da mulher está em exposição

Foi aberta ontem no Centro Municipal de Cultura (CMC) – Museu Willy Zumblick a
exposição de fotografias “A força feminina nas minas de carvão”.
Composta por dez imagens em preto e branco, a mostra faz parte da programação
alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, em uma
parceria do CMC com o Centro Acadêmico de Administração da Unisul.
No dia 11 de março (sábado), quando a exposição será encerrada, haverá roda de
conversa, apresentação de filmes, palestra sobre a mulher empreendedora, feira de
artesanato e atividades.
O gerente de Cultura, Paulo Garcia, levou ao secretário-executivo da Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL) de Tubarão, Felipe Nascimento, uma proposta de integração
à programação do Dia D, que também vai se realizar no próximo dia 11. “A proposta foi
bem-aceita e pretendemos integrar ações culturais por meio de programações
conjuntas”, destaca Paulo.
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Exposição fotográfica retrata a força da mulher

Foi aberta nesta quinta-feira (2), no Centro Municipal de Cultura (CMC) - Museu Willy
Zumblick, a exposição de fotografias "A força feminina nas minas de carvão".
Composta por dez imagens em preto e branco, a mostra faz parte da programação
alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, em uma
parceria do CMC com o Centro Acadêmico de Administração da Unisul.
No dia 11 de março (sábado), quando a exposição será encerrada, haverá roda de
conversa, apresentação de filmes, palestra sobre a mulher empreendedora, feira de
artesanato e atividades.
O gerente de Cultura Paulo Garcia levou ao secretário-executivo da Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL) de Tubarão, Felipe Nascimento, uma proposta de integração
na programação do Dia D, que também vai acontecer no próximo dia 11. “A proposta
foi bem aceita e pretendemos integrar ações culturais por meio de programações
conjuntas”, destaca Paulo.
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No caiaque, o sonho de um futuro olímpico
Jovem atleta da Enseada de Brito se prepara para disputar a Copa do Brasil entre os dias
10 e 12 de março, em Curitiba

A paixão da jovem Roberta Karina Siemens pelo caiaque pode transformar Palhoça em
um polo de desenvolvimento do esporte. Tudo vai depender de vontade política. A mãe,
Danielle Siemens, está formatando um projeto para apresentar à Prefeitura. Se tudo
correr bem, o município pode, futuramente, se transformar em uma das referências de
um esporte que já trouxe medalhas olímpicas para o Brasil.
Quem não vibrou com o “ilustre desconhecido” Isaquias Queiroz durante a Olimpíada
do Rio de Janeiro? Sua história de vida na Bahia e sua trajetória no esporte encantaram
o país e o mundo. Uma história que reluziu tanto quanto as duas pratas e o bronze
conquistado, e a façanha de ser o primeiro brasileiro a conquistar três medalhas em uma
única edição dos Jogos Olímpicos. Roberta, que completa 12 anos em outubro,
acompanhou tudo pela televisão: “Nas Olimpíadas, a gente acompanhou todas as
provas. No meu primeiro dia de canoagem, quando eu fui treinar com o meu técnico, eu
já conheci o Isaquias, só que ele treina naquela categoria de joelho, na canoa”.
Mais tarde, teria a oportunidade de ficar frente a frente com o ídolo. Foi durante um
Campeonato Brasileiro, em Curitiba, em setembro do ano passado. A moradora da
Enseada de Brito tirou foto com Isaquias. Quem sabe não trilhe o mesmo caminho? As
modalidades são diferentes, mas com apoio logístico e financeiro e com o treinamento
correto, ninguém há de duvidar que ela consiga. Já tem uma referência positiva: hoje
pertence ao mesmo clube da canoísta olímpica Ana Paula Vergutz, o Clube de Regatas
Cascavel, do Paraná.

As duas interagiram durante o Brasileiro do ano passado. Certamente a colega de clube
vibrou quando a jovem entrou na água para uma prova muito acima dos limites
estabelecidos pra idade dela. Nem havia completado 11 anos e já conseguia finalizar
uma competição de 5 mil metros – o máximo nas raias da idade dela são 500 metros.
“Foi emocionante, o parque inteiro gritava o nome dela. Ninguém acreditava que uma
criança fosse fazer uma prova dessas”, lembra Danielle. “Foi tranquilo”, garante
Roberta.
Isso que ela havia conseguido treinar apenas três dias antes da competição, e arrancou
dois quartos lugares, nos 200m e nos 500m, competindo com meninas que treinam
dentro de clubes com todo o suporte e disputam vários campeonatos. E ainda tinha a
ansiedade da estreia (foi seu primeiro campeonato)! Com treino, certamente vai evoluir
ainda mais. Por isso, os pais têm se desdobrado para tentar mobilizar o esporte em
Palhoça. E não é um esporte barato. Eles precisaram fazer uma rifa para comprar o
barco mini K-1 que Roberta usa para treinar – ano que vem, ela pula para o K-1, um
barco novo, mais pesado e com valor mais alto.
Com um projeto para o desenvolvimento do esporte na mão, a família espera que a
canoagem deslanche em Palhoça. “O técnico da Seleção nos falou para levar a Roberta
a Curitiba mais vezes, para dar polimento para ela, uma vez a cada dois meses, três
meses, mas a gente não tem como levar”, declara o pai, Claudio Manfred Siemens. A
ideia é selecionar 10 crianças e oferecer treinamento, sob o comando de um treinador
especializado e de um auxiliar técnico. “A CBCa (Confederação Brasileira de
Canoagem) apoia vários projetos, tem projetos pelo Brasil inteiro. Se a gente iniciar
aqui e a CBCa vê que está andando, eles dão suporte técnico. Eles já falaram que se
quiser mandar uma pessoa que esteja interessada (em ser o treinador) eles vão dar todo
o treinamento gratuito para a pessoa, que volta já capacitada pra isso”, informa Danielle.
A ideia foi bem recebida na Fundação Municipal de Esporte e Cultura (FMEC). E
enquanto não sair do papel, a fundação vai ajudar Roberta de outras formas. Já
disponibilizou transporte para a garota competir durante a Copa do Brasil, em Curitiba,
entre os dias 10 e 12 de março. E também vai incluir a jovem canoísta no programa de
preparação física que a FMEC oferece a seus atletas, sob o comando do personal trainer
Thiago Passos.
Com um treinamento mais intenso e a alimentação adequada, Roberta pode driblar as
câimbras (foi um dos problemas que enfrentou no Brasileiro de 2016) e melhorar seus
tempos. Os treinos de natação também ajudam. A moradora da Enseada faz parte da
pré-equipe da Unisul. “A gente foi atrás porque ela precisava aprender a nadar, porque
se está lá no meio e vira este troço, até alguém chegar, afundou”, pondera o pai.
Aprendeu tão bem que hoje é competidora. Seu estilo preferido é o peito. Mas não troca
as piscinas pelas raias da canoagem. O caiaque é que é a sua verdadeira paixão.

Veículo: Site Verdade SA
Data: 02/03/2017
Site: https://www.verdadesa.com.br/atividades-do-dia-internacional-da-mulherem-araxa-destacam-a-autoestima/

Atividades do Dia Internacional da Mulher em Araxá
destacam a autoestima

A Secretaria Municipal de Saúde definiu uma série de atividades em Araxá alusivas à
comemoração do Dia Internacional da Mulher (8 de março), com ações integradas nas
Unidades de Saúde e escolas. Além da prevenção, a iniciativa também destaca a
autoestima.
Na próxima quarta-feira (8), dia comemorativo, a partir das 8h, as turmas de 8° e 9°
anos das escolas Aziz J. Chaer e Professora Leonilda Montandon (Caic) recebem
palestras com o tema “Prevenção e Gravidez na Adolescência: Bate-papo com os
adolescentes”, pelo projeto Educação em Saúde, com participação de médicos,
residentes da UFTM e enfermeiros.
E no dia 11, sábado, as Unidades de Saúde – Unioeste, Unisa, Unisul, Unileste e
Uninorte – funcionam em horário especial, das 8h às 12h, para atendimento a mulheres
que querem manter sua saúde em dia.
Serviços ofertados
– Coleta citologia
– Exame de mamas e solicitação de mamografia
– Orientação sobre autoestima (parceria com a Equipe de Saúde Mental)

– Orientação de exercícios para incontinência urinária (parceria com a Equipe de
Fisioterapia)
– Dicas de beleza e alimentação (parceria com a Equipe de Nutrição e consultoras de
beleza)
– Massagem (somente na Unisul – parceria com o Uniaraxá)
– Palestra sobre a prevenção da gravidez na adolescência (somente na Uninorte, a partir
das 9h).
Segundo Daniela Neves, enfermeira coordenadora da Atenção Primária, a programação
foi expandida para atender as mulheres além do âmbito da saúde.
“Vamos trabalhar a questão da autoestima da mulher com dicas e a respeito de exames
de prevenção em saúde. Queremos valorizar a mulher lidando com esses problemas que
interferem mais diretamente na vida delas. Com esses cuidados elas serão
conscientizadas sobre a saúde física e mental. Das outras vezes trabalhávamos o
enfoque todo voltado para as doenças, desta vez a programação vem diferenciada com o
trabalho da autoestima”, destaca.
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Programação do Cinema do CIC - Março de 2017
O Cinema do Centro Integrado de Cultura (CIC) tem sessões gratuitas todas as semanas,
de quinta-feira a domingo, às 20h. A realização é uma parceria entre Fundação
Catarinense de Cultura (FCC) e o curso de graduação de Cinema da Unidade Pedra
Branca, da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul).
Dias 2 e 4 de março de 2017 (quinta-feira e sábado), às 20h:

Xico Stockinger
Direção: Frederico Medina
Duração: 86 minutos
Ano: 2012
País: Brasil
Classificação etária: 10 anos
Sinopse: Xico Stockinger migra para o Brasil após a Primeira Guerra Mundial. Seu
sonho é se tornar piloto de avião, mas sua origem austríaca o proíbe de concluir o curso
quando o Brasil ingressa na Segunda Guerra Mundial. Inicia como aprendiz do artista
Bruno Giorgi e abraça um novo sonho: a arte. A inabalável capacidade criativa de Xico
ao longo da vida repercutiu entre seus contemporâneos e ainda ecoa na sociedade.
* Na quinta-feira (2) haverá debate com o diretor.
Dia 3 e 5 de março de 2017 (sexta-feira e domingo), às 20h:

Vozeria
Direção: Raphaela Comisso
Duração: 54 minutos
Ano: 2015
País: Brasil
Classificação etária: 16 anos
Sinopse: Trazendo reflexões sobre empoderamento, discurso, corpo, desejo, sexismo,
identidade de gênero, orientação sexual, transfeminismo e homotransfobia, o
documentário entrevista personalidades importantes quando se trata do movimento
LGBT e dos direitos humanos, tais como João W. Nery, Amelinha Teles e Luana
Hansen, entre outros.

Dias 9 e 11 de março de 2017 (quinta-feira e sábado), às 20h:

O cheiro de papaia verde
Direção: Tran Anh Hung
Duração: 100 minutos
Ano: 1993

País: Vietnã / França
Classificação etária: 10 anos
Sinopse: Premiado em Cannes e pelo British Film Institute, o primeiro longa-metragem
do vietnamita Tran Anh Hung conta de forma doce a história de Mui, uma camponesa
de 12 anos, contratada para trabalhar como serva na casa de uma família abastada do
Vietnã. De temperamento sereno e doce, a menina conquista a matriarca da família, que
a vê como uma substituta da filha morta há sete anos.
Dias 10 e 12 de março de 2017 (sexta-feira e domingo), às 20h:

Ciclo
Direção: Tran Anh Hung
Duração: 120 minutos
Ano: 1995
País: Vietnã
Classificação etária: 16 anos
Sinopse: Leão de Ouro no Festival de Veneza, o filme conta a dura vida de trabalhos
forçados no início dos anos 1990 em Saigon (Ho Chi Minh). Um jovem condutor de
riquixá (tuk-tuk movida por bicicleta) que, um dia, tem a bicicleta furtada e fica
endividado com a mulher de quem alugava. Ela então o manda para o gangster Port, que
obriga o jovem a cometer atos de vandalismo e pequenos furtos para quitar sua dívida.
Dias 16 e 18 de março de 2017 (quinta-feira e sábado), às 20h:

Lançamento: Túlio
Direção: Marco Martins

Duração: 55 minutos
Ano: 2015
País: Brasil
Classificação etária: Livre
Sinopse: O filme retrata a vida e a obra do compositor e sambista gaúcho Túlio Piva.
Natural de Santiago do Boqueirão, Túlio consolidou sua carreira musical em Porto
Alegre. Dono de uma batida muito própria no violão, viveu mais de 50 anos de samba.
Foi proprietário do bar Gente da Noite, onde compôs grande parte de sua obra e gravou
quatro LPs.
Dias 17 e 19 de março de 2017 (sexta-feira e domingo), às 20h:

Zebras
Direção: Javier Zevallos
Duração: 74 minutos
Ano: 2016
País: Argentina
Classificação etária: 10 anos
Sinopse: Antes do Mundial da FIFA de 2014, outro campeonato foi disputado, também
no Brasil: a Copa do Mundo de Meninos de Rua. Zebras narra a surpreendente viagem
dos garotos da Seleção Argentina ao Rio de Janeiro e a incrível experiência que
significou representar o país em um mundial fora de casa.
Dias 23 a 26 de março de 2017 (de quinta-feira a domingo), às 20h:

Elis
Direção: Hugo Prata
Duração: 110 minutos
Ano: 2016
País: Brasil
Classificação etária: 14 anos
Sinopse: Premiada cinebiografia de Elis Regina - indiscutivelmente a maior cantora
brasileira de todos os tempos - tem ritmo energético e pulsante. A trendsetter cultural
que sinalizou a mudança de estilos de Bossa Nova para MPB, a "pimentinha" ardente,
que viveu uma vida turbulenta. Ao mesmo tempo que chocava-se com a ditadura militar
no Brasil, ela lutou com seus próprios demônios pessoais.
Dias 30 de março e 1º de abril de 2017 (quinta-feira e sábado), às 20h:

Especial jornalismo faz documentários
(com apresentação dos autores)
Duração: 100 minutos
Ano: 2016
Classificação etária: Livre
Santa Catarina / Brasil

Quando você voltar, de Luan Martendal e Stefanie Damazio
Dados do Ministério da Justiça apontam que cerca de 200 mil pessoas desaparecem por
ano no Brasil, muitas delas sem deixar vestígios. Em Santa Catarina, cerca de três mil
casos são contabilizados anualmente (42,7% envolvendo crianças e adolescentes). O
documentário mostra as principais causas e desfechos de desaparecimentos registrados
em Santa Catarina, em especial na Grande Florianópolis, nas últimas décadas.
Livrai-nos do mal, de Guilherme Porcher, Nayara Batschke e Stefanie Damazio
Resgata-se um pouco do histórico do antigo leprosário e as mudanças pelas quais ele
passou, após o isolamento ser abolido na década de 1960. O Hospital Santa Teresa, em
São Pedro de Alcântara, ainda referência no tratamento da Hanseníase, também mantém
vários pacientes daquela época obscura, que não conseguiram se adaptar à vida fora dos
muros que cercam a pequena vila.
Ilhados: Cuba e EUA, do Bloqueio à Reaproximação, de Michele de Mello
Três famílias cubanas contam a história da relação política entre a ilha caribenha e os
Estados Unidos. O documentário percorre três períodos históricos: 1962, quando foi
decretado o bloqueio econômico; 1993, ano em que Fidel Castro aprovou a
despenalização do uso do dólar para cidadãos cubanos; e 17 de dezembro de 2014, data
em que foi anunciado o restabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países,
rompidas desde 1961. Cada família divide um mesmo lar, compartilha diferentes pontos
de vista e expectativas sobre as mudanças que ainda podem acontecer.
Dias 31 de março e 2 de abril de 2017 (sexta-feira e domingo), às 20h:

Same same but different
Direção: Detlev Buck
Duração: 107 minutos
Ano: 2009
País: Alemanha / Camboja
Classificação etária: 14 anos
Sinopse: Expressão comum no sudeste asiático, define a mudança de comportamento
neste drama baseado na história de amor do jovem Benjamin Prufer e Sreykeo Solvan.
Ben retorna de férias de Phnom Penh, para Alemanha, apaixonado por uma jovem

Cambojana. Eles estão namorando, ele trabalha para mandar dinheiro para ela, assim ela
deixa de se prostituir e busca outro trabalho. Quando ela descobre que está com HIV ele
precisa voltar para ajudá-la.
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MPE convida população para debater conjuntura
político-previdenciária e seus reflexos sobre os direitos
das mulheres
Será que é justo equiparar a idade mínima e o tempo de contribuição das trabalhadoras e
dos trabalhadores brasileiros? Esta é uma das reflexões que o I Ciclo de Debates “A
Conjuntura Político-Previdenciária e a Questão da Mulher”, organizado pelo Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Cesaf) do Ministério Público Estadual (MPE)
propõe.
O Ciclo, a ser realizado no dia 07 de março, no auditório do MPE, em Palmas, quer
homenagear as mulheres e convidar a sociedade em geral para debater como a proposta
atual de reforma da previdência afeta o público feminino.
Compõem a mesa de debate uma médica, um especialista em anatomia humana, uma
especialista em direito previdenciário, o Superintendente da Controladoria Geral da
União no Tocantins, uma Auditora Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas
da União, entre outros representantes de instituições públicas municipal, estadual e
federal, de modo a apresentar pontos de vista diferentes sobre o mesmo tema.
Para a coordenadora do Cesaf, Procuradora de Justiça Vera Nilva Álvares Rocha Lira, é
preciso olhar para essa questão com um olhar mais científico, observando os aspectos
biológicos e fisiológicos do sexo feminino, sobretudo, os impactos que a maternidade, o
sistema hormonal e a menopausa causam às mulheres, em contraposição a estrutura
física masculina, justificando a necessidade de que a aposentadoria das mulheres ocorra
antes. “Por outro lado, o deficit financeiro atual do sistema previdenciário brasileiro tem
como fator preponderante os desvios de verbas e a corrupção, não podendo as mulheres
arcarem com essas consequências”, destaca.

A Procuradora de Justiça ainda destaca que a questão tem sido pouco difundida pelos
canais de comunicação e que é necessária a mobilização massiva da sociedade para que
algum parlamentar apresente emenda à PEC 287.
O evento é aberto ao público. As inscrições serão feitas na abertura do Ciclo, após o
qual serão entregues certificados de 3 horas de participação aos inscritos. O Ciclo de
Debates conta com o apoio da Associação Tocantinense do Ministério Público (ATMP),
do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim), do Centro de Apoio da
Cidadania, Direitos Humanos e da Mulher (Caocid) e da Associação dos Procuradores
do Município de Palmas (APMP).

Programação
9.00 h
9h15
min

Abertura do Evento

Exposição temática e debate
Palestrantes e debatedores(as):
Ana Maria Guedes Vanderlei: Graduada em Administração de Empresas. Diretora da Política das
Mulheres do Estado do Tocantins, Vice-Presidente do CEDIM.
Antônia Maria da Silva: Graduada em História (FACILA) e em Direito (UFT), Especialização em
Administração Escolar (UNIVERSO) e em Direito Tributário (UNISUL). Mestra em Direito
(UFG). Auditora Federal de Controle Externo.
Cláudio Henrique Fernandes Paiva: Graduado em Administração (UEMA) e em Direito (Centro
Universitário Euro-Americano), Especialização em Administração Pública (Universidade Estácio
de Sá) e em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho (Universidade Gama Filho).
Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Tocantins.
Dinalva Maria Bezerra Costa: Graduada em Direito (FAFICH), Especialização em Direito
Previdenciário.
Francielle Batista de Oliveira: Graduada em Medicina, com Residência Médica em Ginecologia e
Obstetrícia (SES-DF), docente do Curso de Medicina (UFT).
Luciano Cesar Casaroti: Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Tocantins e
Presidente da Associação Tocantinense do Ministério Público (ATMP). Graduado em Direito pela

Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) e Especialização em Direito pela Faculdade de
Direito Professor Damásio de Jesus (FDDJ).
Moema Neri Ferreira Nunes: Graduada em Direito (FADOM), Especialização em Direito
Ambiental e Agrário (FADIVALE) em parceria com OAB/TO. Procuradora do Município de
Palmas.
Rony Karther Rodrigues Pereira: Graduado em Educação Física, Especialização em Biomecânica
e Especialista em Anatomia Humana pela Universidade Castelo Branco. Mestre em Medicina do
Esporte.
Thaís Cairo Souza Lopes: Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Tocantins e
Coordenadora do Centro de Apoio da Cidadania, Direitos Humanos e da Mulher (CAOCID).
Graduada em Direito pela Faculdade Católica de Salvador (UCSal), Especialização em Ciências
Criminais pelo Centro Universitário de Jorge Amado (UNIJORGE) e Metodologia do Ensino do
Superior pela Faculdade 2 de Julho.
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