
Elas querem saber se defender
Em Vera Cruz, evento reflete sobre a violência e estimula formas de prevenir crimes com simples ações
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Maurício Castilho instruiu sobre defesa pessoal e mostrou na prática como se defender
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AGENDA

· BOLÃO
A diretoria da Sociedade 
Mista Sempre Avante de 
Dona Josefa avisa seus só-
cios que haverá jogo de bo-
lão de mesa neste sábado, 
dia 24, na sede comunitária 
Sete de Junho, com início  às 
13h30min.

· ASSEMBLEIA
O Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais (STR) de Vera 
Cruz informa que no dia 
29 de novembro haverá 
assembleia geral, a partir 
das 10 horas, na Amove. Na 
pauta, previsão orçamentá-
ria 2019 e planejamento do 
próximo ano. Ao meio-dia 
será servido almoço. À tarde, 
baile dançante para os apo-
sentados, com animação 
da banda KM. Reservas de 
almoços direto no Sindicato. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (51) 
3718-1187.

· EXCURSÃO
A Associação Alegria de Vi-
ver estará fazendo excur-
são para Cruzeiro do Sul no 
dia 25 de novembro, com 
saída às 8h30min, e para 
Gramado Xavier no dia 8 de 
dezembro, com saída às 12 
horas. Reserva de lugares 
pelos telefones (51) 3718-
1009 ou 99883-7853, com 
Madalena.

· INCRA
O Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais de Vera Cruz co-
munica que os produtores já 
podem retirar o Certificado 
de Cadastro de Imóvel Rural 
2018 do Incra diretamente 
na sede do Sindicato.

· MUDAS
A Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural e Meio Ambien-
te e o escritório local da Ema-
ter/RS-Ascar, de Vera Cruz, 
estão fornecendo mudas 
de duas novas variedades 
de capim-elefante, Kurumi 
e Capiaçu. Os agricultores 
interessados já podem re-
tirar as mudas na Secretaria 
de Desenvolvimento Rural e 
Meio Ambiente.

A cada 11 minutos, uma 
mulher é estuprada no Brasil, 
conforme dados do Banco 
Mundial e do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública. Ou seja, 
130 sofrem abuso diariamente. 
No Fórum de Vera Cruz, que 
abrange ainda o município de 
Vale do Sol, existem 211 pro-
cessos com casos de Maria da 
Penha,  alertou na tarde desta 
quinta-feira, dia 22, a presiden-
te do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher de Vera 
Cruz, Lúcia Lisete Staub, no 
Clube Vera Cruz, durante a 
abertura do evento alusivo 
ao Dia Internacional da Não 
Violência Contra a Mulher - 
celebrado no dia 25. Mais do 
que uma reflexão, a tarde vol-
tada para as mulheres também 
buscou trazer atividades dife-
renciadas. Na oportunidade, 
o lutador Maurício Castilho, 
conhecido como Big Castilho, 
deu dicas de defesa pessoal e 
da importância de ter ações 
preventivas. Além de instruir, 
o profissional mostrou na prá-
tica como as mulheres podem 
se defender. 

Entre as demostrações, Cas-
tilho ensinou como uma mu-
lher deve agir ao ser puxada 
pelo cabelo. “A primeira dica 
é não ir contra a mão do agres-
sor e sim a favor”, explica. “A 
segunda ação é a ancoragem 
(travar) segurar a mão do 
agressor”, completa. Além dis-
so, um golpe que fará com que 
qualquer homem solte uma 
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Edital de Concurso Público nº 276/2018 –
NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito público, 
através de seu Prefeito Municipal, GUIDO HOFF, faz saber por este Edi-
tal, DA NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO DE CANDIDATOS 
APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS, em atendimento à Porta-
ria nº 12.860/2018, Edital de Homologação nº 115/2015, prorrogado pelo 
Decreto nº 5.452/2017, para provimento de cargos efetivos no seu quadro 
de pessoal, sob Regime Estatutário, conforme segue: 

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO – CONCURSO Nº 133  
Clas.  Nome
52º  LUCAS KASPER

De conformidade com o Art. 14, da Lei Complementar nº 004/2007, 
o nomeado tem prazo de quinze dias para tomar posse, a contar do ato 
de nomeação publicado no Quadro de Atos Oficiais do Município. O no-
meado deve se apresentar na Secretaria Municipal de Administração da 
Prefeitura Municipal de Vera Cruz, situada na Avenida Nestor Frederico 
Henn, 1645, Vera Cruz, RS. O NÃO comparecimento no prazo estipulado 
será interpretado como renúncia à posse no referido cargo e será tornado 
sem efeito. 

Gabinete do Prefeito, 23 de novembro de 2018.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

As soldados Luana Silva e Thaís Leão faram sobre Maria da Penha

mulher é o ataque à genital. 
“Pode ser soco, chute, joelhada 
o que for. Isso fará com que o 
homem solte e dê tempo de 
fugir”, conta.

O profissional também deu 
dicas de como as mulheres 
podem se livrar de um estran-
gulamento, ensinou técnica 
de ataque no nariz, dentre 
outras. Para aquelas mulheres 
que não querem usar a agres-
sividade, o spray de pimenta 
é uma boa alternativa para se 
defender. Ao final, o lutador 
e empresário refletiu sobre o 
dia da não violência contra a 
mulher. “Que não paremos 
para pensar nisso só hoje. Que 
ao sair do trabalho, pensemos. 
Quando necessário, peça uma 
carona após o trabalho, pegue 

um táxi para não andar pela 
rua sozinha. Precisamos tra-
balhar de forma preventiva”, 
finaliza.

MARIA DA PENHA
As soldados da Brigada 

Militar, Thaís Leão e Luana 
Silva,  falaram um pouco 

como é o trabalho realizado 
pela Patrulha Maria da Penha 
em Santa Cruz do Sul. Elas 
também orientaram sobre o 
cuidado na rua, ao entrar no 
carro, ao ficar desatenta me-
xendo ao celular para evitar 
ser uma vítima em potencial.


