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Municipal de futebol 2013 envolve quase
500 atletas amadores em Marechal Rondon
Quatrocentos e setenta e cinco jogadores. Soma-se a esse número técnicos, auxiliares e dirigentes das 19
equipes que estão na disputa da Copa Colônia/ Cercar/ Jaclani Esportes/ Yamaha/ Prefeitura de
Marechal Rondon e chega à histórica marca de mais de 500 pessoas envolvidas diretamente na maior
competição de futebol amador do nosso município nos últimos anos PÁG. 14 a 18

Presente nos grandes eventos
esportivos de Marechal
Cândido Rondon e região!
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Dez perguntas para Roberto Braatz, secretário
de Esporte e Lazer de Marechal Rondon:
Jornal Olhonabola: Secretário, de maneira geral,
como você avalia as atividades desempenhadas pela
SEMEL neste 1º semestre de 2013?
Roberto Braatz: Desempenho dentro das expectativas.
Formação de equipe de trabalho, que somente se completou no
ﬁnal do mês de março, e planejamento de ações e formas de trabalho para o atual governo. Os vários eventos realizados até o
momento foram considerados bons.
Jornal Olhonabola: Neste período à frente da
Secretaria, você acredita que vem conseguindo atingir os
objetivos propostos no momento em que assumiu a pasta
de Esporte e Lazer, no início de 2011?
Roberto Braatz: Naquele período os objetivos propostos
pela Administração foram atingidos. A partir disso, implantamos nossa proposta de trabalho que é a valorização dos rondonenses, levando o esporte para todos, e a todos os locais possíveis. Valorização dos nossos atletas, com investimentos na formação de base e suporte às equipes adultas, com formação de equipes exclusivamente compostas de rondonenses. Acredito que
nossos objetivos foram atingidos.
Jornal Olhonabola: Que análise você faz do panorama
atual do esporte amador rondonense. Em que áreas ou
modalidades você acha que o cenário é o ideal e onde se
tem que melhorar?
Roberto Braatz: O panorama atual é muito bom, porque
todas as áreas estão em evolução. Mas estamos sempre buscando melhorar. Podemos citar o esporte comunitário (Jogos
Interbairros) que a cada ano tem aumentado o número de participantes; campeonatos distritais que praticamente estavam
extintos, e que hoje acontecem em mais oito de comunidades,
com a participação da SEMEL, e envolvem as localidades de
Margarida/ São Roque, Porto Mendes, Iguiporã, Novo Três
Passos, Linha Boa Vista, Linha Bandeirantes e Linha Ajuricaba.
Jornal Olhonabola: O setor de lazer e recreação para
crianças e adolescentes vem sendo muito trabalhado em
sua gestão, com eventos constantes na Praça Willy Barth e
em outras localidades. Quais os objetivos e benefícios são
atingidos com estas ações?
Roberto Braatz: Os benefícios são os mais variados possíveis. Além da interação entre crianças e jovens, as atividades
desenvolvidas fazem com que cada criança desenvolva as suas
habilidades e desenvolvam a participação coletiva, desconectando-as um pouco do mundo virtual. Ainda oportuniza a pais e
demais adultos também momentos de lazer. Queremos que a
ocupação destes espaços possa tornar-se um hábito saudável
mesmo sem a presença da SEMEL.
Jornal Olhonabola: Com relação às equipes de rendimento do município, tanto nos Jogos do Juventude como
nos Jogos Abertos, qual avaliação você faz destas equipes?
Roberto Braatz: Avaliação altamente positiva, pois estamos com grande número de equipes representando o município
nos jogos, e ainda conquistando ótimos resultados. Nosso objetivo é proporcionar a maior participação possível para oferecer
oportunidades para nossos atletas em participar de competições
oﬁciais (momento único que irá marcar suas vidas).
Jornal Olhonabola: A ideia de tentar utilizar ao máxi-

Roberto Braatz
Secretário de Esporte e Lazer
Prefeitura Municipal de
Marechal Cândido Rondon
mo apenas atletas de Marechal Rondon nestas equipes continua sendo cobrada dos técnicos responsáveis pelas suas
respectivas modalidades?
Roberto Braatz: Sim, continua, e é bastante cobrada.
Acreditamos que quem deve representar nosso município são os
apaixonados pelo esporte e por Marechal Cândido Rondon, ou
seja, nossos atletas. Pois entendemos que este legado permanece no município. Quando atletas participam e vão embora, porque não são rondonenses, nada ﬁca além dos resultados.
Queremos que essas experiências e lembranças sejam vividas
pelos nossos atletas e repassadas a outros munícipes. (O dinheiro de rondonenses deve ser gasto com rondonenses).
Jornal Olhonabola: Este ano a Secretaria de Esporte
assumiu a organização do Municipal de futebol amador
juntamente com a Liga Rondonense de Esportes. Qual sua
avaliação desta competição até o momento?
Roberto Braatz: A competição está maravilhosa, superando as expectativas iniciais, com grande participação da população.
Os jogos estão com um bom nível. O comportamento dos atletas
está exemplar, assim como a dos dirigentes. O fato de termos a
participação de 19 equipes torna esta avaliação super positiva.
Jornal Olhonabola: Quais os maiores desaﬁos de organizar um campeonato que envolve mais 500 pessoas diretamente, entre atletas e dirigentes, e outras centenas indiretamente?
Roberto Braatz: O maior desaﬁo está em sobrepor interesses coletivos e da modalidade, a interesses individuais, e desta
forma atingir a satisfação da maioria dos participantes, assim
como a dos patrocinadores e torcedores.
Jornal Olhonabola: Vocês, da organização, tiveram a
ideia de 'obrigar' as equipes a contar entre os 11 atletas
que estão em campo com dois jogadores veteranos, acima
de 35 anos, e outros dois atletas juvenis, da classe sub-19, o
que deixou muita gente com um certo receio de que a
determinação pudesse prejudicar o andamento da compe-

tição. Que avaliação você faz deste tópico com a realização
de praticamente metade da 1ª fase?
Roberto Braatz: A princípio a ideia era somente utilizar
jogadores sub-19. Visto que a prefeitura municipal éa maior
patrocinadora, nós da secretaria precisávamos de uma contrapartida, que neste caso, era a preparação de jogadores para as
competições oﬁciais (Jogos da Juventude e Jogos Abertos), mas
junto com os demais membros da organização, chegamos a conclusão de que precisamos de novos dirigentes, e em nosso entendimento, são esses atletas, acima de 35 anos, os futuros dirigentes, e a inclusão desses no Campeonato Municipal seria uma
forma de motivá-los. Pelo apresentado até agora na competição, observamos o surgimento de muitos jogadores novos sub19, que praticamente ninguém conhecia. Isso demonstra que
estamos no caminho certo, e a inclusão dos acima de 35,
aumentou muito a ‘corneta’, o que é essencial para o futebol,
além de muitos deles estarem ditando o ritmo de suas equipes.
Jornal Olhonabola: Que mensagem você, que responde pela pasta de Esporte e Lazer do município, deixa para
as pessoas que desejam ver o esporte de nossa cidade, em
todos os níveis, cada vez mais forte e integrando o maior
número de rondonenses possível?
Roberto Braatz: Que todas as pessoas pratiquem e incentivem o esporte, nas suas mais variadas modalidades, e que principalmente, os pais, não ﬁquem com medo, deixem e incentivem
seu ﬁlho a praticar um esporte.
"Que ninguém despreze o valor moral e social do esporte
na educação de uma criança ou adolescente, porque estará prejudicando sua formação integral como ser humano para o resto
da sua vida. O esporte forma o cidadão para a faculdade da
vida", professor José Costa.
Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todas
as empresas e pessoas que contribuem para o esporte rondonense. As parcerias público/privadas são a melhor forma de levar o
esporte para um número maior de participantes. Em Marechal
Rondon todas as modalidades tem ao menos, um parceiro. Se
hoje estamos melhores, e ﬁzemos mais, é graças ao apoio de
vocês. Muito Obrigado!

EXPEDIENTE
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JOGOS DA JUVENTUDE
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Em Assis, cinco equipes representam Marechal
Rondon na disputa dos Jogos da Juventude
A cidade de Assis Chateaubriand sedia
entre os dias 19 a 25 de julho a fase
Regional da Divisão B dos 27º Jogos da
Juventude do Paraná. Atletas da classe
1996 de 21 municípios, que pertencem ao
Escritório Regional do Esporte de Toledo,
disputam cinco modalidades coletivas: futsal, futebol, handebol, voleibol e basquete.
O município de Marechal Cândido
Rondon estará presente na competição
com cinco equipes que representam a
Secretaria de Esporte e Lazer do município
(SEMEL). Serão 78 atletas defendendo as
cores de nossa cidade no futebol (M), handebol (F e M) e futsal (F e M). Todos eles
vão em busca do título que assegura aos
campeões a oportunidade de disputar a
fase Final da Divisão B dos Jojup’s, programada para os dias 20 a 26 de setembro, em
Umuarama.

Futebol

Handebol masculino

Handebol feminino

JOGOS DA JUVENTUDE
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Conﬁra a programação das equipes
rondonenses em Assis Chateaubriand:

Futsal masculino

FUTEBOL MASCULINO - GRUPO B – 1ª FASE
20/07 - 13h30 - Palotina X Marechal Rondon
21/07 - 10h00 - Marechal Rondon X Santa Helena
22/07 - 10h00 - Terra Roxa X Marechal Rondon
FUTSAL MASCULINO - GRUPO B – 1ª FASE
20/07 - 08h30 - Marechal Rondon X Diamante do Oeste
21/07 - 13h00 - Marechal Rondon X Pato Bragado
22/07 - 08h00 - Marechal Rondon X São José das Palmeiras
FUTSAL FEMININO - GRUPO C – 1ª FASE
21/07 - 16h45 - Guaíra X Marechal Rondon
22/07 - 18h00 - Marechal Rondon X Diamante do Oeste

Futsal feminino

HANDEBOL MASCULINO – GRUPO ÚNICO
20/07 - 16h45 - Marechal Rondon X Entre Rios do Oeste
22/07 - 16h45 - Assis Chateaubriand X Marechal Rondon
HANDEBOL FEMININO – GRUPO ÚNICO
20/07 - 15h30 - Marechal Rondon X Maripá
21/07 - 16h45 - Maripá X Marechal Rondon
22/07 - 18h00 - Maripá X Marechal Rondon (se houver necessidade)
DIVISÃO A
Além destas cinco equipes, outras três seleções de Marechal Rondon estão no
grupo de elite dos Jogos da Juventude, que também terá suas disputas na cidade
de Umuarama, em outubro. São elas o voleibol masculino e feminino e o basquete
masculino. Ainda na Divisão A irão participar os atletas das modalidades individuais, como ciclismo, judô, ginástica rítmica, tênis de campo e atletismo.

A Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon convida a
todos os munícipes para as sessões ordinárias, que são realizadas
todas as segundas-feiras, a partir das 17 horas.
Data de reinício das sessões: 05/08

Exerça o seu direito democrático.
Participe e acompanhe as atividades do Legislativo!
Visite:

www.camaramcr.pr.gov.br

Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon-PR
Rua Sergipe, 647 | CEP: 85960-000 | Fone (45) 3254-3096
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Municipal de futebol dá oportunidade
para pais jogarem ao lado dos ﬁlhos
No início, a determinação imposta pelos
organizadores da Copa Colônia/ Cercar/
Jaclani Esportes/ Yamaha/ Prefeitura de
Marechal Rondon de futebol amador de que
cada equipe seria obrigada a contar entre os
11 atletas que estão em campo com dois jogadores veteranos, acima de 35 anos, e outros
dois atletas juvenis, da classe sub-19, deixou
muita gente com um certo receio de que a
ideia poderia prejudicar o andamento da competição.
O objetivo dos idealizadores era dar a
oportunidade para que ‘velhos’ craques do
futebol amador rondonense, que já não se
viam mais atuando em campeonatos oﬁciais,
por assim dizer, voltassem à ativa, e também
dar a chance para que novos talentos sejam
revelados, já que ainda não se tem um calendário para campeonatos apenas de categorias
de base.
Após quatro rodadas do Municipal, o
cenário é totalmente favorável. Até agora,
nenhuma equipe se viu obrigada a ter que
jogar os 90 minutos com um jogador a menos
por falta de um destes atletas. Levando em
conta uma média de cada uma das 19 equipes
tenha inscrito cinco veteranos e cinco juvenis,
chega-se ao excelente número de 95 jogado-

res de cada uma destas categorias na disputa
da Copa Colônia/ Cercar. Alguns deles, ainda
por cima, tendo grande destaque, como o veterano atacante Adálcio de Oliveira, da AACC,
que já marcou gols, e o jovem Ruan Johann,
que irá completar 16 anos no ﬁnal deste ano,
artilheiro do DJ Esporte/ Allpha Bolas/
Embalamil com cinco gols anotados.
Além de todos estes fatores já citados,
outro ponto de destaque que essa determinação proporcionou foi o fato de que alguns pais
possam atuar ao lado, ou mesmo ser o treinador, de seus ﬁlhos. Dentre alguns destes casos,
está o próprio Ruan, ﬁlho do técnico Danilo
Johann, do DJ Esporte Clube, uma das gratas
surpresas neste início de campeonato. O
mesmo acontece nas equipes do Clube Lira/
Casa do Queijo, onde o técnico Marcio
Herpich comanda seu ﬁlho Maikel; no Aimoré
da Linha São Cristóvão, onde o treinador
Verner Horn orienta seus ﬁlhos Jandrei e
Junior, e no Olhonabola/ Isepe Rondon, onde a
dupla de irmãos Marcos e Gustavo é dirigida
pelo técnico Helmuth Rohlof. Nesta mesma
equipe, o veterano Reginaldo Cardoso, o
Igrejinha, troca passes com seu ﬁlho. “Sempre
me imaginei jogando com o Gabriel, e este ano
estou tendo essa oportunidade. Acredito que
a intenção do pessoal que
organiza o Municipal de deixar os veteranos jogar com a
gurizada está dando certo”,
opina Igrejinha.
Já na equipe da

O 3AC
Avante tem
Gustavo e
Valmir
Warken, e
Osnir e
Nicholas
Comin

No Clube
Lira, o
técnico
Marcio
Herpich
orienta o
ﬁlho

No
Olhonabola,
Igrejinha
joga com
seu ﬁlho
Gabriel
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Sooro, a família Silva, muito conhecida no esporte amador rondonense, é representada por Pedrinho e Patrike. “É muito prazeroso ter a oportunidade de jogar com meu ﬁlho. É uma coisa que
já sonhei um dia e agora estou podendo realizar. É difícil acompanhar essa gurizada, mas tento fazer o máximo dentro de campo. No tempo em que jogamos juntos a gente faz o possível para
tentar aproveitar esse entrosamento entre pai e ﬁlho”, revela
Pedrinho.
No 3AC/ Avante, são mais dois casos em que a tabelinha pai
e ﬁlho aparece. O goleiro Valmir Warken, o Vavá, é pai do meiocampo Gustavo, enquanto o zagueiro Osnir Comin troca passes
com seu ﬁlho atacante Nicholas. Na AABB, mais uma dupla: os
zagueiros Jéferson Trentini, o Pé-de-Valsa, dá conselhos para
seu ﬁlho Hiago.
Mas é no time da Sigilus Alarmes que a palavra ‘família’ está
mais presente dentro de campo. Em certo momento, os irmãos
veteranos Niti e Beto estiveram em campo ao lado de seus ﬁlhos
Leandrinho e Thomas, respectivamente. “É um privilégio. Eu já
jogava muito campeonato amador e ele nem havia nascido ainda, e agora eu com mais de 40 anos podendo jogar com meu
ﬁlho é maravilhoso. Se tudo der certo no ﬁnal vamos erguer a
taça junto com meu ﬁlho e meu sobrinho”, comenta Edson da
Silva, o Niti. Seu sobrinho, Thomas, também comemora o fato de
jogar em família. “É uma satisfação muito grande. Já jogamos juntos e também contra no amador, quando joguei pelo
Corinthians de Margarida e ele pelo São Remo, e é muito bom
poder jogar com o pai, padrinho, primo. Vamos fazer o possível
para ser campeão em família”, aﬁrma o camisa 11 da Sigilus.

FUTEBOL EM FAMÍLIA
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Leandrinho,
Niti, Beto e
Thomas família
Silva jogando
junto na Sigilus

Pedrinho e Patrike,
pai e ﬁlho na Sooro
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Marechal Rondon tem excelente
desempenho nos Jogos Abertos 2013
Realizada em dois ﬁnais de semana, entre os
dias 14 a 16 e 21 a 23 de junho, na cidade de
Palotina, a fase Regional da divisão B dos 56º
Jogos Abertos do Paraná consagrou o ótimo
momento vivido pelo esporte de Marechal
Cândido Rondon. Das seis equipes que representaram a Secretaria de Esporte e Lazer do município, nada menos que três conquistaram o título e
também o direito de disputar a fase Final da divisão B dos JAP’S, que acontece de 23 a 29 de agosto, na cidade de Arapongas, norte do estado.
FUTEBOL: CAMPANHA INQUESTIONÁVEL
Uma das equipes rondonenses a carimbar a
vaga foi o futebol masculino, que nos Jogos
Abertos é disputada na classe sub-21 e teve na
fase Regional um Grupo Único com cinco equipes.
Nas quatro partidas disputadas, time comandado
pelo técnico Rubens Durks obteve um empate,
contra Formosa do Oeste, e três vitórias, sobre
Santa Helena, Palotina e Assis Chateubriand, marcando no total 12 gols e sofrendo apenas um.
Entre os destaques da equipe, que tem todos
os atletas disputando a Copa Colônia/ Cercar/
Municipal de futebol amador, estão o goleiro
Guilherme, os laterais Paraguaio e Marcinho, os
meias Dão e Thiaguinho e os atacantes Patrike e
Marcelo Basi.
VÔLEI MASCULINO TEM
RETORNO DOURADO
Outra equipe que conquistou o ouro para
Marechal Rondon foi o voleibol masculino, que vol-

Voleibol masculino

tou à disputa dos JAP’S este ano com uma base formada por ex-atletas das equipes de base do
Colégio Martin Luther, como o capitão Fernando, e
jogadores amadores do município, como Fabio
Barp, Gustavo Rohloff e Daniel Sontag.
Para ﬁcar com o ouro, o selecionado rondonense passou na fase classiﬁcatória por Nova
Santa Rosa, São José das Palmeiras e Maripá. Na
semiﬁnal, mais um triunfo, desta vez sobre
Assis Chateaubriand. No confronto decisivo,
novamente contra São José das Palmeiras, uma
grande vitória em um duelo muito equilibrado,
por 3 sets a 2, coroou o retorno do voleibol adulto masculino de Marechal Rondon às competições oﬁciais do Estado.
BOCHA CONFIRMA
SUPREMACIA NA REGIÃO
A terceira equipe rondonense a se garantir na
fase Final foi a bocha masculina, equipe que conquistou os títulos de campeão Regional e
Paranaense em 2012 e continua demonstrando
neste ano que segue em ótima fase. A campanha
na fase Regional da equipe composta por Kinha,
Toco, Pacheco, Maicá, Douglas e Vilsinho, entre
outros, foi de apenas uma derrota, para São Pedro
do Iguaçu, e quatro vitórias, diante de Entre Rios
do Oeste, São José das Palmeiras, Maripá e sobre
os donos da casa na grande ﬁnal, por 2 a 1, com
triunfos no trio e individual.
Além de estar garantido na fase Final da
Divisão B dos JAP’S, o selecionado da AACC/
Copagril/ Prefeitura de Marechal Rondon segue

ﬁrme na luta pelo bicampeonato nos campeonatos Paranaense e Regional, competições pelas
quais terá compromissos nos próximos ﬁnais,
estando muito perto de alcançar a classiﬁcação
para as etapas decisivas das mesmas.
MEDALHAS SIM, TÍTULO NÃO
Por outro lado, as outras três equipes que
representaram Marechal Rondon na fase Regional
da divisão B não conseguiram obter o mesmo
sucesso e ﬁcaram fora da fase Final.
No handebol, e selecionado masculino rondonense venceu apenas uma das três partidas e
ﬁcou na 3ª posição. Já as meninas conquistaram
duas vitórias e terminaram com a medalha de prata, enquanto o bolão masculino faturou o bronze,
também com uma vitória em três partidas.
DIVISÃO A
Além destas três equipes campeãs em
Palotina e que buscarão no mês de agosto uma
vaga na elite dos Jogos Abertos do Paraná em
2014, outros três selecionados que representam o
município e Marechal Rondon seguem a preparação para a fase Final da Divisão A, que será realizada entre 22 e 30 de novembro na cidade de
Cascavel.
São eles futsal feminino e masculino, este
representado pela Copagril/ Sempre Vida, que
está na disputa da Chave Ouro e Liga Nacional de
Futsal, e o bolão feminino, que também participa
de competições importantes, como o
Campeonato Paranaense e a Copa Oeste.

Bolão masculino ﬁcou com o bronze

JOGOS ABERTOS 2013
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Futebol masculino

Handebol Masculino

Usina Hidrelétrica
DCH Moinho Cercar em construção

53 anos!
Desaﬁos, lutas e conquistas marcaram a
história de Marechal Cândido Rondon.

Handebol feminino

25 de Julho:

40

ANOS

Parabéns Marechal Cândido Rondon!
Parabéns agricultores!
Parabéns motoristas!
Fone/Fax (45)

3254-1666

Marechal Cândido Rondon-PR

www.cercar.com.br
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O seu portal de compras online!
Bocha

www.lojaolhonabola.com.br

Brinde

s

(45) 9941-7449
alsemirw@hotmail.com
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O seu portal de compras online!
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www.lojaolhonabola.com.br
(45) 9941-7449 alsemirw@hotmail.com
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O melhor para a prática esportiva
e brindes você encontra aqui!
Agasalhos
Uniformes esportivos
Conjunto moleton
Coletes
Jogo de camisas de passeio
Jogo de camisetas equipes
Bolas personalizadas
Relógios
Bonés

Jogo de camisas de treino
Squeezes
Térmicas...
Canetas
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Lei de Incentivo próxima de se
tornar realidade no Paraná
“Melhor é o ﬁm das coisas do que o começo
delas”. Foi assim que o tetracampeão mundial de
boxe e atual deputado federal pela Bahia, Acelino
“Popó” Freitas, encerrou seu pronunciamento na
audiência pública que aconteceu no dia 8 de maio
no Plenarinho da Assembleia Legislativa, em
Curitiba, que discutiu a criação da Lei de Incentivo
Secretário de
ao Esporte do Paraná.
Esporte do Estado
Além de Popó, a reunião contou com a predo Paraná,
sença do secretário do esporte Evandro Roman,
Evandro Roman
do secretário da fazenda Luiz Carlos Hauly, do
advogado especialista em lei de incentivo ao
esporte Heraldo Panhoca e do deputado estadual
André Bueno, que presidiu a sessão, e da presidente da Federação Paranaense de Ginástica,
Vicélia Florenzano. Na plateia estavam representantes da comunidade esportiva em geral e também do paradesporto. A ginasta Danielle
Hipólito, ﬁlha de paranaenses, também compareceu à reunião.
Para o secretário Roman a aplicação da Lei de
Incentivo ao Esporte vai gerar um impacto positivo em todas as áreas do esporte. “A Lei de
Incentivo ao Esporte do Paraná, quando for aprovada pelos deputados e sancionada pelo governador Beto Richa, terá foco no esporte de alto ren- exato dos recursos que poderão ser captados
dimento mas nem por isso deixará de viabilizar
após uma reunião entre as secretarias de estado
subsídios ao esporte amador e ao esporte de base
da Fazenda e do Planejamento”.
que tanto apoiamos. Esta é a oportunidade que
No ano passado os deputados paranaenses
faltava para desenvolver nossa missão com mais
aprovaram uma lei estadual, mas o governador
habilidade e para proporcionar à população o usu- v e t ou o projeto alegando que, de acordo com a
fruto do esporte”, disse Roman, em entrevista aos
legislação brasileira, somente o Poder
jornalistas que acompaExecutivo poderia pronharam a audiência.
por tal regra. A proposta
“A Lei de Incentivo ao Esporte do
“Hoje temos uma política
original dizia que as
Paraná, quando for aprovada pelos
pública para o esporte e
empresas poderiam desdeputados e sancionada pelo
com ela estamos consetinar entre 0,01% e 3%
governador Beto Richa, terá foco no
guindo fazer muita coisa
do ICMS para projetos
pelo desenvolvimento do
esporte de alto rendimento mas nem
esportivos, selecionadespor to paranaense.
dos por uma comissão
por isso deixará de viabilizar
Contudo, ainda não
encabeçada
pelas secresubsídios ao esporte amador e ao
temos uma legislação e é
tarias de Estado do
esporte de base que tanto apoiamos".
isso o que falta para que,
Esporte e da Fazenda. A
junto com a iniciativa priprevisão, segundo a privada, possamos executar mais investimentos meira proposta, é de que fossem destinados até
nesta área tão nobre, que melhora a saúde e a qua- R$ 25 milhões ao setor, mas na entrevista que
lidade de vida da população”, concluiu o secretá- concedeu aos jornalistas, o secretário Hauly aﬁrrio Roman, que adiantou: “Só vamos saber o valor mou que diﬁcilmente chegue a este patamar.

“Os valores arrecadados deverão chegar a R$ 10
milhões”, disse.
A reunião no Plenarinho da ALEP foi proposta pelo deputado estadual André Bueno.
Animado com a possibilidade de que o Paraná
possa ser o nono estado brasileiro a ter uma Lei
de Incentivo ao Esporte, já que Acre, Paraíba,
Bahia, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, Santa
Catarina e São Paulo contam com o benefício,
Bueno listou as vantagens práticas que a lei
pode gerar. “Há pouco tempo o Paraná não tinha
nem a Secretaria do Esporte e hoje a realidade é
outra. Agora teremos a lei de incentivo, que vai
beneﬁciar os atletas, paratletas e clubes formadores, sem falar nas melhorias das estruturas físicas para prática do desporto. Com a destinação
de parte do ICMS, os empresários poderão apoiar
o esporte sem desperdício de talentos”, concluiu.

COM/SEES
Diego Pereira
comunicacao@sees.pr.gov.br
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Municipal de futebol 2013 envolve quase
500 atletas amadores em Marechal Rondon
Quatrocentos e setenta e cinco jogadores. Soma-se a esse
número técnicos, auxiliares e dirigentes das 19 equipes que estão
na disputa da Copa Colônia/ Cercar/ Jaclani Esportes/ Yamaha/
Prefeitura de Marechal Rondon e chega à histórica marca de mais
de 500 pessoas envolvidas diretamente na maior competição de
futebol amador do nosso município nos últimos anos.
A parceria da Secretaria de Esporte e Lazer de Marechal
Rondon e da Liga Rondonense de Esportes, entidades responsáveis pela organização da competição, com uma seleta lista de empresas patrocinadoras, entre as quais a Cerveja Colônia, Cercar, Jaclani
Esportes, Yamaha Moto-Náutica, Basivil e Sicredi, garantem o
sucesso absoluto do torneio.
Até o momento, nos 36 jogos válidos pelas quatro primeiras
rodadas da fase de classiﬁcação, foram marcados 165 gols, o que
dá uma excelente média de 4,5 por jogo. Os principais responsáveis
por essa boa média são os atacantes Amarelinho, do Novo
Horizonte/ Franciosi Multimarcas/ Orto Colchões, e Bolão, da
AACC/ Copagril, que já balançaram as redes adversárias sete vezes
cada um.
Até o dia 25 de agosto, quando deverá ser encerrada a 1ª fase e
conhecidos os 16 classiﬁcados que disputarão as oitavas-de-ﬁnal,
serão mais cinco rodadas nos mais variados campos de Marechal
Rondon e a certeza de que muitos gols serão assinalados e novos
artilheiros deverão aparecer.

Conﬁra a relação dos principais goleadores após quatro
rodadas e todas as 19 equipes que estão na disputa da Copa
Colônia/ Cercar/ Jaclani Esportes/ Yamaha/ Prefeitura de
Marechal Rondon:
Jogador
Amarelinho
Bolão
Daniel Sontag
Ruan Johann
Henrique
Maicon Gross
Rafa Kerber
Zé Colméia
Patrike
Marco Antonio
Neguinho
Gabriel Knapp
Maikinho

Equipe
Novo Horizonte/ Franciosi Multimarcas/ Orto Colchões

7
7

AABB

5

3AC/ Avante
AM Loteamento Augusto/Barcelona
Sigilus Alarmes
Botafogo/ Opus Serigraﬁa e Brindes
Sooro

EC Nacional/Casa das Antenas

Gols

AACC/ Copagril

DJ Esporte Clube/ Allpha Bolas/ Embalamil

ndes

Clube Sempre Verde Porto Me

5
5
4
4
4
4

Corinthians de Margarida

4

São Remo/ CTN/ Estrela 10/ Romal Madeiras

3

Assemar/ Secretaria da Agricultura

3

DJ Esporte Clube/ Allpha Bolas/ Embalamil

3

Bolão

Amarelinho
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3AC Avante

ultura

Assemar/Secretaria da Agric

Sooro

São Remo CTN/Estrela 10/Romal Madeiras

AACC
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EC Corinthians de Margarida

Clube Lira/Casa do Queijo

Tintas Acquacor

DJ Esporte Clube/Allpha Bolas/Embalamil

AABB
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Botafogo/Opus Serigraﬁa e Brinde

s

Novo Horizonte/Franciosi Multimarcas/Orto Colchões
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rio Global

Palmeiras de Ajuricaba Escritó

AM Loteamento Augusto/Barcel

ona

Sigilus Alarmes

GE Aimoré de São Cristóvão
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Jogos Interbairros movimenta
centenas de atletas em Marechal Rondon
Desde o dia 6 de junho a bola não para de rolar
nos ginásio Clarindo Bortolon, na Vila Gaúcha, e Ney
Braga, para a edição 2013 dos Jogos Interbairros,
competição promovida pela Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer de Marechal Cândido Rondon.
Trinta e sete equipes, divididas em sete categorias, estão na disputa da modalidade futsal, totalizando 425 atletas rondonenses participando desta
competição que tem o objetivo de reunir pessoas de
todos os bairros rondonenses.
No dia 17 de junho, o primeiro campeão de
2013 foi conhecido no ginásio Ney Braga. Pela categoria Veteranos, que teve apenas duas equipes inscritas, o Jd. Primavera/ Ciprestes venceu a segunda
das três partidas contra o Bairro São Francisco e
ﬁcou com o título da competição.
As demais categorias
(sub-11, sub-13, sub-15, sub17, feminino e adulto) deverão
ter seus campeões conhecidos
no mês de agosto.
No segundo semestre os
Jogos Interbairros terão
sequência com a disputa de
outras modalidades, como o
futebol sete, bolãozinho, truco, canastra, tiro ao alvo e
s
Jd. Primavera Cipreste
bocha.
13
sub-

Alvorada/Espigão B sub-15

Jogo de Abertura

São Francisco veterano

Vila Gaucha sub 17
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Jd Alvorada Sub17
Jd. Primavera/Ciprestes
campeão veterano

Jd. Ana Paula sub-15

Vila Gaúcha/Boa Vista sub-13

MODALIDADES EM GERAL
Lazer e Recreação
Durante todo o ano a Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer de Marechal
Cândido Rondon vem realizando na Praça
Willy Bart o projeto “Esporte e Lazer na
Praça”. O objetivo é tirar as crianças e adolescentes de casa e oportunizar uma
tarde diferente, com muitas brincadeiras
e descontração, tudo sendo monitorado
pelos proﬁssionais de Educação Física do
município.
São oferecidas muitas brincadeiras,
dentre elas cama elástica, atividades recreativas, pinturas, jogos de tabuleiros, jogos de
mesa, vôlei, futsal, basquete e muito mais!!!
Vale ressaltar que as atividades são gratuitas, e tudo será acompanhado de muita
música, dança e diversão para toda a família.

GERAL
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Bicicross
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Ciclismo

Nos dias 22 e 23 de junho, equipe rondonense de bicicross esteve na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, para a disputa do Campeonato
Brasileiro de Bicicross. Os principais pilotos do Brasil estiveram presentes na
competição que reuniu mais de 400 atletas na disputa do título nacional.
O município de Marechal Rondon esteve representado por sete pilotos, e
o melhor resultado foi conquistado pela jovem Ana Wilma Kotz Inhoatto, campeã na categoria Girls 11/12 Anos. Além dela, outros dois rondonenses disputaram as baterias ﬁnais de suas categorias e subiram ao pódio: Gabriel Luiz
Schroeder, 5º lugar na classe Boys 10 Anos, e Maria Tereza Muller, 6ª colocada
na classe Elite Women.
A equipe rondonense esteve sob a coordenação de Elinton Muller, e conta
com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Marechal Rondon.

Ginástica
No mês de abril iniciaram as aulas de ginástica oferecidas pela
Secretaria de Esporte e Lazer. Elas estavam sendo realizadas no “orquidário”, junto ao Parque de Exposição até o dia 17 de junho, após esta
data as aulas foram transferidas para o ginásio de esportes devido aos
preparativos para a festa do município no local.
As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, em dois horários: das 17h30 às 18h30, e das 18h30 às 19h30. Mais de 60 mulheres de
várias idades praticam as aulas atualmente. As atividades orientadas
pela professora Michele Lange são variadas, como, jump, step, ginástica
localizada, aeróbica, caminhada, e atividades abdominais, conforme
plano de aula.

A modalidade ciclismo, coordenada
por Renato Rohsler, que também é o diretor
de esportes na Secretaria de Esporte Lazer
de Marechal Rondon, conta atualmente com
13 atletas em sua equipe de rendimento, já
conquistou excelente resultados em 2013,
obtendo medalhas nas quatro competições
d i s p u t a d a s , s e n d o d u a s e t a pa s d o
Campeonato Estadual e outras duas do
Campeonato Oeste Paranaense.
A prova em que os rondonenses tiveram maior destaque foi na 2ª etapa desta última, realizada em junho no Autódromo
Internacional de Cascavel, onde cinco atletas ﬁcaram na 1ª colocação em suas respectivas categorias. Foram eles:
Infanto Juvenil Feminino - Ana Wilma Kotz
Inhoatto
Infanto Juvenil Masculino - Guilherme
Raabe Wulf

Junior - Jorge Matheus Dickel
Sub-30 - Jonatan Rogério Trindade Faria
Máster C - Paul Lírio Berwing
Por falar em Jorge Matheus Dickel, uma
das maiores revelações do ciclismo rondonense nos últimos anos irá buscar mais um
título da fase Final da classe A dos Jogos
Escolares do Paraná, em agosto, na cidade de
Foz do Iguaçu, para repetir o feito alcançado
em 2012 e representar Marechal Rondon mais
uma vez nos Jogos Escolares da Juventude,
que este ano acontece em Belém (PA), em
novembro. Ano passado, Jorge Dickel foi
medalhista de prata da etapa nacional disputada em Campo Grande (MS).
A equipe de ciclismo conta com o
apoio da Prefeitura Municipal de Marechal
Cândido Rondon através da Secretaria
Municipal de Esportes, Engemarko e
Copagril.

Ginástica Rítmica
A equipe de Ginástica Rítmica
do Colégio Cristo Rei/ Copagril
F i d e l i t á / S e s i / P re f e i t u r a d e
Marechal Cândido Rondon vem
obtendo bons resultados na Copa
Oeste de Ginástica Rítmica. Na
etapa mais recente, realizada na
cidade de Palotina, as ginastas
Maria Luiza Krochinski e Kaylen
Wengrat Medeiros ﬁcaram em 1º e
2º lugares, respectivamente, na categoria estreantes. Na categoria préinfantil, aparelho arco, Evelin Camila
Schafer da Silva obteve a 2ª colocação e Pamela Eduarda Trevisan conquistou o 3º lugar. Na categoria infantil, aparelho bola, Letícia Milena Fereira Bianchini ﬁcou em
2º lugar e Caroline Kunzler em 3º. Participaram ainda Tayná Stein, Bianca Letícia Eggens Silva,
Kauhana Gabrielly Gomes Evangelista e Layane Cristine Machado.
Entre os dias 18 e 21 de julho, a equipe de Ginástica Rítmica participou do Campeonato
Paranaense que acontece na cidade de Cascavel.
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Judô
Duas atletas de Marechal Rondon conquistaram
medalhas na Fase Final dos 60º Jogos Escolares do Paraná,
Divisão B (12 a 14 anos), realizado em Guarapuava entre
28 de junho e 6 de julho.
Ayessa Sabardelotto Teixeira representou o Colégio
Luterano Rui Barbosa e foi um dos grandes destaques da
modalidade. A atleta de apenas 12 anos competiu com
uma pequena lesão em seu tornozelo, e mostrando uma
superação e garra acima da média foi vencendo suas rivais
até conquistar a medalha de ouro na categoria Meio leve
(menos de 44kg), carimbando assim o seu passaporte
para os Jogos Escolares da Juventude, que será realizada
em Natal (RN), em setembro.
Ayessa ainda foi eleita pelos árbitros e técnicos e premiada como atleta destaque da modalidade de Judô.
Também foi indicada para concorrer ao prêmio “Orgulho
Paranaense” promovido pelo Governo do Estado do Paraná
através da Secretaria Estadual de Esportes/ Paraná Esportes.
Quem também faturou medalha nos JEP’S foi a atleta
Clara Franzmann Teixeira, que representou o Colégio
Estadual A. M. Ceretta. Clara disputou uma das categorias
mais difíceis da competição, a Pesado (mais de 64kg), mas
mostrou muita competência vencendo suas adversárias e
perdendo apenas uma luta, na semiﬁnal, conquistando

assim a medalha de bronze.
Outra judoca que se vem se destacando é Gabriela
Simone Harnisch, Faixa Preta 1º Dan, que realizou o Exame
Nacional de Arbitragem, durante a Copa Minas Tênis Clube,
em Belo Horizonte, nos dias 13 e 14 de julho, e foi promovida para o nível Nacional “C”, podendo a partir de agora
atuar também em competições nacionais em todo o país.
Os responsáveis pela avaliação foram José Pereira

Karate

(RJ), Edilson Hobold (PR) e Aloísio Short (BA), todos árbitros Internacionais FIJ “A”, maior nível da arbitragem mundial e membros do Conselho Nacional de Arbitragem da
Confederação Brasileira de Judô.
As três judocas contam com o apoio da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer, Associação Fujiyama de
Judô, Curso de Educação Física da Unioeste e Colégio Rui
Barbosa.

Atletismo
A equipe de atletismo de Marechal Cândido Rondon conta atualmente com
cerca de 15 atletas com idades entre 8 a 23 anos, que treinam diariamente no estádio municipal Valdir Schneider e no complexo esportivo da Unioeste, sob a supervisão da professora Patrícia Gabriela da Silva.
Em 2013, a modalidade foi representada nos Jogos Escolares e um torneio da
FAP (Federação de Atletismo de Paraná), realizado em Maringá, obtendo ótimas
colocações, inclusive com atletas que marcaram tempo para o Ranking paranaense. Ainda este ano, o atletismo rondonense participará das fases ﬁnais dos Jogos
da Juventude e Jogos Abertos do Paraná.
Além da equipe de rendimento, o atletismo participa do programa “Mais
Educação” atende mais de 60 crianças da Escola Municipal Antonio Rockenbach
em treinamentos semanais de 1h. São realizadas atividades que desenvolve principalmente a coordenação motora, trabalho em grupo e iniciação aos fundamentos do atletismo.

Foi realizado no mês de junho, na cidade de Mamborê, norte do Paraná, a 1ª etapa do
Circuito Paranaense de Karate Interestilos 2013. Participaram deste evento 390 atletas
representando seus respectivos municípios e entidades.
Marechal Rondon participou da competição com oito atletas que representaram mais
uma vez com grandes méritos Academia Liberdade de Karate Shotokan, conquistando ao
ﬁnal da competição 13 medalhas, sendo cinco de ouro, quatro de prata e quatro de bronze.
Os atletas que subiram ao pódium foram os seguintes:
Categoria de Kata
Ouro - Moira Petry, Jessyka Iglezias e Guilherme Schmoeller
Prata - Kymberli Guiosi
Bronze – Gabriel Vanzzo, Gustavo Vanzzo e Ivo Matte
Categoria de Kumite (lutas)
Ouro - Kymberli Guiosi e Jessyka Iglezias
Prata - Ivo Matte, Moira Petry e Guilherme Vanzzo
Bronze - Guilherme Schmoeller
O professor Atilio Guiosi agradece aos atletas que representaram a Academia
Liberdade e o município de Marechal Rondon em mais esta competição e que agora irão se
preparar para a próxima etapa, que acontecerá na cidade de Maringá no mês de agosto, e
também à Secretaria de Esportes e Lazer pelo apoio prestado aos atletas.
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Convocação

Basquete

Entre os 18 e 25 de julho, o pivô rondonense
Jonathan Medin Fernandez, de 14 anos, participou na
cidade de Goioerê da primeira etapa de treinamentos
da Seleção Paranaense de Basquete Sub-15. Jonathan
foi convocado pelo técnico Emerson Souza,
que selecionará 12
jogadores para disputar o Campeonato
Brasileiro de Seleções,
em data e local a ser
deﬁnidos.
Em 2012, o atleta
revelado pelo técnico
Guilherme Roma já
havia sido convocado
para as seleções sub13 e sub-14, pela qual
foi vice-campeão brasileiro ao lado do também rondonense João
Matheus.

Uma das maiores conquistas do
esporte rondonense em 2013 foi alcançado pela equipe de basquetebol masculino do Colégio Luterano Rui
Barbosa, que conta com o apoio da
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
e da Associação Rondonense de
Basquete (Aroba).
No dia 6 de julho, o time comandado pelo técnico Guilherme Roma venceu o Colégio Marista Santa Maria, de
Curitiba, e ganhou a medalha de ouro
na Fase Final dos Jogos Escolares do
Paraná, disputada em Guarapuava.
Com um aproveitamento incrível, o
selecionado rondonense terminou a
competição com 100% de aproveitamento nas oito partidas disputadas.
Além de conquistar o título, o
Colégio Rui Barbosa garantiu também
a vaga nos Jogos Escolares da
Juventude, antiga Olimpíadas Escolares, que este ano acontece em Rio
Grande do Norte, entre os dias 05 a 14
de setembro.

Conﬁra os resultados da equipe rondonense na fase Final dos JEP’S:
29/06 - MCR - Rui Barbosa 80 x 05 Fazenda Rio Grande - Dom Bosco
30/06 - MCR - Rui Barbosa 78 x 07 Planalto do Paraná - Marechal A. C. Silva
01/07 - MCR - Rui Barbosa 69 x 18 Astorga – Geração
02/07 - MCR - Rui Barbosa 100 x 14 Foz do Iguaçu - Três Fronteiras
03/07 - MCR - Rui Barbosa 64 x 10 Ponta Grossa - Sepam
04/07 - MCR - Rui Barbosa 76 x 22 Apucarana - São José
05/07 - MCR - Rui Barbosa 103 x 33 Palmas - Bom Jesus
06/07 - MCR - Rui Barbosa 57 x 29 Curitiba - Marista Santa Maria (Final)

Voleibol feminino - Colégio Martin Luther/ Sicoob/
Prefeitura Marechal Cândido Rondon

Pré-Mirim
Aconteceu nos dias 21 a 23 de
junho, em Guarapuava, a 1ª etapa do
Campeonato Paranaense Sub-14 (PréMirim), realizado pela Federação
Paranaense de Voleibol, com a equipe
rondonense terminando na 3ª colocação. A campanha rondonense foi de três
vitórias e apenas uma derrota. Na 1ª
fase, o time do técnico Miro venceu
Santa Izabel D’Oeste e Guarapuava. Na
semiﬁnal, a derrota para Toledo obrigou
o Martin Luther a disputar a medalha de
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bronze, conquistada com outra vitória
sobre as donas da casa.
A próxima etapa do Sub-14 será disputada entre 23 e 25 de agosto. A ﬁnalíssima vai acontecer nos dias 5 e 6 de outubro, junto com as ﬁnais do Campeonato
Estadual da Juventude, em sede a ser
deﬁnida.
Infantil
A equipe infantil (97/98) disputou
entre os dias 30 de maio e 2 de junho, em
Curitiba, a 1ª etapa do Campeonato

Estadual Infantil, e terminou com a excelente 2ª posição no naipe feminino.
Após vencer seus três jogos na fase
classiﬁcatória, contra o Cascavel,
Prudentópolis e Ponta Grossa, as meninas
rondonenses venceram na semiﬁnal o São
José dos Pinhais/ Colégio Sion, por 3 a 0. O
time comandado pelo técnico Miro foi derrotado apenas na decisão, para o atual
campeão Maringá, também por 3 a 0.
A segunda etapa do torneio vai
acontecer em Umuarama, noroeste do
Paraná, entre 1 e 4 de agosto.

Juventude
Nos dias 12 a 14 de julho,
aconteceu em Cianorte a 2ª etapa
classiﬁcatória do Campeonato
Estadual da Juventude. Marechal
Rondon ﬁcou com a medalha de
bronze após vencer Ponta Grossa
na decisão de 3º lugar.
A campanha das meninas rondonenses até esta última partida
foi de duas vitórias e duas derrotas.
Na 1ª fase, triunfos sobre vitórias
sobre Telêmaco Borba e Rolândia e
derrota para Maringá. Na semiﬁnal, o Martin Luther caiu diante do
Cascavel, que venceu a decisão contra Maringá e faturou seu segundo
título em duas etapas.
Com a 3ª colocação em
Cianorte, a equipe de Marechal
Rondon subiu para a 5ª posição no
geral, com 22 pontos, um a menos
que Ponta Grossa, que hoje estaria
classiﬁcado para a fase ﬁnal da
competição.
O terceiro e último GP classiﬁcatório para a fase ﬁnal do Estadual
da Juventude vai acontecer na cidade de Castro entre 5 e 8 de setembro. A fase ﬁnal, que reúne as quatro melhores equipes de cada naipe, vai acontecer em outubro em
sede a ser deﬁnida.
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