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DESDE MAIO DE 1995

QUEM QUERO 
ME TORNAR...

Reserve um tempo para 
escrever todos os limites 
que você conhece em sua 
vida. Comece concentran-
do-se nas características 
interiores, que podem 
incluir qualidades de ca-
ráter, habilidades de li-
derança e capacidade de 
relacionamento. Então, 
prossiga para os limites 
exteriores, os quais po-
dem estar relacionados com circunstâncias, 
idade e assim por diante.

Agora liste seus limites em três categorias:
Limites que eu posso ampliar: estipule clara-

mente suas metas a serem alcançadas;
Limites que os outros podem ampliar: pro-

cure pessoas que possam lhe ajudar;
Fatos da vida: acostume-se com eles, pois 

você não pode mudá-los.
Embora uma lista de "a fazer" seja útil, há 

um outro tipo de lista ainda mais valiosa: uma 
lista de "a ser".

Albert Einstein disse: "Não tente tomar-se 
um homem de sucesso, procure tomar-se um 
homem de valor".

Prof. Menegatti – Palestrante em Vendas, Motivação e Liderança. 
Autor dos livros – Atendimento gera Vendas – 50 dicas infalíveis 
que farão os clientes comprarem de você e Talento é fazer coisas 
comuns de forma extraordinária. 
Contatos: www.palestrante.srv.br - palestrante@palestrante.srv.br - 
(41) 3342.9562 / 99942.5150 

Por Prof. Menegatti

Alto Paraná realiza palestra de 
conscientização sobre a reciclagem

Mulheres e meninas são as 
principais vítimas de tráfi co humano

Evento foi ministrado pela 
técnica em meio ambiente, 

Adélia Pichek Faganello

Na manhã de sexta-
-feira, 27 de julho, 
a prefeitura de Alto 

Paraná realizou uma palestra 
para os professores e profi s-
sionais da educação sobre 
a reciclagem. O objetivo do 
evento foi conscientizar esses 
profi ssionais para em um fu-
turo próximo, passar essa ex-
periência a seus alunos e toda 
população.

A mesma palestra será 
ministrada futuramente para 
as crianças da rede municipal 
do município, fazendo parte 
do projeto da Cooperativa 
de Trabalho de Catadores de 
Alto Paraná – COOPERAL-
TO.

COOPERATIVA: 
A Cooperalto inicia os 

trabalhos com 10 cooperados 
e todos os equipamentos ne-
cessários para coleta, separa-
ção e destinação dos recicla-
dos do município.

A Cooperativa conta com 
esteira, prensa, balança, pack 
para o armazenamento dos 
recicláveis após a separação, 
elevador de fardos, entre ou-
tros equipamentos. Os coo-
perados ganharam uniformes 
e equipamentos de segurança 
individual.

A administração muni-
cipal também irá realizar 
campanhas para a população 
contribuir com o trabalho 
dos cooperados, na separa-

ção dos recicláveis do lixo 
orgânico, com isso é esperado 
que a renda dos cooperados 
aumente e a quantidade de 
lixo depositado no aterro sa-
nitário diminua.

Somente em equipamen-
tos foram investidos R$ 240 
mil. Outros R$ 290 mil foram 
usados para a compra de um 
caminhão próprio para coleta 
do material.

Estavam presentes na pa-
lestra: Prefeito Miro Santana, 
Secretário da Agricultura Ra-
fael Miquelan, Secretário da 
Administração Fabiano dos 
Santos e a Secretária da Edu-
cação, Nivalda Landim.

No Dia Mundial contra 
o Tráfi co de Pessoas, 
celebrado na segun-

da-feira (30), a Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
apela para que os países forta-
leçam as formas de combater 
esse crime contra seres huma-
nos.

Relatório da ONU revela 
que quase um terço das víti-
mas desse tipo de crime são 
crianças. Atualmente, 71% das 
pessoas trafi cadas são meni-
nas e mulheres.

No Dia Mundial contra 
o Tráfi co de Pessoas o tema 
lançado é “Respondendo ao 
tráfi co de crianças e jovens”. 
Relatório da Organização 

Internacional do Trabalho 
(OIT) calcula que o mundo te-
nha pelo menos 21 milhões de 
vítimas de trabalho forçado. O 
número exato é desconhecido.

Em comunicado, a relatora 
especial da ONU sobre tráfi co 
de pessoas, a italiana Maria 
Grazia Giammarinaro, disse 
que muitas pessoas são enga-
nadas por criminosos e trafi -
cantes incluindo imigrantes, 
refugiados e pedidos de asilo, 
em busca de proteção ou de 
uma vida melhor.

AMEAÇA: Para a relatora, 
o clima político atual contra 
a imigração trata as pessoas 
como ameaça, quando elas 

podem contribuir para a pros-
peridade dos países onde vi-
vem e trabalham.

Maria Grazia ressaltou que 
os países têm a obrigação de 
evitar o tráfi co, classifi cado 
como violação dos direitos 
humanos. Ela citou o Pacto 
Global para Migração, que es-
tabelece que os países devem 
ter medidas individuais e in-
dicadores de identifi cação dos 
migrantes propensos a tráfi -
co e exploração, incluindo os 
mecanismos internacionais de 
proteção.

O pacto deve ser adotado 
durante encontro internacio-
nal no Marrocos, em dezem-
bro deste ano.

O comunicado ressalta 
que, em todo mundo, a so-
ciedade e organizações civis 
têm desempenhado um papel 
importante para salvar vidas e 
proteger as pessoas do tráfi co 
durante operações de busca e 
resgate.

A relatora fi naliza o comu-
nicado dizendo que, mesmo 
em tempo difíceis, a inclusão é 
a resposta para salvar as pes-
soas. O Dia Mundial contra o 
Tráfi co de Pessoas é liderado 
pelo Escritório da ONU sobre 
Drogas e Crime (Unodc).

*Com informações do site 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU) Brasil. 

Agência Brasil

Nova Esperança - Anos 60
Esta foto mostra uma grande 

movimentação na cidade de 
Nova Esperança no início da 
década de 1960. Antes a cidade 
de 1954  era denominada  
Capelinha. Com um processo de 
ocupação tão rápido, devido à 
necessidade, pleiteou-se a criação 
de um distrito administrativo, 
porém sem ter que passar pelo 
estágio de distrito, Capelinha foi 
elevada à categoria de município, 
com a denominação de Nova 
Esperança, através da Lei 
Estadual nº 790, de 14 de março 
de 1951, criada pelo deputado 
Francisco Silveira Rocha e 
sancionada pelo governador 
Bento Munhoz da Rocha Neto 
(1905-1973).

A denominação foi sugerida 
pelo deputado Francisco Silveira 
da Rocha, para a criação do 
município de Capelinha, o que 
não ocorreu por haver município 
homônimo no Estado da Bahia. 
O nome Nova Esperança sugere 
dias melhores ou esperança no 
futuro.

A instalação ofi cial ocorreu 
no dia 14 de dezembro de 1952, 
com a posse do primeiro prefeito 
eleito, o médico José Teixeira 

da Silveira e dos primeiros 
vereadores, dr. Kepler Gonçalves 
Palhano, José Felipe Elias, Hélio 
de Moraes Barbosa, Adelício 
Fagundes Dias, João Vieira, 
Afonso Sgssard, Alídio Roboledo, 
Daniel Lopes Marques e Eduardo 
Sequi.

A instalação da Comarca 
de Nova Esperança ocorreu 
dois anos depois,  da data de 
fundação da cidade, em 11 de 

março de 1954. A Comarca 
de Nova Esperança pertencia 
anteriormente à Comarca de 
Mandaguari.Sua instalação 
coincidiu com a posse do primeiro 
Juiz de Direito, Dr. Carlos Bezerra 
Valente. Bezerra foi empossado 
pelo desembargador José Munhoz 
de Mello, então presidente do 
Tribunal de Justiça do Paraná. 
O primeiro promotor de Justiça 
da  Comarca foi Amauri Fiorillo, 

o primeiro Ofi cial de Justiça 
foi Irineu Maciel e o primeiro 
Cartorário, Pedro Arthur 
Sampaio, que posteriormente 
seria também prefeito de Nova 
Esperança entre 1964 a 1969. 
Atualmente ele reside em 
Curitiba. Pertencem a Comarca 
de Nova Esperança os municípios 
de Atalaia, Unifl or, Presidente 
Castelo Branco, Floraí, além da 
cidade sede.
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Observatórios Sociais já conseguiram economia 
de R$ 1 bi de recursos públicos em três anos

O s Observatórios So-
ciais (OSs) são as-
sociações sem fi ns 

lucrativos, onde o cidadão, 
de posse de uma metodolo-
gia de monitoramento, faz o 
acompanhamento das com-
pras públicas, em nível mu-
nicipal, desde a publicação 
do edital até o acompanha-
mento da entrega do produto 
à sociedade. O trabalho é de 
prevenção. A Rede Nacional 
de Cidadania Fiscal ‒ Ob-
servatórios Sociais é um dos 
quatro subprogramas do do 
PVCC (Programa de Volun-
tariado da Classe Contábil) 
criado pelo CFC (Conselho 
Federal de Contabilidade) e 
que visa sensibilizar os con-
tabilistas sobre a importân-
cia das ações de voluntariado 
para a construção de uma 

sociedade mais justa e solidá-
ria, inserindo o profi ssional 
da contabilidade no contexto 
social, econômico e político 
do país. Os outros três sub-
programas do PVCC são: 
Educação Financeira, Doa-
ções ao Funcriança e Fundo 
do Idoso e Ações locais de 
Voluntariado. A ideia de criar 
os Observatórios Sociais sur-
giu em 2006 na cidade de 
Maringá, Paraná. Um grupo 
de empresários identifi cou 
um desfalque muito grande 
em determinada licitação da 
prefeitura local. Contrários 
ao fato, decidiram que não 
poderiam se silenciar com 
o ocorrido. Mais do que se 
indignar, era preciso ter ati-
tude. Colocar em ação algo 
que evitasse que a irregulari-
dade se repetisse. A partir de 

então foi criado o primeiro 
Observatório Social no Bra-
sil. Atualmente são 105 Ob-
servatórios Sociais distribuí-
dos em 19 estados brasileiros. 
Em São Paulo, os trabalhos 
de criação de bases para fun-
dação de um OS começaram 
há dois anos e já conta com 
o apoio de 50 entidades. Um 
dos indícios do sucesso da 
iniciativa é que nos últimos 
três anos todos os OSs pre-
sentes no Brasil conseguiram 
uma economia de aproxi-
madamente um bilhão de 
reais dos recursos públicos. 
A função dos Observatórios 
Sociais é a fi scalização da cor-
reta aplicação dos recursos 
públicos no âmbito munici-
pal. Também promove ações 
de cidadania fi scal, conscien-
tizando a população em rela-

ção a importância de pagar os 
tributos e de exigir a correta 
aplicação desses recursos. 
Além disso, há a produção 
de indicadores de efi ciência 
da administração pública 
que permitem mensurar os 
trabalhos efetuados pela pre-
feitura e compará-los com as 
demais. Uma das iniciativas 
dos OSs envolve as licitações, 
incentivando o aumento do 
número de participantes em 
concessões com objetivo de 
evitar fraudes. Além disso, 
com mais interessados, há a 
redução de preços, tornando-
-se o contrato mais vantajoso 
para administração pública. 
Com os observatórios foi ve-
rifi cado um aumento de três 
para nove licitantes nos pro-
cessos. Outro trabalho rele-
vante é feito em Tocantins 

na Câmara. Um voluntário 
participa de todas as sessões, 
monitorando o horário que 

começou e quem esteve pre-
sente.

Fonte: osbrasil.org.br

PARA MEDITAR

Adversidades
 “No mundo tereis afl ições, 

mas tende bom ânimo” (João 
16:33)

“Creio que aquilo que dife-
rencia times ou indivíduos bons 
de times ou indivíduos excelen-
tes é a maneira de lidar com a 
adversidade. Você se deixa aba-
lar por ela ou a usa para se for-
talecer?

A adversidade pode nos en-
sinar mais sobre nós mesmos 

do que qualquer sucesso, e às 
vezes superar um obstáculo é 
mais gratifi cante do que alcan-
çar uma vitória fácil. Além disso, 
podemos descobrir até onde vão 
nossa resistência, nossa força de 
vontade e nossa capacidade de 
transformar algo negativo em 
positivo”.

Difi culdades e problemas to-
dos nós enfrentaremos na vida. 
Eles são inerentes ao processo de 

viver. Eles começaram lá no Gê-
nesis quando Deus disse a Adão 
que a Terra lhe resistiria e ele 
teria que conseguir o que preci-
sava com o suor do seu trabalho. 
Qualquer coisa que você deseje, 
planeje e aja para realizar enfren-
tará essas resistências.

As adversidades são aqueles 
eventos extras que acontecem na 
nossa vida que parecem determi-
nados a nos tirar da rota e nos 
fazer ser e fazer qualquer coisa 
menos aquilo que planejamos ou 
sonhamos.

Os efeitos de uma adversida-
de podem ser curtos e em poucos 
dias ou semanas você pode estar 

de volta à rota. Ou podem ser tão 
profundos e duradouros que lite-
ralmente mudam a sua vida.

Fico imaginando o que pas-
sava pela cabeça de José, o fi lho 
de Jacó. Vendido pelos irmãos 
como escravo logo depois de re-
ceber sonhos de Deus de um belo 
futuro de domínio e autoridade. 
Uma adversidade e tanto! Ele 
pode ter imaginado muitas ma-
neiras pela qual Deus o levaria a 
cumprir os sonhos que recebera.

Mas a adversidade que en-
frentou não tirou dele a visão. 
Se ele teve o sonho de que seria 
autoridade, para isso se prepa-
raria: tornou-se o melhor e mais 

próspero servo e conquistou a 
posição de autoridade ali mesmo 
onde estava.

Quando achou que tudo esta-
va indo bem, nova adversidade! 
Mas a prisão, limitante fi sica-
mente, não limitava sua convic-
ção de que havia sido destinado 
a governar. Ganha a confi ança do 
carcereiro e torna-se o cuidador 
de seu próprio cárcere.

Ele estava preso por fora, mas 
era livre por dentro! As adversi-
dades não tiraram as convicções 
que Deus havia colocado dentro 
dele. Em vez disso, fazia o que 
podia para tornar a visão uma 
realidade onde ele estava.

Quais são as convições que 
Deus colocou dentro de você que 
parecem que foram roubadas 
pelas adversidades? O que você 
acha que perdeu porque elas al-
teraram os caminhos da vida que 
você achava que devia seguir?

Assim como José, você pode, 
no fi nal, experimentar plena-
mente o cumprimento da pro-
messa de Deus. Mesmo que as 
adversidades pareçam virar a sua 
vida de cabeça pra baixo.

“Senhor, me ajuda a perma-
necer fi rme trazendo à realidade 
os teus sonhos para mim, mesmo 
dentro da adversidade.“ Vinícios 
Torres -  ICHTUS
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Praticar natação ajuda a melhorar 
a resistência a gripes e resfriados

Além dos benefícios no condicionamento físico, a umidade do 
ambiente da piscina aquecida é uma ótima aliada no combate 

de resfriados, asma e bronquite, comuns nessa época do ano 

A regularidade na prá-
tica dos exercícios 
físicos é imprescin-

dível em qualquer época do 
ano.  A natação, mesmo no 
inverno, é uma ótima pedida 
para quem deseja se exerci-
tar e manter o foco nos obje-
tivos é fundamental para que 
o ganho no condicionamen-
to não seja perdido, em cau-
sa de pausa nesta atividade. 

De acordo com o Profes-
sor de Educação Física José 
Roberto Garcia Padovani, 
dono da Academia Ponto 
8, que possui uma grande 
piscina aquecida,  “ além de 
ser um dos esportes mais 
completos, a natação é uma 
forma divertida, saudável e 
desafiadora de se exercitar, 
por ser praticada na água, 
despertando uma sensação 
de prazer e bem-estar. E já 
que a motivação, ou melhor, 
a falta dela, é o que faz muita 
gente ficar embaixo das co-
bertas no frio”. 

  
Alguns dos inúmeros 

benefícios da natação 
CONTROLE DE PESO 
A natação é um dos me-

lhores métodos de queima 
de calorias, manutenção e 
controle do peso. A quei-
ma de calorias depende da 
frequência e intensidade 
do treino. Por isso, mesmo 
no inverno, época em que 
as pessoas tendem a comer 
mais e reduzir a prática de 
atividades físicas, o esporte 
é ideal. 

  
CONDICIONAMENTO 

FÍSICO 
Além de ajudar a perder 

gordura, a natação contribui 
para o fortalecimento dos 
músculos: abdômen, lom-
bar, pernas, panturrilhas, 
costas e braços. Além disso, 
pelo fato da água ser 12 ve-
zes mais densa do que o ar 
e o nadador ter que se pro-
pulsionar na água, ele ganha 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

mais resistência. 
  
RESPIRAÇÃO 
Com a chegada do frio, 

geralmente começam a surgir 
os problemas respiratórios, 
como gripe e resfriados, além 
de aumentar os sintomas de 
quem sofre com asma ou ri-
nite. Por ser praticada em um 
ambiente úmido, a natação 
pode ajudar a reduzir e pre-
venir os sintomas de asma. 
Também é responsável por 
fortalecer os músculos torá-
cicos, aumentando a elastici-
dade e o volume dos pulmões 
devido a prática de exercícios 
de respiração e ampliando a 
capacidade de absorver oxi-
gênio. 

  
CORAÇÃO 
Os movimentos corporais 

de braços, pernas e tronco, 
associados ao trabalho respi-
ratório na água, fortalecem a 
musculatura cardíaca, elimi-
nando a gordura existente ao 
redor do coração.  Desta for-
ma, ele fica mais forte, dimi-
nuindo a incidência de doen-
ças cardiovasculares, já que 
ocorre um aumento na ca-
pacidade de bombear sangue 
pelo corpo, estimulando tam-
bém a circulação sanguínea, 
devido à pressão da água. 

  
GESTAÇÃO SAUDÁVEL 
Para as futuras mamães, 

a regularidade é ainda mais 
importante. Afinal, as aulas 
de hidroginástica só têm be-
nefícios a oferecer. Durante 
as atividades, é realizado um 
trabalho aeróbico para o for-
talecimento de todos os gru-
pos musculares, equilíbrio, 
alongamento e exercícios 
respiratórios que visam me-
lhorar a circulação da gestan-
te. Um sono mais tranquilo e 
melhoria na postura corporal 
também são benefícios trazi-
dos pela realização da hidro-
ginástica na gestação 

DORES NAS COSTAS? 
Se você é o tipo de pessoa 

que sofre com dores nas cos-

tas, saiba que a natação pode 
ajudar – e muito! – a aliviar 
este incômodo. Durante 
as aulas, você estará traba-
lhando para aliviar as dores 
musculares e melhorando as 
articulações e a musculatura, 
tornando-a mais enrijecida. 
Dentro da água é possível ti-
rar um peso significativo da 
coluna, devido as proprie-
dades do ambiente, livre de 
impacto. Assim, você ganha 
mais resistência e amplitude 
de movimentos. Além disso, 
a prática do exercício ajuda 
na saúde do coração. 

  
REDUZ O RISCO DE 

DIABETES 
Para diminuir os índices 

de diabetes, nada melhor 

do que os exercícios aeró-
bios. Um treino intenso de 
natação, pode queimar até 
700kcal, reduzindo aproxi-
madamente 10% o risco de 
contrair diabetes do tipo 2. 

  
MELHORA DO COLES-

TEROL 
Por ser uma atividade al-

tamente aeróbia, cabe a na-
tação conseguir balancear os 
níveis de colesterol no orga-
nismo, aumentando o nível 
do HDL, o colesterol bom! 
Além disso, também conse-
gue manter as nossas artérias 
saudáveis e renovadas. 

  
NOITES BEM DORMI-

DAS 
Em meio aos inúmeros 

benefícios que os exercícios 
físicos podem trazer aos 
praticantes, em termos de 
longevidade e bem-estar, um 
deles é o combate à insônia, 
que está muito associada ao 
stress do dia-a-dia.  Entre-
tanto, para que haja sucesso, 
eles devem ser realizados de 
forma regular. 

  
AUTOESTIMA ELEVA-

DA! 
Nadar libera a sensação 

de independência, segurança 
e liberdade, resultando em 
um conjunto de relaxantes 
mentais. Investigadores da 
Universidade da Carolina do 
Sul seguiram 40.547 homens 
e mulheres, com idades entre 
20 e 90 anos, durante 32 anos 

e descobriram que aqueles 
que nadavam tinham uma 
taxa de mortalidade inferior 
em 50% em relação a corre-
dores, praticantes de cami-
nhada e sedentários. 

  
DICAS IMPORTAN-

TES: 
– Colocar roupão sempre 

que sair da piscina.
– Proteger a cabeça com 

um gorro ou secar os cabelos 
antes de sair da escola.

– Estar bem agasalhado e 
aguardar uns 5 minutinhos 
antes de ir embora da escola.

– Diminuir a temperatura 
da água no último minuto do 
banho, assim já vão prepa-
rando o corpo para o clima 
lá de fora.

Fotos: Alex Fernandes França

“Além de ser um dos esportes mais completos, a natação é uma forma divertida, saudável e desafiadora de se exercitar, por ser 
praticada na água, despertando uma sensação de prazer e bem-estar”, destaca o Professor de Educação Física José Roberto 
Garcia Padovani da Academia Ponto 8.

NEGÓCIOS

Gestão Empresarial: 44 empreendedores 
de Nova Esperança receberam diplomas de 
conclusão do curso “Bom Negócio Paraná”

Uma parceria entre a 
Prefeitura de Nova 
Esperança por meio 

da Secretaria de Planeja-
mento e Desenvolvimento, 
Unespar e Fomento Para-
ná proporcionou um curso 
gratuito de 66 horas para 44 
empreendedores do municí-
pio. A formatura aconteceu 
na última quinta-feira (26) 
com a entrega dos diplomas.

O curso “Bom Negó-
cio Paraná” foi ministrado 
durante 4 semanas, de se-
gunda a sexta-feira, pelos 
professores da Unespar no 
período noturno. A gra-
de do curso contemplou a 
capacitação em gestão de 
negócios, gestão comercial, 
gestão financeira, gestão de 
pessoas, gestão estratégia e 
marketing.

De porta em porta e 
através de formulário on-li-
ne, a equipe da Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvi-
mento realizou contato com 
micros, pequenos, médios e 
informais empreendedores 
do município interessados 
na realização do curso que 
já tem previsão de formação 
de nova turma para este ano, 
devido ao grande sucesso.

As aulas bastante dinâ-
micas proporcionaram além 
de novos conhecimentos, 
conectando mais de 40 em-
presários a trocar ideias de 
gestão e mercado. “O net-
working (rede de contatos) é 
fundamental para expandir 
os negócios! Agora conhe-
cemos vários empresários e 
podemos trocar parcerias e 
serviços”, destacou um dos 

formandos. A inscrição no 
curso também rendeu aos 
participantes o acesso facili-
tado a linhas de crédito e ju-

ros especiais na obtenção de 
financiamentos através do 
Banco do Empreendedor.

Uma nova turma deve 

ser formada até o final do 
mês de agosto. Os empresá-
rios que possuem interesse 
em participar devem procu-

rar a Sala do Empreendedor 
na Prefeitura de Nova Espe-
rança para realizar a inscri-
ção.

Foto: Alex Fernandes França
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14º Atalaia Rodeio Festival: 
sucesso do início ao fim

“Festa linda”, “maravi-
lhosa”, “simplesmente fan-
tástica”, “top”, com essas 
palavras as pessoas resu-
miam quando perguntadas 
sobre o que acharam do 14º 
Atalaia Rodeio Festival.

Durante as três noites 
(26, 27 e 28 de julho), inú-
meras pessoas comparece-
ram ao Parque de Eventos 
Pioneiro Atílio Siroti onde 
assistiram shows, rodeio 
em touros, prova de laço 
em dupla, rodeio em car-
neiros, prova dos 3 tambo-
res, além de saborearem as 
delícias comercializadas na 
praça de alimentação.

Na quinta-feira, (26), o 
rodeio em touros mostrou 
a habilidade dos peões na 
disputa contra os animais 
da Companhia de Rodeio 
Paulo Emílio e também 
Máfia Rodeio de Beto Tri-
bulato. Após, Diego & Ar-
naldo, colocou o público 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

para cantar com um mix 
de músicas e não faltaram 
sucessos como “Sempre seu 
homem”, “Separados”, “Só 
de você”, “Sofri em dobro”, 
dentre tantas outras.

Já na sexta-feira, (27), 
além do rodeio em touros 
aconteceu a prova de laço 
em dupla e 3 tambores. O 
show da noite ficou por 
contra de Antony & Ga-
briel, dupla do estilo "ser-
tanejo bruto", com timbres 
graves e melodias envol-
vendo sanfona e viola como 
instrumentos principais le-
vou sucessos como "TCC" e 
"Eu te Amo Pinga", "Bonito 
pra Você", "Camisa Listra-
da" e "Bebendo mais que 
Opala".

No sábado, (28), a gran-
de final do rodeio em tou-
ros levou o público ao 
delírio. Com o profissiona-
lismo na locução de Hen-
rique Soares e Taturana, as 
pessoas ainda acompanha-
ram a alegria e coragem 
dos competidores mirins 
no Rodeio em Carneiros e 

as finais das provas de Laço 
e 3 tambrores. O palco do 
Atalaia Rodeio Festival deu 
espaço as belas e talentosas 
May & Karen e não faltou 
o hit “Quero ver se cê não 
casa”.

Mais uma vez o Festa 
promovida pela Prefeitura 
Municipal e APMI de Ata-
laia com apoio da Câmara 
e patrocínio da Copel Tele-
com tendo como Rádio ofi-
cial do evento a Massa FM 
92.3, marcou o aniversário 
de 58 anos do município.

Para os locutores “o Ata-
laia Rodeio Festival é um 
dos melhores rodeios do 
Brasil, pois é um momento 
de confraternização e en-
tretenimento para toda a 
família”, afirmaram.

“Eu, o Duda e toda nossa 
equipe queremos parabeni-
zar o município, cumpri-
mentando cada atalaiense 
pelo aniversário de 58 anos. 
Agradeço ainda todos os 
visitantes que estiveram 
conosco nestes três dias 
de festa. Muito obrigado a 
todos que nos ajudaram a 
realizar mais esse sucesso 
que foi o 14º Atalaia Ro-
deio Festival”, disse ao final 
emocionado o prefeito Fa-
bio Vilhena.

Foto: Kelven Denilo Frois Elero

Foto: Acervo Prefeitura de Atalaia

Foto: Acervo Prefeitura de Atalaia

Foto: Acervo Prefeitura de Atalaia

Foto: Rodrigo Fonseca Begnossi

Foto: Rodrigo Fonseca Begnossi
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Um escritor do século XIX 
chamado Charles Spurgeon, 
pontuou acertadamente quan-
do escreveu que matar a es-
perança de um ser humano é 
equivalente a fundir o seu mo-
tor existencial e acabar com o 
signifi cado de sua vida, pois 
para ele, existência e esperança 
andam juntas.

A atual presidenta do PT, 
Gleisi Lula Hoff mann, discur-
sou em público para uma mul-
tidão de ouvintes na noite de 
um domingo em frente ao Sin-
dicato dos Metalúrgicos, após 
a polêmica notícia da conces-
são de um Habeas Corpus, 
realizada pelo desembargador 
Rogério Favreto, ao detento e 
ex-presidente Lula. O discur-
so de Gleisi foi encerrado com 
a seguinte proclamação: “...a 
esperança e a confi ança des-
se povo se chama Luiz Inácio 
Lula da Silva!”

Ainda que seja importante 
para todos os brasileiros ter es-
peranças em um país melhor, 
é preciso aprender uma lição: 
não se deve ter como base da 
esperança social qualquer coi-
sa que seja passível de mor-
te. Para esclarecer os perigos 
de discursos como este, me 
apoiarei sob os ombros de al-
guns gigantes da fi losofi a.

Jacques Derridá, o fi lóso-
fo franco-magrebino, em seu 
livro Gramatologia, explica 
que todo ser humano carre-
ga a necessidade de um sen-

tido na vida. O ser humano 
é escravo de uma exigência 
pessoal por um signifi cado 
existencial. Derridá nota isso 
principalmente na linguagem. 
Por exemplo: se fulano diz 
que nada faz sentido, fulano, 
mesmo que não perceba, está 
anunciando um novo sentido. 
Ninguém – até os mais niilistas 
– conseguem viver sem uma 
direção ou um signifi cado de 
si mesmos e de tudo ao redor.

Partindo da premissa que 
todos nós compartilhamos 
dessa carência por signifi cado 
existencial, precisamos consi-
derar outro fato que partilha-
mos: nossa mortalidade e fi ni-
tude. François-Mariet Arouet 
mais conhecido pelo pseu-
dônimo Voltaire, defendia a 
necessidade de considerar o 
fato da nossa mortalidade e 
fragilidade para compreender 
a própria vida. 

A morte revela a realidade 
de nossa limitação existencial, 
ela quebra nossa tentativa de 
assumir características de uma 
divindade. Quando tomamos 
consciência da nossa neces-
sidade de signifi cado, nossa 
morte e fi nitude, é natural que 
sentimentos como sofrimento 
e medo surjam em nós. Esses 
sentimentos, produtos de uma 
constatação anterior, nos im-
pelem a uma tarefa fi losófi ca 
muito antiga e, geralmente 
exercida pelas religiões, de 
encontrar respostas, ou, como 

dizia um amigo, “uma funda-
mentação teórica”, para dar 
signifi cado para a vida, aplacar 
a angústia e preencher o bura-
co em nós.

Nessa tarefa o perigo surge, 
como disse o fi lósofo Francis-
co Razzo, "quando a política, 
indevidamente, assalta pra si 
a capacidade de suprir este 
buraco..." e as incógnitas de 
cada ser humano. O problema 
aparece quando o que foi feito 
para ser um meio de organiza-
ção social quer se tornar o fi m 
supremo da vida de cada indi-
víduo. O rapto existencial em 
que se doa a política mediante 
discursos irrefl etidos e irres-
ponsáveis como o de Gleisi 
tem sérias conseqüências para 
nossa nação.

Para espanto, é incrivel-
mente aceitável a idéia da po-
lítica como um lugar para en-
contrar respostas às questões 
existenciais, do tipo: de onde 
viemos, quem somos, por 
quem vivemos e para onde va-
mos. Porém, quem aceita isso 
deve entender que a política 
nunca foi elaborada para dar 
conta disso, e por esta causa ela 
nunca será capaz de sustentar 
nossas esperanças. As várias 
formas da política foram ela-
boradas simplesmente para 
nos ajudar a viver saudavel-
mente em comunidade e não 
para suprir as nossas necessi-
dades existências ou ser base 
da nossa esperança. E, tudo 

isso é verdade por um simples 
motivo: as estruturas políticas 
são – como nós – fi nitas, mor-
tais e passivas de erros.

Seres fi nitos como nós não 
podem possuir como base 
existencial outro ser ou ins-
tituição que também é fi nita, 
se assim fosse, estaríamos fa-
dados a desilusões e fracas-
sos contínuos, decorrentes da 
morte e falência desses indi-
víduos e dessas instituições. 
Isso desembocaria num esgo-
tamento existencial de gran-
de amplitude. Para estarmos 
seguros mentalmente nessa 
vida confusa é preciso que te-
nhamos uma base grandiosa 
para nossas esperanças. Elas 
precisam estar fi rmadas em 
estruturas de natureza imutá-
vel, que não corre o risco, em 
hipótese alguma, de sofrer 
abalos.

Quando se convida a po-
pulação a ter esperanças sob 
um homem mortal que repre-
senta ideias políticas contradi-
tórias, deve-se levar em consi-
deração as consequências que 
virão da limitação defi nitiva 
ou da eventual morte desse 
homem-base. Pense no de-
sencadeamento de tudo isso 
leitor, é preocupante. Como 
vimos com Spurgeon, a mor-
te da esperança que se liga ao 
signifi cado gera desespero, e o 
desespero em escala nacional 
gera, como se sabe, as piores 
tragédias para a humanidade. 

Que absurdos o ser humano 
não é capaz de fazer em seu 
desespero? 

 É inconsequente o dis-
curso político que convida 
uma população a colocar as 
esperanças em algo tão fi nito 
e pequeno como uma fi gura 
política. É correr o risco de 
aumentar o que já se vê em 
atuação, milhares de partidá-
rios amantéticos chegando ao 
ponto da violência para defen-
der a subsistência de sua espe-
rança [sua posição política] ou 
indo ao fundo do poço da vida 
por verem seus falsos heróis 
falharem ou serem barrados 
pela justiça. Por um desejo in-
saciável de poder, os políticos 
tem lançado mão dos meios 
corretos para chegar até lá e, já 
que está na moda falar de saú-
de pública, eis um ponto a ser 
discutido: a saúde mental dos 
nossos políticos.

Enquanto discursos de-
sajuizados como este forem 
feitos, correremos o risco de 
ter uma sociedade cada vez 
mais em crise, insegura, desa-
pontada e consequentemente 
violenta! É preciso que se diga 
que Lula, Jair Bolsonaro ou 
qualquer outro político que se 
apresente nessas eleições, não 
são capazes de sustentar nos-
sas esperanças.

Pelo bem público eu torço 
para que os nossos palanques 
se dediquem a um discurso 
semelhante ao de Pascal:“É in-
justo que se liguem a mim [...]. 
Eu iludiria aqueles nos quais 
provocasse tal desejo, porque 
não sou o fi m de coisa alguma 
e não tenho como satisfazê-
-los. Não estarei prestes a mor-
rer? Por conseguinte, o objeto 
do seu afeto morrerá.”

Os políticos são loucos 
quando clamam para si a res-
ponsabilidade de ser a base da 
esperança de uma nação e, são 
inconseqüentes os que acredi-
tam e depositam fé neles. De 
fato, as pessoas que tem uma 
visão imanente e acidental da 
vida não possuem outra esco-
lha se não colocar suas espe-
ranças em fi guras públicas e 
partidos políticos, mas aqueles 
que acreditam num reinado 
superior, infi nito e infalível 
podem ser livres dessa agonia. 

 Você pode não perceber 
claramente, mas o que essa 
turma com esses discursos es-
tão produzindo é na verdade 
uma nova religião, com seu 
clero político, seu arrependi-
mento partidário, sua prega-
ção de salvação ativista, seu 
inferno para a oposição e o seu 
deus para dar sentido e espe-
rança.

"Uma vez que se abole Deus, o governo se torna 
Deus." - G.K. Chesterton

“LULA É A NOSSA ESPERANÇA!”
Por: Fernando Razente – Acadêmico de História

ARTIGO

A partir desta segunda-feira (21), aposen-
tadorias por idade e salário-maternidade 
urbanos já  poderão ser concedidos au-

tomaticamente pela internet, no site Meu INSS, 
ou pelo telefone 135. A expectativa do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) é que de 15% 
a 20% dos pedidos possam ser atendidos ime-
diatamente por esses canais, sem a necessidade 

Saiba como pedir aposentadoria 
por idade pela internet ou telefone

INSS

de comparecer presencialmente às agências.

COMO FAZER
O pedido poderá ser concedido automati-

camente, no caso da aposentadoria por idade, 
caso os solicitantes tenham completado pelo 
menos 15 anos de contribuição e tenham a ida-
de mínima de 60 anos, se forem mulheres, e 65, 
homens. Além disso, o segurado não pode estar 
aposentado. 

Já o salário-maternidade poderá ser conce-
dido automaticamente para as mães após o nas-
cimento dos fi lhos. O sistema checará a certidão 
de nascimento da criança e o vínculo emprega-
tício da mãe. Os benefícios solicitados antes do 
parto não serão atendidos imediatamente; serão 
encaminhados pelo próprio sistema para a aná-
lise.

Caso se enquadrem nos requisitos, os pro-
cessos serão concluídos em até 30 minutos, após 
a análise do próprio sistema, que consultará au-
tomaticamente os bancos de dados disponíveis 
para verifi car as informações.

O atendimento por telefone funciona de se-
gunda a sábado, de 7h às 22h. No início da ma-
nhã e fi m do dia ou início da noite, segundo o 
INSS, a demanda é menor e os horários podem 
ser aproveitados pelos segurados. A ligação é 
gratuita de telefone fi xo ou público e tem o pre-
ço de ligação local pelo celular.

Pela internet, basta acessar o Meu INSS, pelo 
computador ou pelo celular. Segundo o INSS, o 
canal tem mais de 7 milhões de usuários cadas-
trados.

MAIS COMODIDADE
A orientação do INSS é que todos os pedidos 

de aposentadoria e salário-maternidade urba-
nos sejam feitos prioritariamente pela internet 
ou por telefone. Aqueles pedidos que precisa-
rem de uma análise adicional serão encami-
nhados pelo próprio sistema a servidores do 
INSS. O segurado será acionado posteriormen-
te e poderá ter o pedido atendido, ainda sem a 
necessidade de comparecer a uma unidade do 
INSS,   ou precisar ir presencialmente entregar 
os documentos que faltarem.

Os sistemas do INSS já especifi carão quais 
documentos o segurado deverá levar e em qual 
agência deverá comparecer. Será indicada a 
agência mais próxima da casa do contribuinte. 
Ele terá até 30 dias para ir até o local.

“Essas medidas tendem a reduzir o número 
de atendimentos nas agências e oferecer mais 
comodidade ao cidadão”, diz o chefe substi-
tuto  da Divisão de Atendimento da Superin-
tendência Regional Norte e Centro-Oeste do 
INSS, Jair Guerra.

Antes, o contribuinte precisava fazer o agen-
damento prévio para, então, comparecer pre-
sencialmente à uma agência do INSS e entrar 
com o pedido do benefício. Para se  ter  ideia, 
apenas no Distrito Federal, o tempo de agen-
damento para aposentadoria é de 26 dias, em 
média, e para o salário-maternidade, 16 dias.  

QUEM NÃO TEM TELEFONE E INTER-
NET

Em último caso, se não puder usar nem o 
telefone, nem a internet, o segurado ainda po-
derá ir presencialmente a agência para solici-
tar os dois serviços. Não haverá mais, no entan-
to, o agendamento.

Plantão de atendimento
A partir desta  segunda-feira, equipes da 

Diretoria de Atendimento do INSS estarão de 
plantão nas centrais telefônicas do 135 e nas 
principais agências do país para acompanhar a 
entrada em operação do requerimento de be-
nefícios sem agendamento.

PENSÕES
De acordo com Guerra, nos próximos me-

ses, a concessão automática do benefício será 
ampliada para outros tipos de aposentadoria e 
pensões.

“Isso vai refl etir nos demais serviços do 
INSS, uma vez que o servidor não  terá a ne-
cessidade de analisar esses processos. O tempo 
deles poderá ser usado para analisar outros be-
nefícios. Pesa como um todo no serviço, reduz 
o tempo de atendimento do cidadão e evita 
deslocamento”, diz.  

Agência Brasil
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Social
Osvaldo Vidual

Jovem novaesperancense brilha 
em Campeonato Brasileiro de 

Kickboxing em Maringá

A jovem atleta Nova 
esperancense Ema-
nuelle Milena Fran-

chetti, 15 anos, foi destaque 
no Campeonato Brasileiro 
De Kickboxing, que foi rea-
lizado dos dias 5 à 8 de Julho 
na cidade de Maringá (PR).  
O evento reuniu 19 es-
tados e mais de 1.100 
kickboxers, no Ginásio 
Valdir Pinheiro, na Vila 
Olímpica, em Maringá. 
Emanuelle ficou em primei-
ro lugar na sua categoria, 
classificando-se para o para 
o Campeonato Pan-Ame-
ricano Sub-17, em Cancun 
no México, em outubro.

Aniversariantes da semana

Samara Abdallah Bruno Monteiro

Diretora da Ótica Popular, Sheyla Balbo Belentani formou se como 
Técnica em óptica pelo instituto Filadelfia em Itajai-Sc. Na foto ela está 
com o cordenador do instituto, professor Rogério. Suas novas técnicas 
adquiridas com certeza serão aplicadas com sucesso na Otica Popular

Ivalina Cancian 
Grespan

Maiara Zanutto 


