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A Olhaki trás nesta edição uma entrevista exclusiva com o médico Nilton 
Carvalho de Souza, um dos fundadores do Hospital São Lucas e do 

Centro Diagnóstico. Ao lado da esposa Vera Lúcia Carvalho de Castro 
Souza construiu o Pilões Palace Hotel. O casal chega aos 50 anos de 
união, nos revelando uma história digna e de sucesso em Mineiros.

UMA VIDA DEDICADA AO 
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ENTREVISTA

FO
TO

: A
N

A 
A

N
G

É
LI

C
A







 ESCRITÓRIO: 1ª Avenida, nº 214, Centro, Mineiros-GO

  agro-contabil@hotmail.com

É (64) 3661-1195 / 9.8448-2727 / 9.8448-2424 / 9.8448-2929

Com uma equipe extremamente motivada e competente, 
buscamos interpretar e atender as necessidades dos nossos 

clientes, além de transformar os registros contábeis em 
valiosas informações gerenciais, com a responsabilidade 

e credibilidade de 45 anos de experiência.
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ENTREVISTANILTON CARVALHO 
DE SOUZA

Em entrevista à Olhaki Revista Dr. Nilton comenta sua trajetória 
profissional e faz revelações importantes sobre a medicina 
mineirense. Dentre vários outros assuntos fala sobre a construção 
do Pilões Hotel, administrado por sua esposa Vera Lúcia.

DR. NILTON FALA 
SOBRE A FUNDAÇÃO 
DO HOSPITAL SÃO LUCAS, 
CENTRO DIAGNÓSTICO 
E PILÕES HOTEL
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O entrevistado desta edição sempre 
teve papel marcante no desenvolvimen-
to da medicina mineirense, participan-
do da fundação do Hospital São Lucas, 
do Centro Diagnóstico de Mineiros, na 
busca de novas tecnologias e no apri-
moramento médico-hospitalar. Estamos 
falando do Dr. Nilton Carvalho de Souza, 
nascido em 26/10/1942, na zona rural da 
cidade de Mineiros-GO. 

Casado com Vera Lúcia Carvalho 
de Castro Souza, cursou o primário no 
Grupo Escolar Pedro Ludovico e o cur-
so Ginasial no Colégio Santo Agostinho, 
ambos em Mineiros. O curso médio no 
Colégio Universitário da UFG e o curso 
superior na Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Goiás.

Do seu casamento com Vera tive-
ram quatro filhos, perderam um.  São 
eles: Regina Mara, advogada e psicóloga, 
da qual tiveram dois netos, o Pedro e a 
Maria Clara; o Dr. Nilton Jr, médico or-
topedista, casado com Adriana Vian, que 
geraram dois netos, a Ana Louise, que 
está esperando um filho e o João Lucas; o 
empresário Marcelo, casado com Juliana 
Lacerda, três netos, o Marcio Gabriel e as 

caçulas Joana e Laura.
Dr. Nilton dedica-se preferencial-

mente à medicina, atua na área de diag-
nóstico por imagem e Pecuária. A esposa 
dedica-se à hotelaria.

Eis a entrevista...

Como tem sido conciliar tantas 
atividades como a hospitalar, empre-
sarial e agropecuária?

Dr. Nilton – Nasci na zona rural, 
tenho experiência em agropecuária. Sei 
que agricultura não permite descuido e 
necessita vigilância constante, agir ra-
pidamente quando há necessidade, por-
tanto agricultor dependente e como eu 
sou médico e é neste ofício que pretendo 
atuar enquanto me julgar útil, não posso 
lidar com lavouras e me envolvo só com 
a pecuária.

Para administrar o hospital não o 
faço só e para tanto divido essa tarefa 
num nível hierárquico avançado, com-
posto de três sócios, o Diretor Clínico, o 
Diretor Financeiro e o Diretor Técnico, 
no nosso caso, o Dr. Ariolando, Dr. Cleri-
to e eu. Terceirizamos vários serviços e 
contratamos uma firma, com um gestor, 
com poderes para deliberar atividades 
para alguns auxiliares, pois o médico não 
tem tempo de olhar tudo, ou seja, entra 
para o consultório ou outros departa-
mentos (cirúrgicos, radiológicos, car-
diológicos, etc.), e só Deus sabe o que se 
passa lá fora.

Quanto à atividade hoteleira quem 
a exerce é a Vera, que a faz com muita 
competência.

O senhor optou pela medicina 
vivenciando o pioneirismo de médi-

Filgueiras e Suhail marcaram suas presenças em Mineiros, 
através de vários setores da economia e se sobressaíram na 

medicina, na religião, na educação, na política, fundando escolas, 
trazendo pastores, construindo hospital, divulgando a cidade. 
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cos como Dr. Neves, Dr. Suhail, Dr. 
Filgueiras, Dr. João Paniago, Dr. Luiz 
Luciano, Dr. Evaristo, dentre outros? 
Algum deles o influenciou?

Dr. Nilton – Sei que o Dr. Neves fez 
muito por Mineiros, dedicou quase cin-
quenta anos de medicina aqui e não tem 
nenhum monumento público em sua ho-
menagem, apenas um hospital particular 
o homenageou com seu nome, o que 
entendo ser uma ingratidão, entretanto, 
não convivi com ele.

Quanto aos doutores Evaristo, João 
Paniago, Luiz Luciano e porque não in-
cluir Carlos Dell Eugenio e Demilson Se-
rafim, que preferiram vir para Mineiros, 
em detrimento de cidades com muito 
mais conforto, os considero, tais como 
eu e muitos outros, influenciados pelos 
doutores Filgueiras e Suhail, que mar-
caram as suas presenças em Mineiros, 
através de vários setores da economia e 
se sobressaíram na medicina, na religião, 
na educação, na política, fundando esco-
las, trazendo pastores, construindo hos-
pital, divulgando a cidade, promovendo 
o Turismo Saúde...

Essa influência foi tanta que os jo-
vens daqui, querendo estudar medicina, 
formaram-se em diversas faculdades de 
medicina, havendo uma época em que 
existiram tantos médicos mineirenses, 
espalhados pelo Brasil afora, que certa-

mente se viessem todos para cá, eram 
em número muito acima do que reco-
menda a Organização Mundial da Saúde.

As áreas médico-hospitalar se de-
senvolveram muito nos últimos anos. 
Municípios como Rio Verde, Santa He-
lena e Rondonópolis ganharam grande 
projeção. O senhor entende que Mi-
neiros ainda continua sendo detentora 
do Slogan “Cidade Saúde do Centro-
-Oeste”?

Dr. Nilton – Esse slogan, adquirido 
nos tempos áureos do Hospital Samari-
tano e Hospital Nossa Senhora de Fáti-
ma, através dos competentes médicos 
que desenvolviam o ofício aqui, não era 
real, pois Rio Verde sempre esteve na 
vanguarda da medicina no Centro Oes-
te e creio ser impossível sermos a refe-
rência, principalmente depois do grande 
salto que aconteceu com Santa Helena e 
Rondonópolis; todavia, se não tenho es-
perança de Mineiros ser o melhor cen-
tro médico da região, acredito que temos 
capacidade profissional para estarmos 
entre eles.

A seu ver houve descuidos e a 
medicina de Mineiros perdeu muito 
da sua referência?

Dr. Nilton – Sem dúvidas, os cole-
gas antigos sabiam a forma de acompa-
nhar os progressos da medicina e certa-
mente hoje, se a seguissem, seríamos um 
centro médico por excelência. 

Certa vez, quando trabalhava no 
Hospital Samaritano, em 1971, tive a 
oportunidade de ouvir do Dr. Filgueiras 
a história da Clínica Mayo, que dedica-
va mensalmente dez por cento dos seus 
rendimentos líquidos para melhorias e 
ampliações das instalações, comprando 
aparelhos e outros procedimentos, se 
transformando na maior clínica dos Es-
tados Unidos. 

Certamente Mineiros poderia se-
guir o exemplo, mas apesar de falar, nada 
foi feito e o grande faturamento que se 
conseguiu destinou-se aos proprietários 
integralmente.

O falecimento de médicos reno-
mados como Dr. Filgueiras, Dr. Eva-
risto, Dr. Celio e Dr. Ermínio, pode 
ter abalado o fluxo de clientes de fora 
para Mineiros?

Dr. Nilton – Sem dúvidas. Den-
tre eles, certamente o Dr. Filgueiras era 
muito procurado por pacientes de fora, 
mas a queda não foi abrupta. Há muito 
tempo as capacidades deles estavam de-
clinando e creio que se estivessem vivos, 
nos dias atuais, pouco estaria mudado no 
cenário médico de Mineiros.

Na sua opinião quais foram os 
momentos mais marcantes na medici-
na mineirense?

Dr. Nilton – A medicina de Mi-
neiros foi muito marcante enquanto os 
médicos mais antigos estavam no auge 
da capacidade de trabalho, e declinou na 
medida em que foram envelhecendo, já 
que não tiveram o cuidado de cuidar do 
acompanhamento dos progressos da me-
dicina.

Atualmente existem médicos tra-
balhadores e competentes, que estão 
na vanguarda da medicina e trabalhan-
do para melhorar um cenário que já foi 
muito bom, iniciando uma nova época de 
medicina de primeira qualidade. 

A saúde pública desenvolveu 
muito na cidade, não é mesmo?

Dr. Nilton – Certamente que sim. 
Aliás, fazendo um trabalho elogiável, 
atendendo com presteza a população, 
encaminhando os casos de alta comple-
xidade, atendendo a todos sem distinção. 
Aproveito para parabenizar o prefeito 
Agenor Rezende e os seus gestores na 
área da saúde.

Como o senhor analisa o surgi-
mento das faculdades de medicina em 
Mineiros?

Dr. Nilton – Para a economia da 
cidade foi muito bom. Talvez depois da 
BRENCO fosse o fenômeno que mais 
melhorou a vida dos habitantes da cida-
de. Creio que para a medicina não afetará 
muito, porque tal como o Presidente Bol-
sonaro se elegeu, enviando informações 
através das redes sociais, as informações 
no Brasil e no mundo chegam rapida-
mente e certamente um bom médico ou 
um mal médico será aceito ou rejeitado, 
respectivamente, pela população. Acre-
dito que os bons médicos vão sempre 
prevalecer, e, certamente, dessas escolas, 
surgirão bons médicos. Basta prosseguir, 
treinar e se preparar.

Atualmente existem 
médicos trabalhadores 

e competentes, que 
estão na vanguarda da 
medicina e trabalhando 

para melhorar um 
cenário que já foi 

muito bom, iniciando 
uma nova época de 

medicina de primeira 
qualidade. 

NILTON CARVALHO 
DE SOUZA
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ENTREVISTA
A FUNDAÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS
AO LONGO DOS ANOS O HOSPITAL SÃO LUCAS FOI EVOLUINDO ATÉ ALCANÇAR 

O NÍVEL ATUAL. SUA FUNDAÇÃO ACONTECEU DIA 8 DE AGOSTO DE 1979, GRAÇAS 
À VISÃO EMPREENDEDORA DO MÉDICO EVARISTO VILELA MACHADO

O senhor é um dos fundadores 
do Hospital São Lucas de Mineiros, 
que chegou aos 40 anos em agosto 
último. Como tudo começou?

Dr. Nilton – Depois de trabalhar 
no Hospital Samaritano de Mineiros 
por alguns anos, o Dr. Evaristo, com 
o seu grande espírito empreende-
dor, adquiriu alguns componentes 
para equipar um pequeno hospital, 
composto de uma mesa cirúrgica, 
um aparelho de Raios X de pequeno 
porte, um microscópio, materiais su-
ficientes para montar um laboratório, 
algumas camas, instrumental cirúrgi-
co e menores aparelhos e materiais 
de uso corriqueiro e se mudou, ini-
cialmente para Guiratinga-MT, com 
plano de prestar serviços de radioa-
mador e médico. Além de Guiratinga 
passou por Barra do Garças, Goiânia, 
depois Acreúna. Sempre montando e 
desmontando o seu pequeno hospital, 
que podemos chamar de portático. 
Quando percebeu que os filhos não 
precisavam mais da sua companhia, 
voltou e se estabeleceu definitiva-

mente em Mineiros. 
Alugou as instalações do 

Mineiros Hotel, já desativado, e 
depois de uma reforma, organiza-
ção da documentação, começou a 
trabalhar e logo vendeu parte da 
firma e dos instrumentos hospi-
talares ao Dr. Clerito, Dr. Joabelar 
e a mim.

As instalações onde fun-
cionava o recém-criado Hos-
pital São Lucas eram precárias, 
totalmente impróprias para o 
funcionamento de um hospital e 
certamente as autoridades sanitá-
rias, ou outras do gênero, fizeram 
“vistas grossas”, senão, certamente 
seriam interditadas.

Propus então comprar uma área, 
mandar elaborar um projeto e cons-
truir um hospital onde pudéssemos 
exercer dignamente a medicina, o fa-
zendo por etapas. A construção fluiu 
rapidamente e dentro de aproxima-
damente um ano o prédio pronto foi 
incorporado à firma Hospital São Lu-
cas de Mineiros Ltda.

O hospital se transformou com 
o tempo, duas etapas da construção já 
ocorreram, novos sócios foram admi-
tidos e num futuro bem próximo pre-
tendemos construir mais uma etapa, 
visando atender exigências do Conse-
lho Regional de Medicina e melhoria 
da nossa classificação na Associação 
Goiana de Hospitais. Temos o orgu-
lho de dizer que se trata de uma em-
presa sólida, sem dívidas, e capaz de 
atender a população da cidade em 
praticamente todas as especialidades 
médicas.

UM MARCO DA MEDICINA EM MINEIROS
CONTANDO COM A UNIÃO DOS QUATRO HOSPITAIS EXISTENTES NA CIDADE E 

A INTERMEDIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE MINEIROS, O CENTRO DIAGNÓSTICO 
FOI INAUGURADO DIA 31 DE OUTUBRO DE 1994

O senhor é um dos diretores do 
Centro Diagnóstico de Mineiros, que 
está chegando aos 25 anos em outu-
bro. Como se deu sua criação?

Dr. Nilton – Vários fatores con-
tribuíram para acordarmos e ten-
tarmos fazer algo para melhorar a 

qualidade dos nossos serviços de diag-
nósticos avançados, usando a tecnolo-
gia existente, para o que dispúnhamos 
somente de ultrassonografia.

Sentíamos falta principalmente 
de um Tomógrafo para realização de 
exames considerados urgentíssimos, 

já que cada vez que alguém precisa-
va de uma tomografia, porque caia 
da moto ou coisa parecida, tinha 
que se deslocar para Goiânia ou Rio 
Verde, na maioria das vezes para re-
alizar exames cujos resultados eram 
normais.
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 Temos o orgulho de dizer 
que o Hospital São Lucas é uma 

empresa sólida, sem dívidas, e 
capaz de atender a população da 
cidade em praticamente todas as 

especialidades médicas. 



A Associação dos Hospitais de 
Mineiros, presidida pelo saudoso Dr. 
Ermínio Parralego, reuniu os par-
ticipantes dos quatro hospitais, nas 
pessoas do Dr. Ivan Luciano, Dr. Fil-
gueiras, Dr. Ermínio e Dr. Nilton de-
cidiram comprar uma área, construir 
uma sede e comprar um tomógrafo e 
outros aparelhos, dos quais os quatro 
hospitais da cidade arcariam com os 
custos e ficariam com 25% do mesmo. 

Compramos um Tomógrafo, um 
Mamógrafo e um Densitômetro e fun-
damos o Centro Diagnóstico de Minei-
ros, no ano de 1994, no dia 31 de outu-
bro. Foi um sucesso. 

O Centro Diagnóstico foi mes-
mo um marco nas áreas médico-
-hospitalares de Mineiros, e de-
pois de um período sem progresso, 
está passando agora por um pro-
cesso de modernização. Quais são 
as novidades?

Dr. Nilton – Sem dúvida foi um 
marco e serviu para alavancar o Tu-
rismo Saúde por algum tempo, além 
de melhorar a vida dos acidentados, 
que agora poderiam realizar seus exa-
mes aqui e serem seguidos pelos ex-
celentes profissionais que temos, ou 
encaminhados com diagnóstico, en-
tretanto eram necessárias melhorias, 
visando permanecer com a mesma 
capacidade das cidades vizinhas con-

tinuadas, o que não aconteceu.
Recentemente, compreendendo 

essa necessidade de melhora urgente 
do Centro Diagnóstico, exatamente 
em decorrência da inauguração de 
clínicas modernas em Jataí, Rio Verde 
e Rondonópolis, e sem dinheiro para 
adquirir aparelhos mais modernos e 
precisos, principalmente uma Resso-
nância Magnética moderna, capaz de 
realizar todos os exames possíveis, 
os representantes dos proprietários 
do Centro Diagnóstico de Mineiros 
resolveram colocar a clínica à venda. 
Não tardou a aparecer interessados e 
as vendas foram realizadas.

Quem são os novos sócios do 
Centro Diagnóstico e que melhorias 
pretendem fazer?

Dr. Nilton – Os novos sócios 
são: Dr. Rubens Sano e irmãos, ra-
diologistas renomados de Fernan-
dópolis SP, 25%; Dr. Péricles, atu-
almente terminando de cumprir 
contrato como prestador de serviços 
radiológicos no Hospital do Coração 
em São Paulo, o INCOR, com progra-
mação de mudança para Mineiros 
em Janeiro de 2020 - 25%; Dr. Zil-
mar Ferreira da Rocha e Dr. Renato 

Luciano, que dispensam comentá-
rios, 25%; Hospital São Lucas e eu, 
25%. Os novos proprietários trata-
ram logo de modernizar e esquecer-
-se de repartir os lucros do empre-
endimento, desde setembro do ano 
passado, e pelo contrário colocaram 
dinheiro do bolso. 

Dentre os aparelhos adquiridos 
já tínhamos comprado recentemente 
um Tomógrafo Helicoidal, equipado 
com 16 multidetectores, o qual re-
constitui rapidamente uma região a 
ser estudada; um aparelho de Resso-
nância Magnética da firma Siemens, 
modelo Sempra, de 1.5 Teslas, no va-
lor aproximado de quatro milhões de 
reais, incluindo os periféricos, o qual 
já está instalado no Centro Diagnós-
tico e necessitando de pequenos 
detalhes para o seu funcionamento. 
Esse moderno aparelho gerará exa-
mes semelhantes aos produzidos por 
Ressonâncias Magnéticas de Goiânia 
e São Paulo.

Além disso, compramos uma 
casa vizinha à clínica e pretendemos 
comprar mais um terreno, já em nego-
ciação com os proprietários, pensando 
em prosseguir o investimento, com 
mais aparelhos e melhorias.
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NILTON CARVALHO 
DE SOUZA

 O Centro Diagnóstico 
foi, sem dúvida, um marco 
e serviu para alavancar o 
Turismo Saúde por algum 
tempo, além de melhorar a 
vida dos acidentados. 



A CONSTRUÇÃO DO PILÕES PALACE HOTEL
INAUGURADO NO DIA 20 DE MARÇO DE 1988, O PILÕES PALACE HOTEL 

OSTENTA SUA BELEZA E CONFORTO NO CENTRO DA CIDADE DE MINEIROS.  
DR. NILTON REVELA DETALHES QUE MARCARAM SUA CONSTRUÇÃO

Mudando de assunto... Va-
mos falar do Pilões Hotel. O que 
motivou o senhor e a Dona Vera a 
construírem um hotel desse nível 
em Mineiros há 31 anos. Havia de-
manda para um hotel desse porte?

Dr. Nilton – Certamente que 
não; entretanto, alguns fatores mo-
tivaram eu e a Vera a assumir o de-
safio de construí-lo. Vamos a alguns 
deles: 

> Eu já tinha a ideia de um dia 
trabalhar com hotelaria. Minha mãe 
criou os filhos trabalhando numa 
pensão, a Pensão Brasil, que funciona-
va onde hoje existe o Bradesco Novo, 
na Praça Deputado José de Assis.

> Eu e a Vera víamos a gran-
de necessidade de se ter um hotel 
aqui, sempre pleiteado e cobrado 
pelo saudoso deputado José de 
Assis.

> Um encontro com o juiz 
Edson Smanioto, um entusiasta do 

turismo em Mineiros, também foi 
decisivo.

> Uma linha de financiamento 
pelo BD.

> E, por fim, a vontade de ven-
der o que possuía em Rondonópolis 
e investir aqui, compôs a salada de 
motivos que nos levou a construir 
um hotel, que fosse um marco por 
muitos anos, mesmo que no início 
fosse deficitário.

O Hotel Pilões está prepa-
rando alguma novidade para seus 
clientes? Quais são elas?

Dr. Nilton – Temos um plano 
que visa reformas das instalações e 

aparelhamento do hotel para me-
lhorar o conforto dos hóspedes. Para 
tanto, já reformamos duas suítes, 
algumas dependências, mas prin-
cipalmente o salão de festas, onde 
trocamos o piso e o modernizamos. 
Construímos uma capela, um depar-
tamento de happy hour, churras-
queira, reformamos algumas salas, 
construímos salão de jogos, com 
mesas de snooker, pingpong, domi-
nó, etc. Compramos alguns apare-
lhos para montar uma academia, a 
sala está pronta e em breve estará 
funcionando.

Temos plano de construir uma 
piscina.

 Temos um plano que visa reformas das 
instalações e aparelhamento do hotel para 

melhorar o conforto dos hóspedes. 

FOTOS: ARQUIVO/PILÕES HOTEL
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Existe um ditado que diz “atrás de 
um grande homem existe sempre uma 
grande mulher”. Dr. Nilton e dona 
Vera comemoraram 50 anos de casa-
dos. Qual o segredo da felicidade e tão 
grande união?

Dr. Nilton – Creio ser um protegido 
de Deus. Quando me lembro de que Ele 
escolheu a Vera para ser minha compa-
nheira neste pequeno trecho da existên-
cia, eu paro para agradecer! Os homens 
em geral dizem ser a mulher o mandante 
de uma família e julgo isso verdadeiro.

O marido que entender isso terá 
sucesso. Sempre que algum projeto apa-
rece, eu e Vera discutimos juntos.

Situações as mais variadas temos 
sempre a mesma opinião (a dela!) para 
seguir. Creio sermos compreensivos, 
participantes e unidos. Às vezes até si-
tuações aparentemente envolvendo a 
comunidade, de responsabilidade do 
poder público, tentamos analisar e dar 
a nossa opinião, pois indiretamente nos 
envolve.

Um exemplo. Aconteceu quan-
do Mineiros, através do Governador 
Agenor e do prefeito Nico, construí-
ram uma estação de rebaixamento de 
energia elétrica, ligada a rede de alta 

tensão, que liga o sistema brasileiro de 
energia elétrica a Mato Grosso. Outro 
foi a grande demanda de água para as 
indústrias que procurava Mineiros. O 
Pilões Hotel ficou pronto e não tínha-
mos coragem de inaugurá-lo. O projeto 
do prefeito Nico, depois de várias tenta-
tivas de buscar água no subsolo, através 
de poços artesianos, sem sucesso, pre-
via buscar água no Rio Verdinho, o que 
demoraria muito tempo e gastos acima 
das receitas do município, portanto jul-
gávamos impossível. 

Eu expus uma ideia simples, de-
monstrei que a tubulação seria muito 
cara, pois precisava ser resistente, as 
bombas poderosas e caras (comparei 
o preço de tubos com os que comprei 

e empreguei na construção do Pilões 
Hotel, infinitamente mais finos e com 
paredes delgadas), e sugeri trazer água 
do Córrego Coqueiros, que tem um 
desnível suficiente até para ser tra-
zida num rego, portanto a tubulação 
seria muito barata. O prefeito acolheu 
a ideia exclamando “como ninguém 
pensou nisso antes?” e mesmo antes 
da aprovação pela Câmara de Verea-
dores arranjou dinheiro emprestado e 
executou rapidamente a obra. Tivemos 
água em abundância. 

Em outra ocasião, estando eu na 
presidência do Rotary Club de Mineiros, 
usei o editorial do boletim mensal para 
mostrar que nossa matéria prima esta-
va deixando de ser industrializada aqui, 
ou seja, bois eram vendidos em outras 
cidades e transportados em caminhão, 
perdendo muito das suas carcaças, soja 
estava sendo exportada em grãos e até 
arroz era levado com a casca e voltava 
industrializado e ensacado.

Não demorou muito e muitos em-
presários acataram as sugestões. 

Sugiro àqueles que tiverem alguma 
ideia, simples que seja, não a guarde para 
si. Talvez sirva para você mesmo e toda 
a comunidade. 

 Creio ser um protegido de 
Deus. Quando me lembro de 
que Ele escolheu a Vera para 
ser minha companheira neste 
pequeno trecho da existência, 
eu paro para agradecer! 
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NILTON CARVALHO 
DE SOUZA

50 ANOS DE AMOR E CUMPLICIDADE
Dr. Nilton e Dona Vera são exemplos de que o amor entre um casal 

permanece além do tempo. Com união formaram um lar abençoado e 
construíram com muito trabalho uma história digna e de sucesso
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AVENIDA INO REZENDE ESTÁ 
SENDO REVITALIZADA
Iniciativa do prefeito Agenor Rezende visa garantir melhor mobilidade 
urbana. “São projetos de dimensão que transformam a cidade”, diz 
secretário de Governo e Comunicação, Aleomar Rezende

O prefeito de Mi-
neiros, Agenor 
Rezende, assinou 
dia 23/09 últi-

mo a ordem de serviço que 
dá início a requalificação da 
Avenida Ino Rezende, que 
será totalmente remodelada, 
com retornos bem planeja-
dos para que tenha trânsito 
organizado, rápido e seguro. 
A iniciativa do prefeito Age-
nor Rezende insere-se num 
conjunto de atividades que 
visam garantir melhor mo-
bilidade urbana.

Conhecida como Ave-
nida Coqueiros, as interven-
ções fazem parte do conjun-
to de obras que compõem o 
projeto de transformação 
em curso no município. 
“Com certeza, as mudanças 
na via farão com que seja 
mais um destaque na atual 
gestão”, afirma o secretário de Governo 
e Comunicação, Aleomar Rezende.

“Muitas obras já foram feitas nessas 

duas gestões do prefeito Agenor Rezen-
de e muito ainda há que se fazer”, desta-
ca Aleomar. “São projetos de dimensão 
que transformam a cidade”, pontua. “A 

Avenida Ino Rezende não 
poderia ficar de fora, ten-
do por base a proporção do 
crescimento do comércio de 
Mineiros”, ressalta.

De acordo com o pro-
jeto, a avenida terá pista de 
caminhada, pergolados, ram-
pa de acessibilidade, equipa-
mento de academia ao ar li-
vre, lixeiras, mesas de jogos 
e mobiliários urbanos.

O projeto conta, ainda, 
com sinalizações horizontal 

e vertical, iluminação padroni-
zada com luminárias em LED, 
projeto de paisagismo e semá-
foros, sendo seis para veículos 
e 12 para pedestres nos pontos 
de travessia. O processo lici-
tatório para a contratação da 
empresa responsável pela exe-
cução das obras será realizado 
nos próximos dias. 

Liah Resende/Deusmar Barreto 
– SECOM/Prefeitura de Mineiros

 A avenida será totalmente remodelada, 
com plantio de novas espécies de árvores, 
retornos bem planejados para que tenha 
trânsito organizado, pista de caminhada, 

entre outros benefícios  
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CENTRO CULTURAL SERÁ 
INAUGURADO NAS FESTIVIDADES 
DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO

Prefeito Agenor Rezende realiza investimentos da ordem de 
R$ 1 milhão para requalificar espaço, tombado como Patrimônio 
Histórico-Cultural do Município

A Prefeitura de Mineiros res-
taurou o Centro Cultural 
Santo Agostinho. Os investi-
mentos são da ordem de R$ 

1 milhão e fazem parte do projeto do 
prefeito Agenor Rezende no sentido de 
apoiar as manifestações artísticas e pro-
porcionar estruturas adequadas para o 
seu pleno desenvolvimento. A aquisição 
do mobiliário já foi feita. O local será 
inaugurado durante as festividades de 
aniversário da cidade.

O espaço é tombado como Patrimô-
nio Histórico-Cultural do município. Os 
recursos são oriundos de parceria entre 
Prefeitura de Mineiros e o Programa 
Energia Social para Sustentabilidade Lo-
cal. A iniciativa leva em conta demandas 
das comunidades. O espaço reestrutu-
rado vai oferecer à população aulas de 
teatro, música, dança e artesanato, entre 
outras atividades.

O espaço é conhecido como “a 
casa do artista mineirense”. A estrutura 
possui salas apropriadas para diversas 
atividades, entre elas capoeira, jogos e 
cinema.

Para aulas de música ou treinamen-
to da Banda Municipal Brasilino Alves 
de Oliveira, a Prefeitura Municipal vai 
realizar o isolamento acústico interno 
adequado com a finalidade de manter 
a qualidade do som e evitar ruídos que 
possam comprometer o aprendizado dos 
alunos.

VALOR HISTÓRICO
“Damos mais um importante pas-

so para a preservação da memória e 
construção de uma nova história, que 
engrandeça ainda mais a cultura de Mi-
neiros”, afirma o prefeito Agenor Re-
zende. “A restauração é um anseio da 
comunidade”, diz.

O isolamento acústico é essen-
cial para um bom resultado do ensino. 

No passado, o espaço serviu como es-
cola para a maioria dos mineirenses e 
os que escolheram o município para 
viver.

O secretário de Governo e Comuni-
cação, Aleomar Rezende, ressalta o valor 
histórico da iniciativa e afirma que o es-
paço recebe os últimos ajustes para ser 
inaugurado durante as festividades de 
aniversário de Mineiros. 

  MINEIROS  

 Sala de música terá isolamento acústico. Aquisição 
do mobiliário já foi feita. Local será inaugurado 
durante festividades de aniversário da cidade 

FOTO: ODONEL PEREIRA
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PREFEITO AGENOR ENTREGARÁ REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

A Prefeitura de Mineiros em-
preende a reforma e amplia-
ção do Hospital Municipal 
Dr. Evaristo Vilela Machado. 

As obras encontram-se em fase final de 
conclusão. A projeção do prefeito Age-
nor Rezende é no sentido de entregar à 
população em outubro deste ano, duran-
te as celebrações alusivas ao aniversário 
do município.

O Hospital Municipal, localizado no 
setor Boa Vista, passa por reforma com-
pleta e ampliação dos espaços para ofe-
recer atendimento médico de qualidade 
a todos os mineirenses. A requalificação 
contempla pintura, construção de no-
vas salas, central de gás, adequações no 
centro cirúrgico e instalação de novos 

equipamentos. Foram feitos reparos nas 
redes elétrica e hidrossanitária, cobertu-
ra, revestimento de pisos e paredes dani-
ficados e, ainda, a substituição de portas 
e pintura geral das faixas de orientação.

O hospital irá oferecer atendimento 
ambulatorial com médicos que atendem 
na rede municipal de saúde nas áreas de 
pediatria, ginecologia, dermatologia, or-
topedia, urologia, clínica médica, cardio-
logia, gastroenterologia, exames de ima-
gens e laboratório de análises clínicas. 
O hospital será campo de prática para 
acadêmicos em medicina pela Unifimes.

Em visita à obra, o secretário de Go-
verno e Comunicação, Aleomar Rezen-
de, esclareceu que manter a qualidade 
dos serviços de saúde e trabalhar para 

avançar mais, é o foco da administração 
do prefeito Agenor Rezende.

Os investimentos no setor são re-
alizados continuamente com reformas, 
ampliações, construções e programas 
que garantam o bem-estar da popula-
ção. “A reforma e ampliação do Hospital 
Municipal vai expandir o atendimento à 
população, além de melhorar ainda mais 
a qualidade da saúde pública em nossa ci-
dade”, pontua Aleomar.

Segundo a secretária municipal de 
Saúde, Rosângela Rezende Amorim, a in-
tervenção agrega mais qualidade ao pa-
pel desempenhado pela unidade. “Vamos 
oferecer mais dignidade ao usuário, além 
de melhorar o ambiente de trabalho para 
os servidores”, avalia.

Obras encontram-se na fase final e inauguração está projetada 
para as festividades alusivas ao aniversário de Mineiros

INICIADA REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO
Priorizar o esporte. Com esse 

pensamento, a Prefeitura de Mineiros 
deu início às obras de reforma e am-
pliação do Centro Esportivo Antônio 
Carlos Paniago, localizado na 8ª Aveni-
da, no bairro Mineirinho.

Inaugurado em outubro de 1977, o 
complexo esportivo nunca passou por 
melhorias tão significativas. A reforma 
irá contemplar uma nova cobertura, a 
substituição de toda estrutura elétrica 

e hidráulica, do piso, sanitários, arqui-
bancadas e uma grande transformação 
na parte externa, incluindo jardinagem.

“A recuperação de nossas áreas 
esportivas e de lazer é de suma im-
portância para ampliar benefícios à 
comunidade local”, afirma o secre-
tário de Governo e Comunicação,  
Aleomar Rezende. “Ao valorizar es-
tes espaços geramos oportunidades 
de desenvolvimento social e esporti-

vo, tendo em vista garantir o futuro 
de nossos jovens”, ressalta.

A reforma visa proporcionar 
mais conforto e comodidade aos alu-
nos da Escolinha de Iniciação Espor-
tiva, aos atletas de esportes especia-
lizados, bem como a realização de 
eventos culturais. 

Liah Resende/ Deusmar Barreto -  
SECOM/Prefeitura de Mineiros

FOTO: VR DIGITAL FOTO: ODONEL PEREIRA
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PREFEITURA INICIA REFORMA DA PRAÇA 
DEPUTADO JOSÉ ALVES DE ASSIS

Iniciativa do prefeito Agenor Rezende contempla praça de alimentação 
e espaço para comércio organizado. Obra será novo cartão postal da cidade

Com a proposta de oferecer mais 
uma opção de lazer e conforto 
para os moradores, a Prefeitu-
ra de Mineiros deu início no 

dia 16/09 às obras de requalificação da 
Praça Deputado José Alves de Assis, no 
centro da cidade.

A região central de Mineiros em 
breve estará de cara nova. A obra segue 
o padrão de qualidade da gestão do pre-
feito Agenor Rezende. O projeto con-
templa a construção banheiros indivi-
dualizados, masculino e feminino, praça 
de alimentação e espaço para comércio 
organizado. Para valorizar ainda mais o 
ponto onde diariamente transitam mi-
lhares de pessoas, a prefeitura vai fazer 
o replantio dos jardins, a substituição e 
implantação de novas lixeiras, instalação 
de mesas e espaço de convivência.

Segundo o prefeito Agenor Rezen-
de é preciso aproveitar o período de 
seca para tocar a obra. “Requalificar a 
praça é um desejo antigo dessa admi-
nistração e de todos nós, mineirenses”, 
disse. “Nós queremos, com essa obra, 
dar cara nova ao Centro da cidade ao 
proporcionar lazer, qualidade de vida e 
atender às necessidades dos comercian-
tes”, afirma.

Para o secretário de Governo e Co-
municação, Aleomar Rezende, a área da 

 Município vai fazer replantio dos jardins, substituição 
e implantação de novas lixeiras, instalação de mesas 
e espaço de convivência 

praça está deteriorada e a requalificação 
é necessária nesse momento. “Estamos 
nessa fase de construção, fechando o 
espaço para desenvolver o trabalho da 
melhor forma possível e entregar as me-
lhorias para a população e comercian-
tes”, observa.

“A determinação do prefeito Age-
nor Rezende é no sentido de levar infra-
estrutura, melhorias e qualidade de vida a 
toda população”, diz Aleomar. “A requa-
lificação da praça resgatará toda sua im-
portância e vai proporcionar mais con-
forto e segurança à população”, conclui. 

FOTO: ODONEL PEREIRA

FOTO: MAQUETE DA OBRA
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Projeto transformador de Mineiros alcança diversos bairros com pavimentação

  MINEIROS  

PREFEITO AGENOR REZENDE LEVA 
ASFALTO AO PARQUE DOS JATOBÁS

MÁQUINAS CHEGAM AO JARDIM DAS PEROBEIRAS

A Prefeitura Muni-
cipal implementa 
o projeto transfor-
mador de Mineiros 

com pavimentação asfáltica 
de diversos bairros, que pas-
sam a contar com a infraes-
trutura necessária que inclui 
galerias de águas pluviais, 
meios-fios e sinalização de 
trânsito. “Temos um compro-
misso com os moradores do 
município no sentido de ga-
rantir as benfeitorias neces-
sárias ao seu completo bem-
-estar”, diz o prefeito Agenor 
Rezende. Agora, é a vez do Parque dos 
Jatobás.

A pavimentação do Parque Jatobás 
é o benefício mais esperado pelos mora-
dores, que sofriam com a poeira e a lama. 
Maria de Lurdes, moradora do setor, ex-
plica que todos passaram por épocas difí-
ceis devido à falta de infraestrutura, mas 

agora, a realidade é bem diferente.
“Muito bom para o bairro e todos 

os moradores de Mineiros”, diz Maria 
de Lurdes. “Trata-se de uma importante 
obra da prefeitura, um grande benefício”, 
avalia. “Antes tinha muita poeira, muita 
lama, era difícil até para nos locomover 
e, agora, temos muito o que comemorar”, 

destaca a moradora.
A pavimentação as-

fáltica beneficia os setores 
Boa Vista, Dona Letice, José 
de Oliveira Martins, Souza, 
Novo Horizonte, Leontino, 
Jardim das Perobeiras e Par-
que dos Jatobás. O projeto 
ainda contempla os bairros 
Mutirão 4, Manoel Abrão, 
Marcelino Teodoro Gomes e 
Setor Santista. Outras locali-
dades serão contempladas.

De acordo com o secre-
tário de Governo e Comuni-
cação, Aleomar Rezende, as 

obras devem ser entregues nos próxi-
mos dias. Ele acrescenta que o trabalho 
da prefeitura vai continuar em toda a 
cidade, com ações positivas para a po-
pulação. “Muita gente não acreditava 
que iríamos trazer o asfalto e isso hoje 
é uma realidade”, afirma. “As máquinas 
não vão parar”, enfatiza.

A Prefeitura de Mineiros avança 
com as obras que vão resultar na pavi-
mentação asfáltica no Jardim das Pero-
beiras. Os moradores já comemoram a 
chegada do benefício.

Quem passa pelo setor pode notar 
o grande volume de obras. As máqui-
nas estão por todas as ruas. Na primeira 
fase, foram abertas galerias pluviais e 
implantadas redes de esgoto.

O trabalho agora se concentra na 
limpeza, abertura de ruas e marcações 
para que possa ser aplicada a massa as-
fáltica. Os moradores sonharam com 
esse momento e estão muito felizes 
com o projeto de transformação pelo 
qual passa o setor.

“Vejo a transformação que chega 

no nosso setor, que antes nunca tinha 
recebido a devida atenção. O trabalho 
que o prefeito Agenor Rezende realiza 
em toda a cidade, é de muita qualida-
de”, afirma Antônio Francisco, mora-
dor do Jardim das Perobeiras. “Asfalto 
significa saúde para todos e valorização 
dos nossos imóveis” relata.

“São duas frentes de trabalho para 
assegurar agilidade”, diz o secretário 
de Governo e Comunicação, Aleomar 
Rezende, ao se referir à empresa res-
ponsável pelas obras de asfalto, galerias 
pluviais e esgoto. Enquanto uma equipe 
realiza a terraplanagem, outra conclui 
obras de galerias, esgoto e outra a pa-
vimentação asfáltica. “Precisamos dar 
celeridade aos serviços para oferecer 

melhor qualidade de vida a toda a po-
pulação”, destaca.

Mineiros recebe obras de infra-
estrutura e melhorias em todas as vias 
públicas, como há anos não acontecia. 
São iniciativas que estão indo de en-
contro aos anseios da população.

De acordo com moradores, o pre-
feito Agenor Rezende atua em toda a 
cidade e não se esqueceu do Jardim das 
Perobeiras. “O trabalho está sendo mui-
to bem feito e pelo que estou notando 
é asfalto de qualidade”, afirma Ana Ba-
tista. “Esta obra foi muito esperada. Nós 
agradecemos ao prefeito, por lembrar e 
amparar a comunidade”, conclui. 

Textos: Liah Resende / Deusmar Barreto 
Secom - Prefeitura de Mineiros

FOTO: ODONEL PEREIRA

Asfalto chega à vários bairros da cidade
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  LEGISLATIVO EM FOCO  

CÂMARA MUNICIPAL HOMENAGEIA  
DESTAQUES DO AGRONEGÓCIO

Com a entrega da Comenda do 
Mérito Agropecuário Milton 
Fries, a Câmara Municipal de 
Mineiros realizou uma sessão 

solene, dia 19/09, para homenagear em-
presas e pessoas que se destacam na área 
do agronegócio, em seus respectivos ra-
mos de atuação.

A comenda é composta de um di-
ploma e uma medalha correspondente 
à honraria. Estão aptos a recebê-la, pes-
soas físicas e jurídicas, desde que reco-
nhecidas no exercício da função ou na 
prática da atividade que exerce.

Segundo o presidente do legislati-
vo mineirense, Vinícius Vilela Oliveira, 
esta comenda tem o objetivo de fortale-
cer os laços do município com o homem 
do campo, por meio da valorização e 
reconhecimento do trabalho realizado 
pela classe em nossa região.

A agricultura, a pecuária e o agro-
negócio de maneira geral são de grande 
importância para a economia e o desen-
volvimento do estado de Goiás. No Bra-
sil, esses setores representam cerca de 
um quarto (25%) do nosso PIB, abran-
gendo desde a exportação de carnes e 
vegetais para outros países, até a agricul-
tura local e familiar, que coloca alimen-
tos nas mesas dos brasileiros.

No entanto, mesmo diante de tama-
nha produtividade e potencial de cres-
cimento, o segmento é frequentemente 
negligenciado pelos governantes e re-
presentantes políticos, sofrendo com a 
falta de estrutura e articulação para que 
seja mais próspero e gere mais resulta-
dos positivos.

A COMENDA
A Comenda do Mérito Agropecu-

ário “Milton Fries” é resultado de um 
projeto de decreto de autoria do vere-
ador Vinícius Vilela, promulgado em 
2017. Sua intenção é homenagear, agra-
decer e reconhecer agricultores, pecua-
ristas, avicultores, piscicultores, apicul-
tores, suinocultores, caprinocultores, 
veterinários, agrônomos, zootecnistas, 
técnicos afins e empresários de ativi-
dades ruralistas que prestam relevantes 
serviços ao setor agropecuário.

O nome da honraria surgiu como 
um reconhecimento e forma de agra-
decimento pela notória vida profis-
sional do empresário e agropecuarista 
Milton Fries, um grande exemplo de 
sucesso do setor agropecuário de nos-

sa cidade e arredores. Nascido no Rio 
Grande do Sul, ele fixou residência em 
Mineiros na década de 70 e foi um dos 
pioneiros da produção de soja em nos-
sa região. Também foi proprietário da 
empresa Real Máquinas, membro do 
Rotary Clube de Mineiros e ex-patrão 
do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) 
– Porteira da Saudade, um dos mais in-
fluentes da região.

HOMENAGEADOS
Durante a Sessão Solene os vere-

adores de Mineiros puderam homena-
gear, cada um, duas personalidades e/
ou empresas da classe. Confira a seguir 
os homenageados com a Comenda do 
Mérito Agropecuário “Milton Fries” 
em 2019:

Vereadores de Mineiros entregam Comenda “Milton Fries” a 
representantes do agronegócio do Município e região

Presidente Vinícius Vilela, entre a esposa e filho do saudoso Milton Fries

FOTOS: MURILLO SPOUDE
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VEREADOR AUTOR: Adão Oliveira Lima 
HOMENAGEADOS: Paraíso Máquinas – Volmaq

VEREADOR AUTOR: Bispo Claudio Ernandes de Oliveira 
HOMENAGEADOS: BRF S. A. – Marfrig Global Foods

VEREADOR AUTOR: Fábio Sousa Santos 
HOMENAGEADOS: Kássio Vieira de Carvalho – Empresa 
Integração

VEREADORA AUTORA: Dra. Jeane Rezende Freitas 
HOMENAGEADOS: Ana Maria Sandri Mendonça  
– Regiana de Souza Rezende

VEREADORA AUTORA: Airam J. Silvério Botelho 
HOMENAGEADOS: Vânia Carvalho de Oliveira Melo – 
Geraldo Cabral de Sousa

VEREADOR AUTOR: Edmar Ferreira de Andrade 
HOMENAGEADOS: Fernando Resende Oliveira – Nilton 
Ovídio Rezende

VEREADOR AUTOR: Fernando Costa Lima 
HOMENAGEADOS: Nelson Paniago Vilela – Everton Men-
donça Rezende

VEREADOR AUTOR: José Sávio Costa 
HOMENAGEADOS: Danilo Vilela Oliveira – Cooperativa Mista 
dos Agricultores e Agricultoras Familiares de Mineiros
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VEREADOR AUTOR: Dr. Márcio de Medeiros César 
HOMENAGEADOS: José Sávio Costa 
– Aloir Vicente da Silva

VEREADOR AUTOR: Vinícius Vilela Oliveira 
HOMENAGEADOS: Alcir Martins Araujo – Cooperativa 
Mista Agropecuária do Vale do Araguaia Ltda – COMIVA 

VEREADOR AUTOR: Marcelo Rezende Vale 
HOMENAGEADOS: Jonas Pereira Filgueiras  
– Carlos Alberto Piacentini

VEREADORA AUTORA: Marta Brandão Rezende Carneiro 
HOMENAGEADOS: Manoel da Silva Santos – Antônio Paniago

VEREADOR AUTOR: Sergislei  Carrijo Silva 
HOMENAGEADOS: Gustavo Henrique Ribeiro Guimarães 
– Eder Pereira Santos

VEREADOR AUTOR: Renato Vasques de Souza 
HOMENAGEADOS: Antônio Carlos Carvalho de Castro – Afonso Franco de Carvalho

Texto com informação do site: www.mineiros.go.leg.br

  LEGISLATIVO EM FOCO  
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Especial Olhaki
DIREITO E JUSTIÇA

  Justiça não consiste em ser neutro 
entre o certo e o errado, mas em 
descobrir o certo e sustentá-lo, 
onde quer que ele se encontre, 
contra o errado.  
Theodore Roosevelt
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CURIOSIDADE DO 
MUNDO JURÍDICO
Consumidor que ficou banguela 
após quebrar dente ao comer pipoca 
receberá indenização

LUIZ FERNANDO PEREIRA

Uma indústria de alimentos 
deverá indenizar um cliente 
de Florianópolis em R$ 6,8 
mil, a título de danos morais 

e materiais, pela presença de uma por-
ca de metal em um pacote de pipocas 
de fabricação da empresa. O objeto foi 
mastigado sem querer pelo consumi-

dor, que acabou por quebrar um dente. 
Como consequência, precisou ser sub-
metido a vários tratamentos e procedi-
mentos dentários. Em ação ajuizada na 
6ª Vara Cível da Capital, o cliente nar-
rou que é marinheiro e atua diretamen-
te com pessoas, de forma que se sentia 
bastante envergonhado de ir trabalhar 
sem um dente.

O autor também relatou que houve 
tentativa de buscar uma solução junto 
à empresa, mas sem sucesso. Um CD-
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-ROM com um vídeo que supostamente 
mostrava o processo de fabricação das 
pipocas foi juntado pelo consumidor 
nos autos, assim como fotografias do 
produto adquirido. Em contestação, o 
fabricante alegou que o vídeo não tinha 
relação com a causa.

A empresa, em sua defesa, susten-
tou que as fotos não demonstram que o 
objeto de metal estava realmente dentro 
do pacote de pipoca antes de ser aberto. 
Acrescentou ainda que a elucidação do 
caso dependeria de exame pericial no 
pacote e na porca de metal, mas essa 
possibilidade nunca foi proporcionada 
à empresa. O fabricante apresentou um 
alvará sanitário como forma de atestar 
a qualidade da produção.

Na análise do caso, o juiz Celso 
Henrique de Castro Baptista Vallim 
ressaltou que o conflito surgiu direta-
mente de uma relação de consumo, em 
que o autor figura como consumidor 
vulnerável, e a empresa, como fornece-
dora. Conforme manifestou o magistra-

do, cabia ao fabricante o ônus da prova, 
sem possibilidade de se esquivar desta 
responsabilidade ou apenas demonstrar 
que seguia normas técnicas e legais.

Segundo anotou o juiz, a empre-
sa poderia ter realizado uma perícia 
na fábrica para mostrar a impossibili-
dade da porca ser colocada no pacote, 
bem como ter arrolado o dentista que 
confeccionou o laudo para que, de fato, 
reiterasse a tese de que o autor perdeu 
um dente com algo metálico. Contudo, 
houve omissão em relação à questão 

probatória.
O autor, por outro lado, apresen-

tou exame de corpo de delito, fotos, 
laudo odontológico e um vídeo que 
mostrava como a pipoca era feita para 
comprovar seu direito. No laudo, o ci-
rurgião dentista constatou que a lesão 
sofrida se deu por causa de uma mor-
dida em metal. “Concluo que a ré foi a 
única responsável pelo dano discutido 
nessa lide”, manifestou o magistrado.

O dano material foi fixado em R$ 
1.790, com base nos gastos do autor para 
a reparação do dente. Já o dano moral 
foi fixado em R$ 5 mil. “Evidentemente 
que esse fato vai para além de um mero 
dissabor do cotidiano. Seu cotidiano 
restou completamente alterado por 
causa disso. Houve uma depreciação 
estética de curto prazo, que, com efeito, 
pode gerar um constrangimento social”, 
escreveu o juiz. Cabe recurso ao Tribu-
nal de Justiça 

(Fonte: Luiz Fernando Pereira - TJ-SC)

 O dano material foi fixado 
em R$ 1.790, com base 

nos gastos do autor para 
a reparação do dente. 
Já o dano moral foi 
fixado em R$ 5 mil 
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E A CPI  DA LAVA TOGA?
CORIVAL REZENDE IRINEU 

É com tristeza que toco neste as-
sunto porque há 43 anos convivo 
e acompanho o andamento do 
judiciário, seja pela imprensa, 

seja no trabalho diário como advogado.
É lamentável constatar que o Poder 

Judiciário se encontra em franca deca-
dência. Ora, qual o operador do direi-
to que não gostaria de ver o seu cliente 
pagar custas, se não baratas pelo menos 
mais razoáveis do que as existentes? Qual 
o operador do direito que não gostaria de 
protocolar a ação de seu cliente e merecer 
rápidos despacho da inicial e sentença? 
Qual o operador do direito e membros do 
Judiciário e Ministério Público que não 
está sentindo um misto de desconforto e 
raiva das trapalhadas de alguns Membros 
do alto escalão do Poder Judiciário?

Dizia a minha saudosa mãe quando 
me flagrava, ainda criança, fazendo uma ou 
outra estrepolia: “o saco da paciência está 
enchendo e quando ele começar a derra-
mar vou te dar uma sova”. Dito e feito. De 
vez em quando a taca comia nas minhas 
pernas e “nádegas da bunda”, expressão 
cunhada por José Mauro de Vasconcelos, 
no livro “O Meu Pé de Laranja Lima”.

Essa passagem é para dizer que se 
a paciência de uma mãe com o seu filho 
pode acabar, o que dirá a paciência do povo 
com aqueles que ganham o dinheiro públi-
co e não primam em fazer a coisa certa?

A maioria do povo brasileiro de-
monstrou nas últimas eleições que a sua 
paciência com a corrupção e com os en-
gravatados corruptos já foi para o espaço, 
apesar de que outra parte da população, a 
minoria, não aprendeu a lição e teima em 

pretender voltar à cena do crime para co-
meter mais desatinos.

Então, o nosso STF que já contou com 
brilhantes ministros, como Luis Gallotti, 
Djaci Falcão, Bilac Pinto, Nelson Hungria, 
Thompson Flôres, entre outros, lamenta-
velmente é composto, atualmente, por 11 
cidadãos que se consideram “deuses” e 
fazem tudo ao contrário do que as pessoas 
honestas gostariam que fosse feito, como 
se a vontade popular não fosse o primeiro 
caminho para o surgimento das leis. A so-
ciedade brasileira não está mais admitin-
do a patifaria de alguns membros da nossa 
mais alta corte e esse descontentamento 
está obrigando alguns políticos mais aten-
tos ao clamor popular a se unirem na exi-
gência de se criar uma CPI para passar a 
limpo o nosso judiciário, de tanta nobreza 
no passado.
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E A CPI  DA LAVA TOGA?
Ora, como não perder a paciência 

com servidores públicos incompetentes, 
politiqueiros e tomados de vedetismos que 
margeiam a delinquência para agradar uma 
casta de profissionais encastelada na mi-
nha Ordem dos Advogados do Brasil, onde 
fazem de alguns julgadores “gato e sapato” 
para atender os poderosos e os corruptos 
ávidos pelo dinheiro público?

A sagrada missão do Poder Judiciário 
é julgar e não fazer leis! O Povo brasileiro 
nunca foi chamado a votar em um Minis-
tro do STF para fazer leis. Isso é atribuição 
exclusiva do Poder Legislativo. Pelo menos 
é o que está posto na Constituição Federal.

Não pode e nem deve o membro do 
judiciário, para beneficiar alguém, criar 
jurisprudência frontalmente contra uma 
lei clara e compreensível. E é isso o que a 

cúpula do Judiciário vem fazendo, seja nos 
Estados, seja em nível federal.

Mas, pior do que praticar essa ano-
malia é ver ministros do STF se engalfi-
nhando em público e em cadeia nacional 
desmoralizando o Poder Judiciário. Pior 
do que se arvorar de legislador é ver 
membros do Poder Judiciário, por puro 
vedetismo, se aliar a bandidos e corrup-
tos e oportunizar a esses a liberdade de 
viverem entre pessoas sérias e honestas, 
quando se sabe que os marginais devem 
passar anos e anos segregados em celas 
para expiar seus crimes.

Por isso que a apelidada “CPI da Lava 
Toga” precisa ir adiante. Ela, com certe-
za, não havendo interferências políticas, 
poderá passar a limpo o nosso judiciário, 
prendendo, exonerando e ou responsabi-

lizando aqueles que usam dos cargos que 
exercem de forma ideológica, pessoal e 
interessada.

Teria eu quase certeza de que a CPI 
da Lava Toga sairia em breve não fossem 
as pedras no meio do caminho, pedras es-
sas “José”, que tem nome, endereço e CPF: 
Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia, Renan 
Calheiros, Aécio Neves, Gleisi Hofman, 
Humberto Costa, Flávio Bolsonaro, Lulla 
da Silva, Rede Globo de Televisão, Folha 
de São Paulo, O Estado de São Paulo, Re-
vista Veja e tantos outros que não a querem 
porque, certamente, são apadrinhados de 
julgadores corruptos que também não de-
sejam que o Brasil seja passado a limpo. 

Corival Rezende Irineu é advogado 
em Mineiros - (OAB-GO. 3.404)







Extensão de Cilios e Manutenção: 
Nós perdemos em média 3 a 4 cílios naturais diários, por isso os clientes 
precisam de manutenções para deixar os cílios lindos e cheios. 
O crescimento do cabelo é composto de diversas fases - anágena, catágena e 
telógena. 
Ao aplicar extensões de cílios, os artificiais são colocados nos naturais quando 
estão na fase catágena. Nunca aplicamos as extensões de cílios enquanto os 
mesmos estão em fase anágena; como eles ainda são muito delicados e não são 
fortes o suficiente para manter uma extensão, além de crescerem bem mais 
durante o período em que a cliente ficará com extensões de cílios. 
O ciclo inteiro para os cílios é de cerca de 90 a 100 dias para um fio, que "teria" 
(100 dividido por 7 dias) 12 semanas. No entanto, na fase anágena que dura 30 
a 45 dias esses cílios naturais ainda não estão prontos para manter uma 
extensão. Assim, portanto, as extensões de cílios podem durar de4a 6 semanas, 
quando aplicados e cuidados corretamente. 
É recomendado que as pessoas voltem para a manutenção a cada 4 semanas. 
Nesse período são encontrados fios de cílios que já passaram da fase anágena 
para a fase catágena, que agora estão prontos e fortes o suficiente para manter 
uma extensão. Fase catágena é de cerca de 2 a 4 semanas, portanto, algumas 
das extensões de cílios aplicadas na fase catágena anterior estará agora na fase 
telógena. 

Preciso de uma pausa para fazer extensão de cílios? 
Se você entender o ciclo de crescimento do pelo e o lasher artist de cílios aplicar 
as extensões corretamente sem grudá-los e usar cílios e produtos de qualidade 
não há necessidade de fazer uma pausa a partir de extensões de cílios. No 
entanto, se o técnico não isolar cada cílio natural ou usar muita cola isso fará 
com que os cílios naturais caiam antes que seja completado seu ciclo natural, 
causando dor e falhas nos mesmos. 

Diferentes Aplicações 
A técnica fio a fio, como dita, é realizada aplicando um ou mais fios (podem 
chegar a 12 fios, dependendo da técnica, necessidade e suportabilidade dos fios 
naturais) em um único fio natural, proporcionando a extensão e o volume de 
acordo com a técnica escolhida. São utilizados materiais específicos, e o 
processo pode durar de 1 :30 a 3 :00 horas. Nesse período a cliente permanece de 
olhos fechados. O procedimento não causa dor e nem ardência se aplicado por 
um profissional qualificado e uso de materiais de qualidade. 

Quando não fazer Extensão de Cílios? 
A extensão não é recomendada para menores de 14 anos, pois nessa fase os fios 
naturais estão em fase de desenvolvimento para adquirir sua forma, espessura 
e tamanho definitivo. 
Fios naturais que passaram por algum tipo de agressão (queda, quebra, 
fragilização) devem esperar a recuperação total para realizar o procedimento. 
Pessoas com alergia a qualquer componente do adesivo não devem insistir no 
procedimento. ( Exija do profissional um teste alérgico). 

Cuidados com Sua Extensão 
- Alguns cuidados são necessários para que sua
extensão permaneça saudável, bonita e sem danos.
São eles:
- Não molhar a extensão por um período de 24
horas
-Não esfregar os cílios com movimentos bruscos
-Não usar produtos oleosos
-Não usarrímel
- Higienizar os cílios regularmente com
produtos que seu profissional fornece
na aplicação dos cílios.

91�� 
Lasher Artist 

Extensionista de Cílios desde o Ano de 
2014. Especializada nas técnicas fio a fio: 
Clássica, Ellipse, Híbrido, Volume Russo, 
Mega Volume e Lifting! 

Não se esqueça de fazer sua Extensão com um profissional especializado, pesquise o material utilizado 
pelo seu profissional cuide dos seus tios naturais pois sem eles não há extensão. 

(64) 3661-7746
Avenida 3, esq. e/ Avenida A, Qd. A, Lt. 1 O, Setor Machado, Mineiros-GO. 
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D’guste

A RICA CULINÁRIA GOIANA

Você gosta de saber um pouqui-
nho mais sobre a culinária dos 
lugares que visita? Publica-
mos aqui algumas dicas sobre 

a culinária goiana e, também, sugestões 
de restaurantes e lanchonetes onde você 
pode encontrar algumas dessas delícias 
em Mineiros. 

Alguns pratos produzidos em Goi-
ás têm origem indígena, outros carre-
gam a influência da culinária mineira. 
Devido à escassez de alimentos, que 
eram trazidos de outras capitanias, ti-
veram que arranjar substitutos. Não 
tinha batata, usavam mandioca. A cou-
ve foi substituída pela taioba, entre ou-
tros. Com isso, a culinária goiana ficou 
diferenciada, pois utilizava também os 
frutos do cerrado, dentre eles o exótico 
e saboroso pequi.

Veja três sugestões que você precisa 
experimentar:

GALINHADA
O prato preferido do goiano é 

a Galinhada. E não é só arroz com gali-
nha, mas pode ser acompanhada tam-
bém com milho e o famoso pequi ou 
guariroba, açafrão, pimenta de cheiro 
e muita cebolinha verde. É uma com-
binação divina!

Para quem nunca comeu pe-
qui, não se esqueça, não morda nem 
parta o pequi! Ele deve ser segurado 
com as mãos e tem que ser roído. O 
fruto tem um cheiro forte, o sabor é 
adocicado, tem uma polpa de colo-
ração amarela que envolve uma se-
mente dura e nela existe uma grande 
quantidade de espinhos.

Tenha muito cuidado ao roer, 
nunca crave os dentes, pois tem mui-
tos espinhos. 

ARROZ DE PUTA RICA
Outra comida famosa é o Arroz 

de Puta Rica, não se assuste com o 
nome. É isso mesmo!

Dizem que antigamente, nas ca-
sas de programa, as moças que ali tra-
balhavam tinham que fazer a própria 
comida. Faziam arroz e colocavam to-
das as sobras que encontravam na ge-
ladeira. E os clientes também comiam. 
Esse arroz ficou conhecido como arroz 
de puta pobre. Uma cafetina francesa, 
rica, que morava em Goiânia, resol-
veu fazer a diferença e  acrescentou 
ao prato açafrão, pedaços de frango, 
costelinha defumada, calabresa, ovo, 
milho e legumes; com a quantidade de 
ingredientes acrescentados à receita o 
prato ficou conhecido como Arroz de 
Puta Rica. Pense num arroz gostoso! 

PAMONHA
Outra maravilha é a Pamonha. 

Em quase toda esquina de Goiânia 
e nas cidades do interior existe uma 
pamonharia. É tradição em Goiás 
reunir a família para fazer Pamonha. 
Tem Pamonha doce, sal, à moda (ge-
ralmente com linguiça, queijo minas, 
muita cebolinha verde e pimenta). 
Com frango e catupiry, com creme 
de pequi, de jiló, etc. E ainda tem Pa-
monha frita.

Tem ainda a chica doida que tam-
bém é uma comida típica de Goiás. Ela 
é feita com creme de milho, calabresa, 
bacon, linguiça defumada, mussarela e 
pimenta. 

(Por Cristiane Vasconcellos)

Simples, mas muito rica em sabor! Assim pode ser definida 
a culinária do Estado de Goiás, carregada de tradições

FOTO: REPRODUÇÃO/INTERNET
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  DITO E FEITO 

“Percebi que as armas 
que tenho para conseguir 
tornar o mundo um pouco 

melhor são a música e 
o festival. É o que 

eu sei fazer bem”. 

Roberto Medina, 
idealizador do 

Rock in Rio

“As únicas pessoas 
que enfurecem ao ouvir a 
verdade são aquelas que 

vivem a mentira”. 
Sérgio Moro, ex-juiz e 
ministro da Justiça e 
Segurança Pública 

“Ambição de ser titular todos têm. É normal que tenham. 
E todos vão buscar dessa forma. A bola fala e o campo fala”. 

Tite, técnico da Seleção Brasileira de Futebol

“Deus me deu um 
presente, um filho especial. 

Fui um dos escolhidos. 
Somos muitos, mas ainda 
uma minoria. Se fôssemos 
a maioria, o mundo seria 
um lugar com muito mais 
amor incondicional e puro, 

com mais respeito, 
paciência e valores”. 

Marcos Mion, apresentador

“Não dou importância 
para as críticas, me segue 
quem gosta e conhece meu 

caráter. O restante vai levar 
block. É isso e acabou”. 

Andressa Urach, 
apresentadora

“Eu sou uma só. Sou a 
Ivete superstar que acorda, 

escova os dentes, toca violão, 
vai ao cinema, faz show, 

dá risada. É tudo junto. Se 
separar, a gente pira”.
Ivete Sangalo, cantora

“Vejo minhas cenas e 
sempre acho ruim.  
Sou muito crítica. Então, 
quando me criticam, acho 
que sempre pegam até leve, 
porque sou mais crítica do 
que quem me critica”. 
Grazi Massafera, atriz
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REDES SOCIAIS ESTÃO PREJUDICANDO 
SAÚDE MENTAL DOS JOVENS

As redes sociais estão preju-
dicando a saúde mental dos 
jovens, revelou um estu-
do realizado pela University 

College London e Imperial College no 
Reino Unido. A pesquisa contou com 
a participação de 10 mil pessoas, entre 
os 13 e os 16 anos, e concluiu que - com 
a consulta de redes como o Facebook, 
o Instagram e o Snapchat - o risco de 
problemas de saúde mental aumenta 
devido aos seus ‘efeitos secundários’.

Há uma ligação “significativa” entre 
as crianças que consultam as redes sociais 
mais de três vezes por dia e aquelas que, 
mais tarde, revelam sofrer de stress psi-
cológico. De acordo com a Sky News, os 
pesquisadores concluíram que este pro-
blema não é um resultado direto de ‘ir’ às 

redes, mas está, sim, associado aos efei-
tos ligados a este hábito.

De qualquer forma, nem todas as 
pessoas sentem esta questão da mesma 
forma. O estudo revela que, para as ga-
rotas, o uso frequente das redes prejudi-
cou a saúde por levar a um contato com 
o cyber-bullying, por falta de sono e de 

quantidade de exercício físico adequado.
Quanto aos rapazes, estes fatores só 

explicam 12% dos problemas, sendo que 
neste caso há efeitos diversos.

“Os nossos resultados sugerem que as 
redes sociais em si não prejudicam, mas o 
seu uso frequente pode impossibilitar ati-
vidades que têm um impacto positivo na 
saúde mental como dormir e fazer exer-
cício, enquanto aumenta a exposição dos 
jovens a conteúdos que podem ser peri-
gosos, particularmente o cyber-bullying”, 
revela Russell Viner, um dos coautores do 
estudo, em uma nota citada pela CNN.

As conclusões do estudo foram pu-
blicadas na The Lancet Child & Adoles-
cent Health. 

(Fonte: Lifestyle - Notícias Minuto)

 Estudo realizado no Reino Unido 
envolveu 10 mil jovens entre os 
13 e os 16 anos. As meninas são 

afetadas pelo cyber-bullying, 
assim como pela falta de 

sono e de exercício 
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APOCALIPSE À VISTA? 
CIENTISTAS CALCULAM DATAS 

DE UM PROVÁVEL FIM DO MUNDO

A humanidade corre o risco de 
ser extinta devido à colisão da 
Terra com um corpo celeste,  
uma catástrofe natural ou tec-

nológica. Isso não é uma fantasia da mídia 
ou dos diretores de filmes de Hollywood, 
mas sim previsões dos cientistas.

Embora haja diferentes opiniões so-

bre a data exata do fim do mundo, o único 
consenso parece ser que ele vai ocorrer 
neste século. Apresentamos três previsões 
científicas sobre o evento apocalíptico. 

  EU VI NA WEB  

2036
Entre os possíveis eventos que 

poderiam levar ao fim do mundo, um 
dos mais populares é a colisão da Ter-
ra com um asteroide. 

O asteroide mais preocupante 
para os cientistas é o Apophis, que 

em 13 de abril de 2029 se aproxima-
rá do nosso planeta a uma distância 
de 38 mil quilômetros (distância dez 
vezes menor que a existente entre a 
Terra e a Lua).

Há uma pequena possibilida-

de de o asteroide entrar em uma 
zona perigosa de 600, metros onde 
o campo gravitacional da Terra mu-
dará sua trajetória de voo. Se isso 
acontecer o Apophis colidirá com a 
Terra em 2036.
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Segundo os cientistas da 
Universidade Técnica 

Estatal Bauman de Moscou, 
na zona de risco, no caso 

de colisão do Apophis 
com a Terra em 2036, 

se encontram o Extremo 
Oriente russo, os países 

da América Central e 
África Ocidental.

2026
Há mais de 50 anos o cientista 

americano Heinz von Foerster publi-
cou com seus colegas um artigo onde 
revelou a data exata do Dia do Juízo 
Final – 13 de novembro de 2026. Nes-
se dia, a população da Terra deixará 
de crescer exponencialmente e ten-
derá ao infinito. 

Para fazer os cálculos, Foerster 
usou dois parâmetros que determi-
nam o destino de qualquer forma de 
vida: fertilidade e esperança de vida. 
Em 1975 o astrofísico alemão Sebas-
tian von Hoerner levou em contra 
outros parâmetros ligados à ativida-
de humana e estabeleceu que o apo-
calipse chegará entre 2020 e 2050, 
quando a população da Terra aumen-
tará a tal ponto que não conseguirá 
alimentar-se.

Os cientistas americanos, por 
sua vez, usaram números atuais nas 
fórmulas de von Hoerner e reve-
laram que o fim do mundo deverá 
acontecer não antes de 2300 e 2400 
devido ao aquecimento global provo-
cado pelas atividades humanas.

SÉCULO XXI
Em 1972 o Clube de Roma, orga-

nização informal que reúne intelec-
tuais, cientistas e futurólogos, apre-
sentou um relatório sobre os limites 
de desenvolvimento da civilização. 
Os autores analisaram o crescimento 
da população, a indústria e o consumo 
dos recursos não renováveis, a dete-
rioração do ambiente e revelaram 
que existe uma grande possibilidade 
de o colapso acontecer já no século 
XXI, se a humanidade não mudar seu 
comportamento, política e desenvol-
vimento tecnológico.

Nos anos 1980, diversos matemá-
ticos estabelececeram que conhecendo 
o início e duração da humanidade é 
possível prever quando termina. Essa 

hipótese se chama o “argumento do Dia 
do Juízo Final”. Segundo os matemáti-
cos, se quisermos analisar um qualquer 
processo, o mais possível é que o faça-
mos em meados desse processo, mas 
não no seu início ou no fim, ou seja, a 
nossa civilização está a metade do ca-
minho e ainda teremos pela frente al-
guns séculos ou milênios. 

Entretanto, há quem que acredite 
que colapso da humanidade ocorrerá 
já em breve. Por exemplo, o futuro-
logista Aleksei Turchin, em seu livro 
“Estrutura da Catástrofe Global”, ana-
lisa diferentes métodos de cálculo da 
data exata do apocalipse e a maioria 
deles aponta que o Dia do Juízo final 
chegará no século XXI. 







  GENTE QUE FAZ

 FÉRIAS MERECIDAS
Dr. Fernando Corrêa Bueno e Dra. 

Alessandra Klippel Bueno, durante 
férias merecidas no Lago Di Como, na 
Lombardia, Itália.

 NOTA 10
Na foto, Eliene Vilela comemorando o aniversário do filho Antônio Gabriel, 

escoltada pela brilhante equipe nota 10 do Sideral Imagem.



Glória
Elaine

 50 ANOS DE FORMATURA
No final deste ano Dr. Nilton Carvalho de Souza chega aos 50 anos de formatura. 

Uma bonita festa está sendo organizada para 19 a 23 de novembro, em Pirenópolis, 
quando estará comemorando o cinqüentenário com os colegas de faculdade.

 CASAL DINÂMICO
O gerente e proprietário do Cho-

pp Oktos e da Mineiros Locações de 
Equipamentos para Construção, Le-
onel Barbosa Moraes e sua esposa 
Amanda Melo Goulart.

 EM FORMA
A advogada Márcia Ferreira é uma 

verdadeira amante do esporte. Na 
foto ela aparece com o sensei Juracir 
e seu filho Diogo, durante treino na 
Academia de Karatê Dragão.

 BRILHANTE TRABALHO
O cuidado com os animais é uma 

marca do trabalho desenvolvido pela 
proprietária do Espaço Pet Banho e 
Tosa, Mollyne Martins Chitolina. Ela 
é formada em Medicina Veterinária 
pela UNIFIMES.

 PROFISSIONALISMO
A beleza exuberante e a dedicação 

de Samara Carvalho, professora do 
Dedicar Acompanhamento Escolar. 
Uma profissional de excelência.

 VIDA EM FILME
Os psicanalistas e professores da 

UNIFIMES, Dr. Danilo Marques da 
Silva Godinho e Dra. Cíntia de Sou-
sa Carvalho, na pré-estreia do filme 
“Passagens da Vida da Gente”. O do-
cumentário foi produzido e dirigido 
pelo casal. A estreia, para toda a 
cidade de Mineiros, ocorrerá ainda 
este ano. 
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