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Na década de 60 as águas consideradas milagrosas dos Pilões atraíram 
pessoas de várias partes do Brasil. Mas com o tempo e a falta de investimento 

esse turismo perdeu força. A empresária Gabriela Vilela de Sousa assumiu 
o desafio de resgatar sua magia e recebeu a Olhaki para uma entrevista 

exclusiva onde fala de seu grandioso projeto, a construção de um balneário.

BALNEÁRIO ÁGUAS DE PILÕES 
UM MARCO DO TURISMO EM MINEIROS

ENTREVISTA



















ANO III - Nº 28   
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

REVISTA EDITADA BIMESTRALMENTE 
PELA OLHAKI REVISTA.

EMAIL: olhakirevista@gmail.com

CNPJ: 27.399.156/0001-43

NOVO TELEFONE: 
(64) 3661-4860

NOVO ENDEREÇO 
Rua 13, nº 65, centro, Mineiros - GO 

CEP: 75830-076

DIRETORIA
DIRETORA GERAL:
Glória Elaine M. Preto

DIRETORA COMERCIAL: 
Ana Clara R. Rodrigues

DIRETOR OPERACIONAL: 
Gutemberg Oliveira

EDITORA: 
Glória Elaine M. Preto

Os comentários e conceitos emitidos nesta edição em entrevistas, artigos, 
anúncios e outras formas de manifestação, são de responsabilidade de seus autores 
e não representam, necessariamente, a opinião da Olhaki Revista.

54 NUTRIÇÃO E 
        BOA FORMA

O que você está comendo. 
Veja 20 dicas para 
melhorar sua alimentação

12 ENTREVISTA
A construção do Balneário 
Águas de Pilões promete 
fomentar ainda mais o 
turismo em Goiás e no 
Centro-Oeste brasileiro. 
O mega empreendimento 
está sendo realizado no 
município de Mineiros, 
pela empresária Gabriela 
Vilela de Sousa.

20 MINEIROS
Nova iluminação de final 
de ano surpreende a 
população e visitantes. 
A magia do Natal e Ano 
Novo estão presentes na 
cidade de Mineiros.

28 DITO E FEITO
Frases

31 EMPRESAS
Indústria Mais Avançada, 
é o nome de um programa 
piloto realizado pelo 
SENAI que promete 
revolucionar a vida das 
empresas.

34 ODONTOLOGIA
Tire algumas dúvidas sobre 
saúde bucal.

57 EU VI NA WEB
Incêndios na Amazônia 
aceleram degelo de 
galerias nos Andes, 
aponta estudo.

62 ARTIGO
O que o Brasil pode ser – 
José Antônio Puppio.

  ÍNDICE  

 EXPEDIENTE  

DESIGN E DIAGRAMAÇÃO: 
Rodrigo Martins
Elicássio Assis
 
REVISÃO: 
Pite Rezende

TIRAGEM: 
5.000 exemplares

SITE: www.olhakirevista.com.br

FACEBOOK: /OlhakiRevista

TWITTER: @revistaolhaki





ENTREVISTA

12 | NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019 | 



ENTREVISTA GABRIELA VILELA 
DE SOUSA

“Esse mega empreendimento será um desafio em minha vida e 
uma homenagem a todos que procuraram esse local encantador 
para tratamento de saúde, para momentos de fé, esperança e 
também de lazer”.

BALNEÁRIO ÁGUAS DE PILÕES 
UM SONHO QUE SE TORNA REALIDADE
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Fazer caminhada pelas trilhas 
do barro preto, se aventurar numa 
tirolesa com vistas encantadoras, 
curtir um passeio de Jet Ski num 
lago enorme, um tour a cavalo, mer-
gulhar em piscinas naturais de águas 
cristalinas, vivenciar toda a magia e 
a história fascinante dos Três Pi-
lões... São alguns dos atrativos que 
fará parte do Balneário Águas de 
Pilões, que está sendo construído no 
município de Mineiros, com recur-
sos próprios, pela empresária Ga-
briela Vilela de Sousa.

Gabriela é natural de Anápo-
lis, onde atua no ramo imobiliário. 
É casada, engenheira civil e artista 
plástica. Tornou-se produtora rural 
no ano de 2018 (soja e milho) no 
município de Mineiros.

O referido balneário está loca-
lizado dentro da Fazenda 3 Pilões, 
propriedade dos pais de Gabriela, 
Márcio Pedro de Souza e Maura Vi-
lela de Sousa. 

Em entrevista exclusiva à 
Olhaki, a empreendedora revela o 
sonho de colocar em prática esse 
projeto grandioso, que, sem dúvida, 
será um dos principais atrativos tu-
rísticos de Mineiros e região. “Será 
a certeza de aventura imperdível, de 
momentos de fé, de encantamento, 
em contato direto com a natureza e 
com uma história de águas medici-
nais, milagrosas, que proporcionaram 
a cura de muitas pessoas”, afirma.

Eis a entrevista...

Por décadas as águas sulfurosas 
dos Pilões foram procuradas por pes-
soas de várias partes do Brasil, para 
tratamento de saúde. Como se sente, 
depois de tantos anos, ao buscar esse 
resgate da história de Mineiros?

Gabriela Vilela – Confesso que a 
construção desse empreendimento é 
um grande sonho meu. Meu avô mater-
no, Hermínio Vilela, também sonhou 
com o que estamos edificando no local. 
Aqui ele testemunhou muita gente em 
busca das águas dos Pilões para trata-
mento de saúde, com muita fé e espe-

rança na cura. Então, depois de quase 
60 anos estamos trabalhando e inves-
tindo para resgatar essa história real 
de Pilões. Esse mega empreendimento 
será um desafio em minha vida e uma 
homenagem a todos que procuraram 
esse local encantador para tratamento 
de saúde, para momentos de fé, espe-
rança e também de lazer.

Qual a origem do nome Pilões? 
Por que do termo “águas dos três Pi-
lões”?

Gabriela Vilela – A história é mui-
to bonita. Porque antigamente foram 
colocados três pilões nas três nascentes 
de água aqui existentes. Então o local 
recebeu essa denominação. Quando Pi-

lões começou a ganhar fama, atrair 
muita gente, o então prefeito da 
época Osvaldo José de Souza (Toti) 
fez as caixas de concreto com os pi-
lões dentro.

Na verdade, Pilões pode ser 
considerado um marco do turis-
mo em Mineiros e em Goiás. Por 
volta de 1960, pouco se falava 
sobre a exploração do turismo... 
Não é mesmo?

Gabriela Vilela – Sim, eu 
considero que tenha sido um mar-
co do turismo regional, pois as 
águas consideradas medicinais de 
Pilões atraíram pessoas de Goiás 
e vários outros estados a partir de 
1960. Foram feitas análises e laudos 
das águas que jorram dos Pilões, 
comprovando seu teor medicinal. 
Meus pais, Márcio Pedro e Maura, 
contam que as pessoas chegavam 
aqui com tanta fé em busca da cura, 
acampavam por vários dias para 
beber da água e sempre saiam com 
resultados positivos.

Essas pessoas procuravam as 
águas sulfurosas dos Pilões para 
tratamento de quais doenças? 

Gabriela Vilela – Foram mui-
to utilizadas para combater a ver-
minose, doenças da pele, gastrite, 
úlcera, reumatismo, pressão alta, 

dentre outros problemas de saúde.

E sobre o barro preto que tam-
bém existe em Pilões. Foi muito uti-
lizado no tratamento de doenças da 
pele... Ele será inserido nesse projeto?

Gabriela Vilela – Será. O barro 
preto está localizado dentro de uma 
área de mata e terá duas trilhas exclu-
sivas até sua nascente. Quem desejar vi-
sitar o local e/ou utilizar o barro medi-
cinal em seus tratamentos, contará com 
infraestrutura e total segurança.

Pilões, no seu ápice em 1960, 
atraiu grandes temporadas de visi-
tantes. Muitos ainda comentam com 
saudade...
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Considero que Pilões tenha sido 
um marco do turismo regional, pois 

suas águas são consideradas medicinais 
e atraíram pessoas de Goiás e vários 
outros estados a partir de 1960 

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL



Gabriela Vilela – Existe muita 
magia e emoção por traz dessas memo-
ráveis temporadas. Meus pais contam 
que Pilões chegou a ser frequentado 
até por 500 pessoas num único final de 
semana, que aqui ficavam acampadas 
próximas às nascentes ou hospedadas 
numa pensão que aqui existia, sempre 
com muita fé e em busca da cura para 
seus problemas de saúde. 

Aqui também aconteciam festas 
tradicionais, missas, procissões, roma-
rias, leilões, campeonatos de futebol e 
até concurso de miss.

As águas dos Pilões, além de 
medicinais, foram consideradas mi-
lagrosas por muitos visitantes. Era o 
chamado “turismo da fé”. Como você 
pretende resgatar esse legado?

Gabriela Vilela – Antes de tudo, 
respeitando a fé e a crença de cada um. 
O termo “águas milagrosas” realmente 
foi muito utilizado para definir Pilões. 

No local, onde muitos afirmam ter 
alcançado milagres, construímos a Ca-
pela de Nossa Senhora Aparecida, que é 
considerada a protetora de Pilões. 

Aqui, antigamente, sempre havia 
missas semanais celebradas pelo sau-
doso Dom Eric. Ele foi um dos grandes 
entusiastas dessas águas. Por várias ve-
zes trouxe caravanas de visitantes. Essa 
religiosidade está muito viva, faz parte 
da história desse lugar. 

Não podemos esquecer do Dom 

Eric nesse momento e vamos ho-
menageá-lo dando seu nome à ca-
pela de Nossa Senhora Aparecida.

Quero continuar incentivando 
o turismo da fé, como era na época 
no meu avô Hermínio Vilela, man-
tendo viva a fé e a esperança de 
todos que bebem as águas das três 
fontes que jorram em Pilões.

Isso a motivou fazer um in-
vestimento tão significativo na 
construção do Balneário Águas 
de Pilões? 

Gabriela Vilela – Repito que 
sempre achei fascinante a história 
de Pilões, sua força e representativi-
dade. Soma-se a tudo isto a ligação 
da minha família com ela, pois meus 
pais são proprietários dessa área e a 
preservou com muito carinho. 

Sempre falava com meus pais 
em fazer um grande projeto aqui. 
Que gostaria de seguir as idéias e o 
ideal do meu avô. Então meus pais 
resolveram passar essa área para 
que eu pudesse transformar esse 
sonhado projeto em realidade, que 
também era um sonho do meu avô 
Hermínio.

Assim que o balneário esti-
ver pronto e em funcionamento, 
vou lançar outro grande projeto de 
3.000 lotes de chácaras em Pilões. 
Ele está pronto e em mãos, aprova-
do e registrado. 

Meus pais, Márcio Pedro 
e Maura Vilela, contam que as 

pessoas chegavam aqui com 
tanta fé em busca da cura, 

acampavam por vários dias para 
beber da água e sempre saiam 
com resultados positivos 

GABRIELA VILELA 
DE SOUSA

Aqui, antigamente, 
sempre havia missas 
semanais celebradas 

pelo saudoso Dom Eric. 
Ele foi um dos grandes 

entusiastas dessas 
águas. Por várias 

vezes trouxe caravanas 
de visitantes 
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ENTREVISTA

Como será o balneário. O 
que ele vai oferecer?

Gabriela Vilela – O Balneá-
rio Águas de Pilões terá um hotel 
com 30 apartamentos e chalés 
rústicos bastante aconchegantes, 
um restaurante com comidas tí-
picas da fazenda. Contará com 
várias piscinas, quadras de es-
porte, academia, uma área para 
eventos (shows) e parque infantil.

Outras grandes atrações serão um 
lago com 7,6 hectares, para passeios de 
Jet Ski, esportes aquáticos e pedalinho. 
Pista de caminhada no entorno do lago, 
quiosques e restaurante voltado para 
o lago, tirolesa, trilhas para passeio no 
meio da mata, cachoeiras com águas 
cristalinas, passeios a cavalo.

Criei a Praça das Fontes, que terá 
várias piscinas, jacuzzis, duchas e ba-
nheiros, todos com as águas medicinais.

O balneário terá trilhas para o bar-
ro medicinal, que fica no meio de uma 
mata. Oferecerá, também, bar molhado 
dentro da piscina, redários, lanchonete, 
a capela Dom Eric, área para camping 
com banheiros, dentre outros atrativos.

Será, sem dúvida, um verdadeiro 
paraíso localizado a 40 Km de Minei-
ros, pela rodovia BR-364, Km 273, à 
direita, na entrada da Fazenda 3 Pilões.

Vamos construir uma portaria para 
se entrar no balneário, e nela, visitan-

tes e pessoas interessadas pode-
rão obter o mapa de localização 
e maiores informações sobre o 
mesmo. 

Dentro desse projeto você 
pensou também em preservar 
o que ainda existe de memória? 

Gabriela Vilela – As fon-
tes estão como era antes, só que 

agora dentro de uma praça. A bomba 
d’água que existia antigamente está do 
mesmo jeito. A “casa da santinha”, o 
crucifixo, também, estão preservados 
e mantidos como era antes. As pesso-
as que visitarem Pilões terão o prazer 
de beber a água direto das fontes, tam-
bém como foi feito no passado.

Como está o andamento das 
obras? A partir de quando o Balne-
ário Águas de Pilões estará pronto 
para receber turistas?

Gabriela Vilela –A Praça das Fon-
tes, piscinas naturais e trilhas para o 
barro quero inaugurar até abril de 2020 
com uma grande missa. Vale dizer que 
a Capela Dom Eric já está pronta. Essa 
seria a primeira etapa.

A segunda etapa, seguindo o pro-
jeto da obra, está prevista para ser con-
cluída nos próximos dois anos, inclusi-
ve o lago.

Além do seu aspecto tradicional, 
que é o de oferecer as águas e o barro 
medicinal, o balneário será uma ótima 
opção de lazer para toda a família e 
a todos que buscam um lugar agradá-
vel, belo, para seus finais de semana e 
férias. Onde poderão encontrar muita 
paz e harmonia com a natureza. 

FOTOS: MAQUETE DA OBRA
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 A “casa da santinha”, o crucifixo estão preservados e 
mantidos como eram antes. As pessoas que visitar Pilões 
terão o prazer de beber a água direto das fontes, 
também como foi feito no passado 

 Sempre achei fascinante a história de 
Pilões, sua força e representatividade. Soma-
se a tudo isto, a ligação da minha família com 

ela, pois meus pais são proprietários dessa 
área e a preservou com muito carinho 









(Texto: Fernando Brandão)
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LUZES DO NATAL 
ENCANTAM MINEIROS

Nova iluminação surpreende a população e visitantes pela sua 
beleza. E a magia do Natal está presente em todos os lares da cidade

“Esse é um momento de muita 
emoção, de alegria e de confraterniza-
ção entre todos nós. Que essas luzes de 
Natal iluminem com muito amor cada 
lar de nossa cidade e seja um prenún-
cio de novas conquistas e realizações 
em 2020”. A afirmação é do prefeito 
Agenor Rezende proferida durante a 
inauguração do moderno sistema de 
iluminação de Natal e Ano Novo insta-
lado na Praça José Pereira dos Santos, 
que já encanta a população mineirense 
e visitantes.

Acompanhado por secretários e 

assessores municipais, vereadores e 
um grande público, o prefeito acio-
nou o sistema de energia e foi aplau-
dido com muita vibração por todos. O 
evento, ocorrido na noite do dia 06/12, 
contou com a apresentação especial da 
Banda Municipal Brasilino Alves de 
Oliveira, regida pelo maestro João da 
Harpa e da Orquestra de Violeiros Ra-
ízes do Sertão.

Além de dois belos túneis, a deco-
ração moderna da praça conta com pre-
sépio, papai noel, trenós, renas e muitas 
luzes.

OUTRAS 
ATRAÇÕES

O ponto alto da decoração de Natal 
de Mineiros está concentrado na Praça 
José Pereira dos Santos, mas moradores 
da cidade e visitantes podem conferir 
outros locais fascinantes, como a Praça 
da Igreja Matriz, praça Ernando Costa de 
Freitas (Bauhaus), aeroporto municipal e 
centro comercial. Deve-se ressaltar que 
o espírito de Natal tomou conta de Mi-
neiros e está presente em toda a cidade.

  MINEIROS  
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“Organizamos com 
muito carinho mais essa 

grande festa para a 
população mineirense. 

As luzes de Natal enchem 
nossos olhos e fico muito 
feliz ao ver as famílias 
saírem às ruas para 
viver todo encanto e 

magia que esse momento 
proporciona”.  

PREFEITO AGENOR REZENDE 

“Além de proporcionar 
momentos de lazer e 
de entretenimento, a 

ornamentação incentiva 
todos nós a viver o 

espírito de Natal, que 
é de muita união e paz. 
Vivemos momentos de 

alegria em 2019, de muitas 
realizações. Só temos que 

agradecer a Deus por 
tantas bênçãos”.  

ALEOMAR REZENDE, 
SECRETÁRIO DE GOVERNO E 

COMUNICAÇÃO 

“Preparamos uma 
decoração mais bonita 
que a do ano passado. 

Agradeço o empenho do 
prefeito Agenor ao inovar 
na decoração natalina e 

tenho certeza que ela está 
agradando a todos”.  

JAILSON MARTINS, 
SECRETÁRIO DE OBRAS 

URBANAS 
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  MERCADO    MINEIROS  

PREFEITURA DE MINEIROS 
INTENSIFICA OBRAS

Requalificação da Avenida Ino Rezende, da Praça 
Deputado José Alves de Assis, Terminal Rodoviário, 
reforma e ampliação do Hospital Municipal, são algumas 
das obras executadas pela Prefeitura de Mineiros

A Prefeitura de Mineiros segue 
com várias frentes de traba-
lho pela cidade. As obras, em 
todas as áreas da administra-

ção, contemplam uma série de deman-
das da população.

Na área de infraestrutura urbana 
avançam as obras de requalificação da 
Avenida Ino Rezende (Coqueiros). A via, 
que já foi motivo de críticas por falta de 
planejamento em administrações ante-
riores, agora recebe a devida atenção do 
prefeito Agenor Rezende.

O projeto que está sendo implanta-
do conta com toda infraestrutura, nova 
iluminação com luminárias em LED, pis-
ta de caminhada, pergolados, rampa de 
acessibilidade, equipamento de acade-
mia ao ar livre, lixeiras, mesas de jogos 
e mobiliários urbanos.

Haverá, ainda, sinalizações hori-
zontal e vertical, projeto de paisagismo e 
semáforos, sendo seis para veículos e 12 
para pedestres nos pontos de travessia.

HOSPITAL 
MUNICIPAL É 

DESTAQUE NA 
ÁREA DE SAÚDE

Com suas instalações prontas e 
prestes a serem inauguradas o Hospi-
tal Municipal Dr. Evaristo Vilela Ma-
chado é um dos mais expressivos in-
vestimentos na área de saúde pública. 

Localizado no Setor Boa Vista, o 
hospital recebeu reforma completa e 
ampliação dos espaços para oferecer 
atendimento médico de qualidade a 
todos os mineirenses. A requalifica-
ção contempla pintura, construção de 
novas salas, central de gás, adequa-
ções no centro cirúrgico e instalação 
de novos equipamentos. Foram feitos 
reparos nas redes elétrica e hidros-
sanitária, cobertura, revestimento de 
pisos e paredes danificados e, ainda, a 
substituição de portas e pintura geral 
das faixas de orientação.

O hospital irá oferecer atendi-
mento ambulatorial com médicos que 
atendem na rede municipal de saúde 
nas áreas de pediatria, ginecologia, 
dermatologia, ortopedia, urologia, 
clínica médica, cardiologia, gastroen-
terologia, exames de imagens e labo-
ratório de análises clínicas. O hospital 
será campo de prática para acadêmi-
cos em medicina pela Unifimes.

Segundo a secretária municipal 
de Saúde, Rosângela Rezende Amo-
rim, a intervenção agrega mais qua-
lidade ao papel desempenhado pela 
unidade. “Vamos oferecer mais digni-
dade ao usuário, além de melhorar o 
ambiente de trabalho para os servido-
res”, avalia. 

FOTOS: ODONEL PEREIRAFOTO: MAQUETE DA OBRA

Prefeito Agenor Rezende e o 
secretário Aleomar vistoriam obras
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 Novo cartão postal de 
Mineiros terá praça 

de alimentação, amplo 
estacionamento, sanitários 

individualizados, 
paisagismo moderno, 

espaço de convivência, área 
de lazer, acessibilidade 

pública, comércio e nova 
iluminação 

NOVA PRAÇA DEPUTADO 
JOSÉ ALVES DE ASSIS

As obras da nova Praça De-
putado José de Assis, no centro 
da cidade, também já saltam aos 
olhos de todos. Com a proposta 
de oferecer lazer e qualidade de 
vida aos moradores, a Prefeitura 
de Mineiros revitaliza a Praça De-
putado José Alves de Assis, locali-
zada no Centro. A reforma segue 
o padrão de qualidade das demais 
obras da gestão do prefeito Age-
nor Rezende.

O novo cartão postal da cida-
de terá praça de alimentação, amplo esta-
cionamento, sanitários individualizados 
para homens e mulheres, preservação 
das palmeiras, paisagismo moderno com 
várias espécies de flores e plantas.

A nova Praça Deputado José Alves 
de Assis terá, ainda, espaço recreativo e 
de convivência, área de lazer, acessibili-
dade pública, local destinado ao comér-
cio. O local ganhará nova iluminação.

Segundo o secretário de Governo 
e Comunicação, Aleomar Rezende, a re-
construção da praça é um compromisso 
do prefeito Agenor Rezende no sentido 
de resgatar e requalificar espaços que são 
tradicionais para a população.  “Estamos 
devolvendo à comunidade a praça total-
mente reformada, para que as famílias 

possam usufruir desse novo espa-
ço com diversas opções de lazer”, 
destaca.

Mineiros tem várias praças 
construídas ao longo dos anos, 
mas algumas jamais receberam 
cuidados efetivos do poder públi-
co. Para mudar o cenário, a pre-
feitura realiza um trabalho que 
prevê a construção e revitalização 
desses espaços até o final de 2020.

Recentemente foram cons-
truídas duas novas praças, sendo 

uma no Parque São José, com quadra 
poliesportiva, de areia, academia ao ar 
livre, calçadas, parque infantil, paisagis-
mo, arborização e iluminação. 

A Praça José Pereira dos Santos, no 
setor São Sebastião, próximo ao aeropor-
to, conta com pista de caminhada, dois 
quiosques, duas lanchonetes, sanitários 
masculino e feminino, todos com acesso 
para cadeirantes, playground, arboriza-
ção e academia ao ar livre.

Os moradores do Jardim das Pri-
maveras também irão receber em breve 
uma praça moderna que, com certeza, 
será um ponto de encontro e lazer para 
as famílias daquela localidade. Já estão 
sendo realizados no local os serviços de 
limpeza e de terraplanagem. 

FOTOS: ODONEL PEREIRA

FOTO: MAQUETE DA OBRA
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OBRAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO 
SEGUEM DENTRO DO CRONOGRAMA

  MINEIROS  

A empresa contratada pela Pre-
feitura de Mineiros para a 
construção do novo terminal 
rodoviário segue com a cons-

trução em ritmo acelerado e dentro do 
programado.

A obra está na fase de implanta-
ção de alvenaria. O prédio vai oferecer 
infraestrutura adequada para abrigar 
comerciantes e passageiros. Será uma 
edificação moderna e inovadora. “Da-
mos cumprimento a mais um dos nossos 
compromissos para com a população e 
vamos oferecer a moradores e visitantes 
um espaço confortável e seguro”, destaca 
o prefeito Agenor Rezende. 

O projeto do novo terminal rodo-
viário previu as demandas das empresas 
de ônibus que possuem veículos de dois 
andares, conhecidos como double-de-
cker. Terá altura suficiente para que ôni-
bus maiores possam estacionar na área 
destinada para o embarque e desembar-
que de passageiros. A obra, com projeto 
arquitetônico arrojado e paisagismo, terá 

impacto no visual da cidade.
De acordo com o projeto, o novo 

terminal terá, aproximadamente, 3 mil 
metros quadrados de construção. Será 
composto por um hall de entrada, espaço 
comercial para 10 salas, 14 guichês, uma 
sala para o setor administrativo, guarda-
-volumes, praça de alimentação com 
cinco salas para lanchonetes e uma para 
sorveteria.

O secretário de Governo e Comu-
nicação, Aleomar Rezende, afirma que 
a construção do novo terminal será um 
marco na história de Mineiros. “A con-
cepção da obra está dentro dos padrões 
mais avançados do país e todos os de-
talhes foram definidos para atender de 
maneira satisfatória aos usuários e co-
merciantes que atuarão no local”, diz. 
“Com certeza, o empreendimento tam-
bém será referência para outros municí-
pios”, ressalta.

Ainda compõem a nova rodoviária 
áreas de embarque e de desembarque, 
sanitários, fraldário, jardim de inverno, 

12 boxes para ônibus, área coberta para 
táxi, estacionamento para 38 motocicle-
tas e 57 automóveis, vagas para idosos e 
deficientes.

Toda a extensão do prédio da nova 
rodoviária terá acessibilidade. O paisa-
gismo também será um dos destaques. 
A iluminação externa de qualidade visa 
garantir mais segurança para usuários e 
colaboradores que vão atuar no comér-
cio local. 

Textos com informações da 
SECOM/Prefeitura de Mineiros

 Estrutura moderna e 
inovadora vai oferecer 

infraestrutura adequada 
para abrigar comerciantes 

e passageiros. “Vamos 
oferecer a moradores 
e visitantes um espaço 
confortável e seguro”, 

destaca prefeito 
Agenor Rezende 

FOTO: MAQUETE DA OBRA FOTO: VR DIGITAL
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PREFEITURA EMPREENDE 
OBRAS NA ZONA RURAL

 Atividades incluem 
construção de pontes 
de concreto armado,  

patrolamento, 
encascalhamento e 

levantamento de estradas 
vicinais de acesso às 
regiões do município 

Objetivo do prefeito Agenor Rezende é melhorar condições 
de tráfego para escoamento da produção e levar mais 

segurança a moradores do campo

A Prefeitura de Mineiros, por 
meio da Secretaria de Estradas e Roda-
gens, empreende obras na zona rural do 
município. Para atender às demandas 
do produtor, o trabalho se concentra na 
construção de pontes de concreto ar-
mado,  patrolamento, encascalhamento 
e levantamento de estradas vicinais de 
acesso a todas as regiões do município.

O objetivo do prefeito Agenor Re-
zende é melhorar as condições de trá-
fego para o escoamento da produção e 
levar mais segurança para os morado-
res do campo.

Segundo o secretário de Estradas 
e Rodagens, Jailson Martins, em algu-
mas regiões do município as obras já 
foram concluídas, e outras estão em 
pleno vapor.

“Mesmo em período de chuva, a 

ordem do prefeito Agenor Rezende é 
no sentido de que a secretaria dê todo o 
suporte necessário ao produtor rural”, 
diz Jailson Martins. “Com esta propos-
ta, diversas regiões do município estão 
sendo atendidas e o trabalho se intensi-
fica”, completa.

A prefeitura deu início à cons-
trução de mais uma ponte de concreto 
armado em parceria com produtores da 
região do Capão Alto.

A equipe da secretaria de Estradas 
e Rodagens está em trabalho de demo-
lição de uma antiga ponte de madeira 
sobre o Córrego Fundo e edifica uma de 
concreto armado que terá 7 metros de 
altura e 12 de comprimento.

A edificação irá atender às neces-
sidades de mobilidade dos produtores 
rurais daquela região, tendo em vista o 

escoamento da produção agrícola. No 
momento, está sendo realizada a fundi-
ção da base.

Já a equipe de manutenção da se-
cretaria está na região da Pinguela onde 
se executam serviços de patrolamento, 
encascalhamento e levantamento das 
estradas.

“Uma boa novidade para o homem 
do campo é que a Prefeitura de Minei-
ros terá uma nova frota de maquinários 
para a Secretaria de Obras Urbanas e 
a atual vai ficar, especificamente, para 
dar assistência ao produtor”, informa o 
secretário de Governo e Comunicação, 
Aleomar Rezende. “Isso significa mais 
agilidade na manutenção das estradas”, 
conclui. 

(Fonte: Liah Resende – SECOM/
Prefeitura de Mineiros)

FOTO: ODONEL PEREIRA
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  POLÍTICA  

FOCO NA EFICIÊNCIA DA 
GESTÃO E NO DIÁLOGO 

COM A POPULAÇÃO
Vinícius Vilela faz avaliação de seu ano como presidente da 
Câmara de Mineiros, revelando as ações que considera suas 

maiores conquistas como gestor público
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Vereador de primeiro man-
dato, Vinícius Vilela as-
sumiu, no início do ano, o 
compromisso de comandar 

a Câmara Municipal de Mineiros em 

2019. Agora, ao final da gestão, reflete 
sobre o que foi planejado e o que foi, 
de fato, executado; avalia o impacto e 
o progresso das ações realizadas; e de-
fine seus principais legados como ges-
tor: a maior devolução de duodécimos 
da história do município e os esforços 
para sedimentar uma relação de diá-
logo entre o Poder Legislativo e os 
cidadãos mineirenses.

Como foi a experiência de 
presidir a Câmara Municipal em 
2019? Qual a sua avaliação? O sal-

do é positivo?
Presidir a Câmara é um grande 

desafio, mas tem sido muito gratifican-
te. É preciso equilibrar várias coisas ao 

mesmo tempo. Tenho que assumir 
uma posição de liderança e, 

também, ter jogo de cintu-
ra para lidar com as situ-

ações administrativas 
e de gestão do dia a 

dia. Tenho que ter 

firmeza para tomar as decisões e, tam-
bém, humildade para ouvir as contri-
buições de todos e representar a Casa 
da melhor maneira possível.

No começo do ano (e da minha 
gestão) adotei o slogan “fiscalizar, le-
gislar e progredir” e foi isso o que ten-
tamos fazer ao longo dos meses. Ago-
ra, no final, eu acrescentaria a palavra 
“dialogar”. Aprender a nos comunicar 
com a população foi uma ação muito 
importante que começamos a desen-
volver este ano e eu espero que a Câ-
mara continue esse trabalho de ouvir 
os cidadãos e buscar o progresso em 
parceria com os mineirenses. Eu acho 
que a gente sempre espera poder fazer 
um pouco mais, mas estou satisfeito 
com o trabalho realizado. O saldo é po-
sitivo, com certeza.

Qual a marca, o legado que fica 
da sua gestão? 

Eu tinha dois objetivos principais: 
fazer uma gestão eficiente, focada na 
eliminação de gastos desnecessários, 
para que os recursos públicos fossem, 
de fato, destinados ao bem-estar e à 
segurança dos cidadãos de Mineiros; 
e reforçar os ideais de transparência 
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e acessibilidade (duas prioridades do 
meu mandato como vereador). 

Durante o ano, criamos novos ca-
nais de diálogo com a população — e re-
ativamos os antigos, fizemos melhorias 
no site da Câmara, colocamos em prá-
tica o projeto Câmara nas Escolas (que 
tem o objetivo de aproximar as crian-
ças e jovens de Mineiros da política) 
e estamos nos preparando para fazer 
a maior devolução de duodécimos da 
história da cidade.

Então, creio que o legado é a con-
firmação de que é possível fazer uma 
gestão eficiente e transparente. Ainda 
temos muito a melhorar, mas demos 
uns bons primeiros passos.

Como foi a participação popular 
nas sessões legislativas em 2019, pois 
uma de suas metas foi a de aproximar 
o Legislativo da comunidade. Essa 
participação poderia ser melhor?

A participação popular tem au-
mentado gradativamente, não é algo que 
vai mudar de um dia para o outro. Per-
cebo que existe o interesse do povo em 
ser mais ativo e mais participativo, mas 
existem algumas barreiras. Muitas pes-
soas acham política um assunto com-
plicado ou não querem lidar com essas 
questões depois de um longo dia de tra-
balho. E isso é bastante compreensível.

Como representantes do povo, 
o nosso papel é comunicar o que está 
acontecendo e o que está sendo feito 
de um jeito mais simples e buscar in-

serir a população nos debates. Por isso, 
estamos atualizando o site da Câmara 
(mineiros.go.leg.br) com notícias dos 
gabinetes, reativamos a página do Face-
book (facebook.com/camarademinei-
ros) e criamos um perfil no Instagram 
(@camarademineiros).

Vários vereadores também têm 
perfis próprios nas redes sociais e in-
teragem diretamente com seus eleito-
res e com os cidadãos de maneira ge-
ral. Então, estamos caminhando para 
estreitar esse laço com a população e, 
consequentemente, aumentar a parti-
cipação popular ainda mais.

A devolução dos duodécimos re-
passados pela Prefeitura para manu-
tenção da Câmara será um dos focos 
neste final de gestão. Como o senhor 
pretende fazê-lo?

Bem, como dito anteriormente, 
esta vai ser a maior devolução de duo-
décimos da história de Mineiros, será 
um montante que ultrapassa R$ 1,5 
milhão. O objetivo é que esse recurso 
seja destinado a algo que a população 
realmente precise e que, de fato, repre-
sente uma melhoria para nossa cidade.

Para isso, estamos realizando uma 
enquete no site da Câmara, onde cada 
cidadão pode votar e dar sua opinião 
sobre qual deve ser o destino desse 
montante. As opções apresentadas são: 
Centro de Hemodiálise, Hospital Vete-
rinário, Delegacia da Mulher, UTI Mó-
vel, construção de creches ou aquisição 

de ônibus para pacientes que se tratam 
em Barretos.

A ideia é que a população nos diga 
onde esse recurso seria melhor inves-
tido e, a partir daí, poderemos argu-
mentar com a Prefeitura para que ele 
seja aplicado da melhor maneira possí-
vel. A enquete aproxima o mineirense 
dessa dinâmica de analisar cenários e 
priorizar soluções, que é bem comum 
no cotidiano da política. Assim, os cida-
dãos participam ativamente da tomada 
de decisão.

Qual sua mensagem final como 
presidente da Câmara Municipal de 
Mineiros?

Eu só tenho a agradecer. Primei-
ramente, ao povo mineirense por ter 
confiado em mim e nas minhas pro-
postas. Aos meus colegas vereadores, 
pelo voto de confiança para gerir a 
Casa durante este ano; e aos meus as-
sessores e à equipe administrativa da 
Câmara, pois sem essas pessoas eu não 
teria conseguido cumprir as minhas 
obrigações. 

Foi um ano de grandes desafios e 
de bastante aprendizado. Sem dúvida, 
uma das experiências mais importan-
tes da minha vida. Acredito que o obje-
tivo de ajudar Mineiros a progredir foi 
alcançado, mas sei que ainda temos um 
longo caminho pela frente. O trabalho 
não se encerra aqui e, no ano que vem, 
continuarei empenhado em buscar o 
melhor para nossa cidade. 

“A ideia é que a população nos diga onde esse 
recurso seria melhor investido e, a partir daí, 

poderemos argumentar com a Prefeitura para que ele 
seja aplicado da melhor maneira possível ”
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  DITO E FEITO 

“As pessoas pensam que artista não faz cocô, não faz xixi, 
não solta pum, nem leva tombo. Eu sou assim, acordo com 

remela no olho e falo o que eu tenho para falar. 
Não sou polêmica, sou o que sou.” 

Kelly Key, cantora       

“Hoje tem Flamengo. 
Hoje tem ‘‘maraca’’ 

lotado. Hoje tem Taça da 
Libertadores. Hoje tem Taça 
do Brasileirão. Hoje tem... 

festa na favela.”  
Gabigol, jogador de futebol

“Tudo o que fazemos acaba nos 
rendendo aprendizado. As passagens 
boas, as passagens ruins, tudo faz 
parte da vida. Me orgulho de sempre 
ter trabalhado com honestidade, 
com meu coração fazendo parte da 
história. Esse é meu jeito.” 
Gugu Liberato, apresentador de TV 
(In memoriam)

“Hoje não sei o que gravo. Não critico, nem nada, pois a 
gente nunca sabe o que vai ser sucesso agora ou depois. No 
meu tempo era diferente, era outro mundo.” 
Leonardo, cantor

“Sou uma privilegiada, 
sim. Claro que entre 
a sorte e a conquista 

tem muito trabalho.” 
Paolla Oliveira, atriz

“A palavra não é apenas 
um conjunto de sinais 

gráficos. Nela há sangue, 
suor e lágrimas”. 

Fernanda Montenegro, atriz

“A corrupção não é uma invenção brasileira, mas a 
impunidade é uma coisa muito nossa”. 

Jô Soares, humorista
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  POLÍTICA  

“2019 FOI UM ANO DE 
MUITAS CONQUISTAS”

O vereador “Fabim do Pereira” inovou 
em Mineiros, lançando programas e 

promovendo ações sociais impactantes

“Foi um ano muito produtivo, com 
a apresentação e votação de inúmeras 
matérias em benefício da comunidade 
mineirense”, a afirmação é do vereador 
Fábio Sousa Santos, o popular “Fabim do 
Pereira”.

Além de requerimentos e projetos 
aprovados, o parlamentar diz ter realizado 
durante o ano várias ações nas áreas so-
cial, do esporte e do agronegócio.

A Festa do Dia das Crianças foi uma 
delas, ocorrida no Setor Mutirão II, na 
Comunidade Nordestina de Mineiros e 
na Comunidade Quilombola do Cedro. 
“Foram três eventos com muita músi-
ca, pupa-pula, pipoca, cachorro quente, 

refrigerante, sorvete, pintura facial e, 
acima de tudo, muita diversão e alegria. 
Sem dúvida, foi uma oportunidade ím-
par para mim realizar esse projeto. Não 
tem preço ver o sorriso no rosto de uma 
criança”, comentou o vereador.

Outra iniciativa foi a realização da 
Copa das Fazendas, nas modalidades de 
futebol e vôlei. “Foi um sucesso total, 
pois promovemos uma grande integra-
ção das associações de produtores rurais, 
através do esporte. Agradeço de coração 
o apoio e participação das associações 
envolvidas, a 7ª CIPM e todos que nos 
ajudaram levar entretenimento à zona 
rural”, afirmou.

EMPREENDEDORISMO 
NA ZONA RURAL

Preocupado em levar conheci-
mento e qualificação ao homem do 
campo, o parlamentar lançou o Pro-
grama Empreendedorismo no Cam-
po, que vem sendo ministrado pelo 
consultor empresarial e palestrante 
Marcos Gonçalves. “O alcance dessa 
ação tem sido surpreendente, pois 
nosso objetivo é motivar e qualifi-
car o produtor rural, sempre levando 
inovação e orientação de como se 
comportar no competitivo mercado 
atual. Esse foi apenas o começo de 
um belo programa, que terá vários te-
mas ainda a serem apresentados aos 
nossos produtores rurais”, disse ele.

MAIS AÇÃO EM 2020
“Em 2020 vamos continuar 

nosso trabalho, sempre buscando a 
aproximação do vereador com a co-
munidade. Vamos ampliar programas 
e aprimorar os que promovemos, 
sempre pensando em melhorar os 
serviços prestados”, assegurou o ve-
reador, concluindo em seguida: “Faço 
aqui um agradecimento especial à mi-
nha equipe de apoio, aos parceiros e a 
todos que direta e indiretamente nos 
auxiliaram na execução desses proje-
tos, fazendo com que o ano parlamen-
tar do vereador “Fabim do Pereira” 
fosse extremamente positivo”. 

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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  EMPRESAS  

NOVAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 
AUMENTAM PRODUTIVIDADE

Um programa piloto realiza-
do pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Indus-
trial (Senai), com 43 em-

presas de 24 estados, mostrou que as 
novas tecnologias digitais da Indús-
tria 4.0 aumentam em cerca de 22% 
a produtividade de micro, pequenas 
e médias empresas. Denominado 
Indústria Mais Avançada, o projeto 
é o primeiro a testar o impacto na 
produção do uso de ferramentas de 
baixo custo como sensoriamento, 
computação em nuvem e internet 
das coisas (IoT).

Indústria 4.0 é um termo recente 
que explica a aplicação das novas tec-
nologias nos principais processos indus-
triais. Entre as características mais mar-
cantes estão a automação de tarefas e o 
controle de dados e informações. O sur-
gimento e utilização dessas ferramentas 
está sendo classificado como a quarta 
revolução industrial, devido à possibi-
lidade de um impacto mais profundo e 
por se caracterizar por um conjunto de 
tecnologias que permitem a fusão do 
mundo físico, digital e biológico. 

Entre as ferramentas utilizadas es-
tão a Impressão 3D (adição de material 
para fabricar objetos, formados por vá-
rias peças, constituindo uma montagem); 
Inteligência Artificial (busca simular a 
capacidade humana de raciocinar, tomar 
decisões, resolver problemas, dotan-
do softwares e robôs de capacidade de 
automatizar vários processos); Internet 
das Coisas (possibilidade de que objetos 
físicos estejam conectados à internet, 
podendo assim executar de forma coor-
denada uma determinada ação).

Há ainda a Biologia Sintética (con-
vergência de novos desenvolvimentos 
tecnológicos nas áreas de química, biolo-
gia, ciência da computação e engenharia, 
permitindo o projeto e construção de no-
vas partes biológicas); e Sistemas Ciber-
-Físicos (sintetizam a fusão entre o mun-

do físico e digital, com todo objeto físico 
e os processos físicos que ocorrem, em 
função desse objeto, digitalizados). 

“O objetivo do Senai com a expe-
riência-piloto, chamada de Indústria 
Mais Avançada, é refinar um método 
de baixo custo, alto impacto e de rápida 
implementação, que ajude as empresas 
brasileiras a se inserirem na 4ª Revo-
lução Industrial. A iniciativa do Senai 
prova que a Indústria 4.0 é para todos: 
qualquer tipo de empresa, em qualquer 
estado do Brasil. O resultado nacional é 
relevante, e, principalmente, houve ga-
nhos significativos para todas as empre-
sas atendidas”, disse o diretor-geral do 
Senai, Rafael Lucchesi. 

Segundo o SENAI, os pilotos foram 
realizados entre maio de 2018 e outubro 
deste ano, em empresas dos segmentos 

de alimentos e bebidas, metal mecâ-
nica, moveleiro, vestuário e calçados. 
Foram instalados sensores para co-
letar dados, e as informações foram 
transmitidas para uma plataforma 
que acompanha em tempo real o 
desempenho da linha de produção, 
podendo ter maior controle dos indi-
cadores do processo e antecipar-se a 
possíveis problemas.

“As empresas que obtiveram 
maiores ganhos com as tecnologias 
digitais foram aquelas que utilizavam 
menos técnicas de gerenciamento da 
produção antes de participar do pro-

grama. A técnica nova, ao ser introduzi-
da em uma empresa que utiliza poucos 
métodos de gestão, proporciona ganho 
maior em produtividade”, disse o geren-
te executivo de Inovação e Tecnologia 
do Senai, Marcelo Prim.

De acordo com o Senai, a análise 
mostrou ainda que a percepção do ganho 
obtido com a tecnologia é muito afeta-
da pelo porte da empresa. As médias e 
grandes empresas tendem a investir em 
tecnologias da Indústria 4.0 para dar 
continuidade aos esforços de aumento 
de produtividade. Os micro e pequenos 
empresários valorizam mais a agilidade 
permitida pelo sistema. 

“O sistema permite aprender com 
o processo produtivo, diminuindo o 
tempo de resposta, tornando-o mais ágil 
e previsível. Garantir que aquilo que o 
empresário planejou será entregue nos 
prazos que ele combinou com o mer-
cado traz um nível de competitividade 
maior para a pequena empresa, e ela 
consegue se inserir mais facilmente nas 
cadeias de valor”, explicou Prim. 

Entre as recomendações para ade-
rir à indústria 4.0 estão enxugar proces-
sos, qualificar trabalhadores, empregar 
tecnologias disponíveis e de baixo custo, 
investir em pesquisa. 

(Fonte: Flávia Albuquerque - Agência Brasil)

 O objetivo do Senai com 
a experiência-piloto, 

chamada de Indústria mais 
Avançada, é refinar um 
método de baixo custo, 

alto impacto e de rápida 
implementação 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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  ODONTOLOGIA  

EXISTEM ALTERNATIVAS AO 
TEMIDO MOTORZINHO?

Embora tenham surgido métodos 
à base de laser, ultrassom e géis espe-
ciais para dissolver a cárie, nenhum 
é efetivo a ponto de substituir o mo-
torzinho com brocas em todas as situ-
ações, alerta Bonecker. Daí a impor-
tância de tratar a cárie o quanto antes 
– se possível, na fase inicial de mancha 
branca, quando a aplicação de flúor e a 
melhora da higiene bucal podem deter 
a evolução do quadro.

PASTAS COM BRANQUEADORES 
SÃO EFICAZES?

Elas são ricas em substâncias abra-
sivas (como sílica e bicarbonato). Para 
eliminar manchas, esses cremes dentais 
desgastam o esmalte, o que pode acarre-
tar retrações da gengiva e maior sensi-
bilidade, destaca Flávio Goulart. Assim, 
é melhor conversar com seu dentista 
antes de usá-las.

E O USO DE ÁGUA OXIGENADA E 
BICARBONATO DE SÓDIO?
É contraindicado, diz Flavio Gou-

lart. Provoca lesão e retração na gengi-
va, desgaste do esmalte, sensibilidade e, 
em casos mais graves, inflamação, que 
exige tratamento do canal – os mesmos 
danos, aliás, dos clareadores usados sem 
controle.

CAFÉ E REFRIGERANTES 
MANCHAM OS DENTES?

Com o passar dos anos, os dentes 
escurecem porque o esmalte vai fican-
do fino e a dentina, que é mais escu-
ra, torna-se mais espessa, esclarece 

o dentista. Fora isso, alimentos como 
café, refrigerantes escuros, vinho tin-
to e chás são ricos em pigmentos que 
impregnam o esmalte e contribuem 
para conferir ao dente uma coloração 
amarelada.

CÁRIE DÁ EM QUALQUER IDADE?
Sim. “Quanto maior a idade, maior 

sua incidência e a de problemas decor-
rentes, como perda de dentes”, alerta o 
professor Marcelo Bonecker, presidente 
da Aliança para um Futuro Livre de Cá-
rie no Brasil. Segundo dados do Ministé-
rio da Saúde, de 2010, na faixa etária de 
35 a 44 anos o número médio de dentes 
atingidos por cáries chega a 16,75%, um 
índice alto, pois um adulto tem 32 den-
tes. A prevenção consiste em escovar 
bem os dentes, no mínimo três vezes ao 
dia, utilizando creme dental com flúor, 
passar fio dental todo dia e fazer consul-
tas periódicas ao dentista.

POR QUE É PRECISO ESPERAR 
MEIA HORA APÓS A REFEIÇÃO 
PARA ESCOVAR OS DENTES?

Porque a saliva precisa de um tem-
po para neutralizar o pH dos alimentos 
e proteger os dentes contra desgastes. E 
a própria escova pode provocar abrasão. 
“O certo é fazer um bochecho com água 
e cerca de meia hora depois escovar os 
dentes”, orienta Andrea Beder.

POR QUE ÀS VEZES OS DENTES 
DOEM QUANDO TOMAMOS 

GELADO?
A sensibilidade ocorre quando os 

milhares de canais microscópicos exis-
tentes na dentina, tecido que forma o 

corpo do dente, ficam expostos e são 
submetidos a pressão, frio, calor, ali-
mentos doces ou ácidos, esclarece José 
Luis Bretos, diretor científico da clínica/
escola Núcleo de Estudos Odontológicos 
(NEO), em São Paulo. O tratamento va-
ria conforme a causa. As principais são 
retração da gengiva (deixa a raiz do den-
te aparente), fratura no dente, trinca no 
esmalte, cárie, refluxo e bruxismo (ran-
ger os dentes desgasta o esmalte).

SE A GENGIVA ESTÁ 
SANGRANDO, POSSO PASSAR 

FIO DENTAL?
Sim. O sangramento se deve prin-

cipalmente à gengivite, inflamação da 
gengiva decorrente da remoção inade-
quada de placa bacteriana dos dentes. A 
placa precisa ser retirada com escovação 
regular e, sobretudo, uso do fio dental, 
além de visitas ao dentista. Do contrá-
rio, endurecerá, formando o tártaro, que 
agrava o sangramento e colabora para 
uma forma mais avançada de doença na 
gengiva, conhecida como periodontite, 
observa o diretor da NEO.

MASCAR CHICLETE FAZ MAL 
PARA OS DENTES?

Ainda que escolha um produto sem 
açúcar, para evitar cáries, a sobrecarga 
associada ao movimento repetitivo pode 
enfraquecer a estrutura do dente e levar 
à erosão dentária, avisa Andrea Beder. 
Daí há o aumento na sensibilidade. 

Fonte: Cristina Nabuco 
- Revista Boa Forma

TIRE ALGUMAS DÚVIDAS 
SOBRE SAÚDE BUCAL

Conheça a maneira segura de ter dentes 
brancos e outros cuidados importantes 

para preservar sua boca saudável

FOTO: REPRODUÇÃO INTERNET
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BOAS 
FESTAS

"Vencedores são pessoas que procuram as
circunstâncias de que precisam e, quando não

as encontram, as criam." (Bernard Shew)

Que neste NATAL, tempo de reflexão e alegria,
possamos avaliar, agradecer e preservar todos
os sucessos obtidos e aproveitar as lições que 

cada experiência vivida proporciona.
E, que em 2020, renovemos nossas atitudes,

em busca de novas oportunidades,
e fixemos alvos e objetivos para alcançarmos

sempre os melhores resultados.

Feliz Natal e Próspero Ano de 2020 !!! 

Amigos do Guia Mineiros!

DOENÇAS DO BEIJO

É imperativo ter um sorriso cui-
dado e um hálito fresco para nos 
sentirmos seguros e inclusive 
para investirmos em novos rela-

cionamentos – sempre tendo em mente 
que a melhor relação é aquela que se es-
tabelece consigo próprio.

Mas, quais são as doenças que um 
beijo pode transmitir?

A publicação especializada Medical 
Daily revelou uma lista de doenças que 
podem ser transmitidas através do con-
tato com a saliva. Veja algumas delas:

Mononucleose: Muitas vezes as-
sintomática.

Papeira: Que causa inchaço na zona 

do pescoço e das orelhas.
Candidíase: Doença fúngica provo-

cada por uma cândida (fungo). 
Herpes simples: Lesões dolorosas 

e inestéticas na boca e lábios.
Varicela: Doença febril, infetocon-

tagiosa, que é uma modalidade de varíola, 
em regra benigna, caracterizando-se por 
uma erupção cutânea papulovesiculosa. 

Gripe: Doença febril, muito conta-
giosa, epidémica, de duração curta, que 
se manifesta principalmente por febre, 
cefaleias e atingimento das vias respira-
tórias, também denominada influenza.

Cáries: as bactérias causadoras  
também são contagiosas.
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 Um beijo pode 
transmitir doenças 
como Candidíase, 
Herpes, Varicela, 
Gripe e Cáries. 
Saiba algumas 

medidas a tomar 

COMO EVITAR O CONTÁGIO 
PELO BEIJO?

1) Consumir alimentos que esti-
mulam o fluxo da saliva e refrescam o 
hálito. Entre os quais: rúcula, agrião, es-
pargos, salsa, jiló, hortelã, maçã e pera.

2) Mastigue bem os alimentos. A 
mastigação correta contribui para a pro-
dução de saliva e para uma boa digestão.

3) Aumente a ingestão diária de lí-
quidos, dando preferência à água e aos 
chás de hortelã, erva-doce, boldo e car-
queja. Sumos de fruta, desde que sejam 

naturais, são bem-vindos.
4) Abstenha-se de tabaco, bebidas 

alcoólicas ou de drogas recreativas. Es-
ses hábitos que agravam ainda mais os 
quadros de boca seca.

5) Exclua da rotina a ingestão de 
doces muito caramelizados, como fruta 
em calda, gomas, rebuçados, marmelada 
ou geleias para passar no pão. 

(Fonte: Lifestyle – Notícias ao Minuto)







HORA E A VEZ 
DA CANNABIS
Anvisa autoriza fabricação e venda de 

medicamentos à base de Cannabis. 
Pedido de remédio já era feito pela 

internet, com prescrição médica

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) aprovou 
regulamento para a fabricação, 
importação e comercialização 

de medicamentos derivados da Cannabis. 
Norma entrará em vigor 90 dias após pu-

blicação no Diário Oficial da União.
A decisão foi tomada por unanimi-

dade pela diretoria colegiada da agência 
reguladora. O parecer apresentado em 
reunião ordinária pública em Brasília, 
está disponível na internet.
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O medicamento só poderá ser 
comprado mediante prescrição médica. 
A comercialização ocorrerá exclusiva-
mente em farmácias e drogarias sem 
manipulação. Conforme nota da Anvisa, 
“os folhetos informativos dos produ-
tos à base de Cannabis deverão conter 
frases de advertência, tais como ‘O uso 
deste produto pode causar dependência 
física ou psíquica’ ou ‘Este produto é de 
uso individual, é proibido passá-lo para 
outra pessoa’”.

“Essa é uma excelente notícia, 
um avanço. Torna mais democrática a 
possibilidade de prescrição”, assinala 
o neurologista Daniel Campi, vice co-
ordenador do Departamento de Dor 
da Academia Brasileira de Neurologia 
(ABN). Segundo ele, pacientes que con-
seguiam autorização de uso do medica-
mento estavam gastando mais de R$ 2,5 
mil por mês.

O especialista, no entanto, pon-
dera que “é preciso ter visão mais crí-
tica” sobre as potencialidades do me-
dicamento. Segundo ele, “há um gap” 
entre a demanda pelo medicamento 
“para a melhora da qualidade de vida” 
e o conhecimento sobre em quais pa-
cientes e circunstâncias produtos à 
base de Cannabis terão efeito.

“É como dizer que há um lugar 
fantástico na Floresta Amazônica, 
mas não dizer onde fica exatamen-
te”, compara Daniel Campi ao defen-
der que as universidades e centros de 
pesquisas deverão investigar mais os 
efeitos dos medicamentos.

Ele calcula que 70% da demanda 

antes da regulamentação da Canna-
bis para uso medicinal era para alívio 
de dor crônica (lombar e de cabeça). 
Também havia grande procura para 
casos de ansiedade e dificuldades de 
sono. A ABN prepara nota científica 
sobre fármacos à base de Cannabis.

A Associação Brasileira de 
Apoio Cannabis Esperança (Abrace) 
contabiliza centenas de pessoas que 
tiveram acesso ao medicamento para 
casos de epilepsia, autismo, mal de 
Alzheimer, mal de Parkinson e neu-
ropatias. A entidade divulga nomes e 
contatos de mais de 150 médicos que 
já prescreveram medicamentos à base 
de Cannabis.

VISÃO CRÍTICA

CONTINUA NA PÁGINA 44 ►
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 Além da recomendação médica, a 
autorização da Anvisa é requisito 

obrigatório para importar qualquer 
produto à base de canabidiol 

PROJETO DE LEI
A possibilidade de libe-

ração da comercialização de 
produtos com Cannabis mere-
ceu ao longo deste ano atenção 
constante do ministro da Cida-
dania, Osmar Terra, que é mé-
dico especializado em saúde 
perinatal e desenvolvimento 
do bebê, e faz restrições ao uso 
indiscriminado.

Na semana passada, em 
audiência pública na Câmara 
dos Deputados, Terra assina-
lou que “uma coisa é usar o 
canabidiol (...). Se ele faz efei-
to, tem que ter garantia do Mi-
nistério da Saúde para ser oferecido 
gratuitamente à população mais po-
bre com indicação médica, que real-
mente precisa. Agora, usar a descul-
pa do canabidiol para propor que se 
use a maconha livremente, nós não 
podemos deixar passar”.

Tramita na Câmara dos Depu-
tados o Projeto de Lei nº 399/2015 
que faculta a comercialização de me-
dicamentos que contenham extratos, 
substratos ou partes da planta Cannabis 
sativa em sua formulação. Em seu perfil 
no Twitter, Osmar Terra declarou haver 
lobby empresarial em favor da liberação 
de medicamentos derivados da Canna-
bis. Ele também declarou ser contrário à 
regulação do plantio da Cannabis, já ve-
tado hoje pela Anvisa. O Conselho Fede-
ral de Medicina publicou nota em favor 
do posicionamento do ministro.

Para o clínico-geral Leonardo Bor-
ges, do Hospital das Clínicas e do Hospi-
tal Sírio-Libanês, em São Paulo, “a pos-
sibilidade de uso recreacional existe em 
outros medicamentos como os fármacos 
de sildenafil, previstos para homens com 
disfunção erétil, mas consumidos por 
homens sem problema nenhum”. O mé-
dico, que já prescreveu medicamento à 
base de Cannabis, assinala que a decisão 
da Anvisa foi tomada “após grande revi-
são da literatura sobre o medicamento”.

PEDIDO DE REMÉDIO PODE SER 
FEITO PELA INTERNET

Desde o mês de outubro, pacientes 
em tratamento de saúde a quem tenha 
sido receitado o uso de canabidiol foram 
autorizados a solicitar a importação de 

produtos feitos à base da substância por 
meio de formulário eletrônico.

O novo guia de importação me-
diante prescrição de profissional de saú-
de legalmente habilitado deve ser pre-
enchido no portal gov.br,pelo paciente 
ou por um representante legal devida-
mente constituído.

Segundo a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), o formulário 
eletrônico procura agilizar o atendi-
mento às solicitações, eliminando etapas 
como a triagem dos processos instaura-
dos manualmente. O simples preenchi-
mento do documento disponibilizado no 
portal dá origem a um processo que pode 
ou não ser autorizado.

“Importante salientar que nada 
muda em relação ao passo a passo das 
solicitações. O que foi aprimorado foi o 
formulário para a realização de pedidos, 
além da adoção de uma nova porta de 
entrada para o requerimento”, explica a 
agência, em nota.

“As etapas do processo de pedido 
de análise de importação continuam 
as mesmas e incluem a necessidade de 
o paciente ter consultado um médico e 
obtido uma prescrição do medicamento. 
Depois disso, é preciso fazer um cadas-
tro junto à Anvisa e solicitar a análise 
de importação. Após a avaliação técnica 

do pedido, o órgão autoriza a 
compra do medicamento, que 
é o que permite a importação 
pelo paciente.”

Além da recomendação 
médica, a autorização da Anvi-
sa é requisito obrigatório para 
importar qualquer produto à 
base de canabidiol – substância 
química derivada da Cannabis 
sativa (a planta popularmen-
te conhecida como maconha), 
que consta da lista de insumos 
sujeitos a controle prevista na 
Portaria nº 344, publicada pelo 
Ministério da Saúde em 1998.

Os critérios e procedi-
mentos para importação, em cará-
ter excepcional, de produtos feitos 
de canabidiol estão detalhados na 
Resolução nº 17, da Anvisa, de maio 
de 2015.

A resolução estabelece que a 
importação também pode ser inter-
mediada por entidades hospitalares, 
unidade governamental ligada à área 

da saúde, operadora de plano de saúde 
ou entidade civil representativa de pa-
cientes legalmente constituída, para o 
atendimento exclusivo e direcionado 
ao paciente previamente cadastrado na 
Anvisa. Nestes casos, o paciente deverá 
informar, ao se cadastrar no portal, os 
dados do responsável pela intermedia-
ção da importação.

Ainda de acordo com o texto, a 
importação de produtos à base de cana-
bidiol em associação com outros cana-
binóides (dentre eles, o Tetrahidroca-
nabinol - THC, princípio ativo da planta 
da maconha, com propriedade alucinó-
gena, e que exige controle, conforme 
preveem os acordos internacionais dos 
quais o Brasil é signatário) elencados 
na resolução deve ser constituído de 
derivado vegetal; possuir teor de THC 
inferior ao de canabidiol; ser produzi-
do e distribuído por estabelecimentos 
devidamente regularizados pelas auto-
ridades competentes em seus países de 
origem e conter certificado de análise, 
com especificação e teor de canabidiol 
e THC, que atenda às exigências regula-
tórias das autoridades competentes em 
seus países de origem. 

(Fonte: Gilberto Costa e Alex 
Rodrigues – Agência Brasil)
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UMA GERAÇÃO DE DOENTES
Um em cada quatro jovens está viciado em celular, aponta estudo 
britânico. Usar a rede sem controle pode comprometer as atividades 
do cotidiano e colocar a saúde do usuário em perigo

Um estudo realizado por pes-
quisadores do King’sCollege 
de Londres afirma que esse 
comportamento viciante sig-

nifica que as pessoas ficam “em pânico” 
ou “chateadas” se lhes for negado acesso 
constante aos aparelhos.

Os jovens também não conseguem, 
segundo a pesquisa, controlar a quanti-
dade de tempo que passam diante dos 
smartphones.

Para os pesquisadores, esse vício 
está associado a problemas de saúde 
mental.

O levantamento publicado na BMC 
Psychiatry analisou 41 estudos anterio-
res envolvendo 42 mil jovens em inves-
tigações sobre o “uso problemático de 
smartphones”.

O estudo constatou que 23% ti-
nham comportamento classificável 
como vício, como ansiedade por não 
poder usar o telefone, por não conse-
guir moderar o tempo gasto e passar 
tanto tempo usando o smartphone, que 
isso prejudicava a realização de outras 
atividades.

VOCÊ SABIA?
Desde que você acordou hoje, 

quantas vezes você já utilizou a inter-
net? De acordo com o relatório Digital 
2019, uma pessoa passa em média mais 
de um quarto da vida online.

6h42min é a média mundial. No 
Brasil, o segundo país mais viciado 
em internet do mundo, a média é de 
9h29min, de acordo com o relatória da 

Digital 2019. O nosso país fica atrás ape-
nas das Filipinas, onde a média diária é 
de 10h02min, enquanto o Japão aparece 
em último lugar, com apenas 3h45min.

Desta forma, fazendo um cálculo de 
longo prazo, os brasileiros passariam pou-
co mais de 142 dias do ano online, todos 
os anos. Isso representa pouco mais de 
39% de todos os anos das nossas vidas. 

“CHEGOU PARA FICAR”
Esse comportamento viciante pode 

estar ligado a outros problemas, diz o 
estudo do King’sCollege, como estresse, 
tristeza, falta de sono e problemas de de-
sempenho na escola.

“Não sabemos se é o próprio smar-
tphone que pode ser viciante ou os apli-
cativos que as pessoas usam”, diz Nicola 
Kalk, um dos autores do relatório e inte-
grante do Instituto de Psiquiatria, Psico-
logia e Neurociência da Instituição.

“Há, no entanto, uma necessidade 
de conscientização pública sobre o uso de 
smartphones por crianças e jovens, e os 
pais devem estar cientes de quanto tempo 
seus filhos passam em seus telefones.”

Segundo Samantha Sohn, coautora 
do estudo, os vícios “podem ter sérias 
consequências sobre a saúde mental e o 
cotidiano”.

Amy Orben, pesquisadora do setor 
de Cognição e Ciências do Cérebro da Uni-
versidade de Cambridge, afirmou que não 
é possível determinar uma relação de cau-
sa e consequência entre depressão e o uso 
excessivo de smartphones, por exemplo.

“Já foi demonstrado anteriormente 
que os efeitos dos celulares não são uma 
via de mão única, mas esse humor (cau-
sado pela depressão) pode ter um impac-
to na quantidade de uso de smartphones 
também”, disse Orben.

Fontes: Sean Coughlan – BBC News
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POR QUE OS PIOLHOS PREFEREM 
ATACAR AS CRIANÇAS?
Um piolho pode viver só 30 dias. O problema é que durante esse tempo 
um piolho fêmea pode colocar até 300 ovos, que são chamados de lêndeas, 
na nossa cabeça. Daí dá pra imaginar o estrago que esse bichinho faz

As crianças são vítimas mais 
atraentes para os piolhos por-
que têm um contato físico 
muito maior entre si, princi-

palmente em creches e escolas. Nesses 
locais é bastante comum, por exemplo, a 
garotada dividir bonés, pentes, escovas, 
almofadas… Como entre os adultos esse 
contato é menor, os insetos não se pro-
pagam com tanta facilidade. 

Por isso, essa praga, que costuma 
ser um problemão durante a infância, 
quase sempre some da vida de quem 

vai ficando mais velho. “Além disso, as 
crianças são geralmente menos sensí-
veis e não percebem que estão sendo 
picadas, o que facilita a infestação e 
retarda o tratamento”, afirma o biólogo 
Carlos Fernando Andrade, da Universi-
dade Estadual de Campinas (Unicamp). 

Há ainda cientistas que andam es-
peculando uma outra teoria, a de que a 
cabeça das crianças seria mais apetitosa 
para esses insetos, que se alimentam de 
sangue. Alguns especialistas acreditam 
que as crianças podem exalar deter-

minados hormônios, chamados cairo-
mônios, que as tornam mais atraentes 
para os piolhos. Mas isso ainda não está 
comprovado. Segundo o biólogo e es-
pecialista em piolhos Pedro Marcos Li-
nardi, da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), os principais períodos 
de transmissão e infestação dessa praga 
acontecem nas épocas de volta às aulas.

Inseto universal, o piolho (Pedicu-
lus capitis) é encontrado em qualquer 
região climática do mundo e infesta pes-
soas de todas as classes sociais.

  FORA PIOLHO...  
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SAIBA MAIS...
 O alimento do piolho é o nos-

so sangue, que ele consegue picando o 
couro cabeludo. Nesse ataque, o piolho 
usa um órgão sugador parecido com 
uma tromba. Ele ainda injeta no local 
uma espécie de saliva, que tem substân-
cias que evitam a coagulação do sangue, 
garantindo um rango mais farto.

 O número de piolhos varia. 
Numa infestação média, cerca de 50 
insetos fazem a festa na cabeça da víti-
ma. Já numa grande infestação, há até o 
dobro disso. Nesses casos, a pessoa até 
pode ficar anêmica pela perda de san-
gue. Outro problema são as reações às 
picadas, que, em alguns casos, podem 
gerar feridas no couro cabeludo, levan-
do a infecções.

 O ciclo de vida de um piolho 
é de cerca de um mês. Nesse período, a 
fêmea é capaz de colocar até 300 ovos. 
Essas lêndeas são fixadas na base do 
fio do cabelo, junto ao couro cabeludo, 
graças a uma substância liberada pelas 
“mães” que funciona como um cimen-
to. A região da nuca e das orelhas são 
os locais preferidos para a postura dos 
ovos.

 Esbranquiçadas, as lêndeas 
têm cerca de 0,8 mm de comprimen-
to e uma casca altamente resistente à 
penetração de inseticidas. Como elas 
levam cerca de sete dias para virar nin-
fas, quando os piolhos passam a ficar 
vulneráveis aos remédios, o tratamen-
to para eliminar essa praga precisa ser 
repetido depois de uma semana.

 Existem três fases principais 
na vida desse inseto: a fase de lêndea 
(o ovo do piolho), a de ninfa (quando 
ele deixa a casca e começa a se de-
senvolver) e a de piolho adulto. Uma 
ninfa mede por volta de 1,5 mm, leva 
duas semanas para atingir a idade 
adulta e troca de pele três vezes nes-
se período.

 Com cerca de 2,5 mm, os pio-
lhos adultos têm três pares de pernas e 
uma garra na ponta de cada uma delas, 
que permite que se fixem nos fios de 
cabelo. Eles descem ao couro cabelu-
do só para se alimentar. Ao contrário 
das pulgas, os piolhos não pulam e só 
passam.

DICAS PARA ACABAR COM PIOLHO

Acabar com piolho nem sempre é 
fácil, principalmente em crianças em 
fase escolar que transmitem o parasita 
com mais facilidade mesmo após o tra-
tamento. No entanto, existem algumas 
dicas que podem ajudar a tornar o trata-
mento mais eficaz e prevenir uma rein-
festação.

O shampoo ou spray de trata-
mento é uma ótima opção e a mais efi-
caz para acabar com piolhos e lêndeas. 
Existem várias marcas disponíveis como 
o Paranix, Sanasar ou Pedider, por exem-
plo, que podem ser encontrados em far-
mácias.

Estes produtos devem ser aplica-
dos em todo o cabelo, desde a raiz até às 
pontas, conforme indicado no rótulo do 
produto. Vale ressaltar que existe outros 
produtos indicados. 

A utilização de um pente fino é 
muito importante para fazer correta-
mente o tratamento, já que pode ser uti-
lizado para espalhar melhor o shampoo, 
e também para eliminar piolhos e verifi-
car se existe reinfestação. Para crianças 
em idade escolar, mesmo depois do tra-
tamento, é muito importante verificar os 
fios com frequência e com a ajuda de um 
pente adequado, para evitar que os pio-
lhos se multipliquem novamente.

Para isso, deve-se passar um pente 
fino em cada mecha do cabelo, desde a 
raiz até as pontas, colocando uma toa-
lha ou lençol branco em cima da mesa 
para identificar mais facilmente os pio-
lhos. Este procedimento deve ser repeti-
do com a cabeça virada para baixo.

Além disso, estão também disponí-
veis para venda pentes eletrônicos, que 
matam o piolho ou a lêndea em uma só 
passagem.

Lavar objetos que entrem em 
contacto com o cabelo. O piolho é um pa-
rasita que se transmite através de esco-
vas, pentes, chapéus, travesseiros ou len-
çóis; por isso é muito importante lavar 
estes objetos com frequência para evitar 
reinfestação ou mesmo a transmissão do 
parasita para outra pessoa.

Assim, todos os objetos que tenham 
estado em contato com o cabelo da crian-

ça, como lençóis, cobertores, roupas, 
brinquedos de pelúcia, prendedores e 
arcos de cabelo, chapéus, bonés, tapetes, 
almofadas e a capa do sofá devem ser la-
vados se possível em água com tempera-
tura superior a 60º, ou selados num saco 
de plástico durante 15 dias, para asfixiar 
os piolhos.

Mesmo que o tratamento resulte 
e mate todos os piolhos e lêndeas, pode 
ocorrer reinfestação, principalmente em 
crianças quando voltam à escola. Assim, 
o uso de repelentes pode ajudar a evitar 
que o piolho se aproxime da cabeça da 
criança, já que esses produtos têm na sua 
composição óleos essenciais que liberam 
um cheiro que os piolhos não gostam e 
por isso eles não se aproximam. 

(Fontes: Yuri Vasconcelos – Revista 
Super Interessante e Drª Aleksana Viana 

(Dermatologista) – Tua Saúde.

“Não há ligação com a 
higiene: os piolhos adoram 
que lhes deem banho, que 
os penteiem e que no final 

os sequem.” 
FILIPA CHASQUEIRA 
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  NUTRIÇÃO E BOA FORMA  

Uma alimentação saudável pre-
vine deficiências nutricionais 
e protege contra doenças in-
fecciosas. Uma boa dieta deve 

ser variada e por isso rica em nutrien-
tes que podem melhorar as defesas do 

organismo.
Para que a alimentação seja sau-

dável ela deve ser composta de pro-
teínas, gorduras boas, carboidratos, 
aminoácidos, fibras,antioxidantes, vi-
taminas e minerais.Variar os tipos de 

cereais, de carnes, de verduras, gor-
duras, legumes e frutas, alternando as 
cores dos alimentos. Quanto mais va-
riada for a alimentação, melhor. Tudo 
deve ser consumido em moderação, 
nada em excesso.

Não basta ter acesso aos alimentos. Para uma boa alimentação 
é igualmente importante escolher os componentes certos 
e nas quantidades certas, nas diferentes fases da vida.

O QUE VOCÊ 
ESTÁ COMENDO?

VEJA 20 DICAS PARA MELHORAR SUA ALIMENTAÇÃO:
 1.Inclua alimentos antiinflamatórios na sua dieta, eles po-
dem livrar você de várias doenças.

 2.Não faça uma alimentação baseada em um único tipo de 
alimento ou nutriente. Tente variar ao máximo os alimentos.

 3.Inclua de 1 a 2 porções de frutas diariamente.

 4.Com relação às carnes, tente variar os tipos durante a se-
mana (peixe, frango, peru, bovina, porco) e de preferência 
consuma apenas uma vez ao dia.

 5.Inclua gorduras saudáveis como coco, abacate, manteiga ou 
ghee, castanhas, cacau e ômega 3.

 6.Para lanchinhos intermediários opte por: batida de abacate 
com cacau, mix de castanhas, frutas, uva passas, batida de fru-
tas vermelhas, chocolate acima de 70% de cacau.

 7.Ao invés do açúcar refinado, utilize xilitol, açúcar de coco 
ou melado.

 8.Diminua a quantidade de bebidas açucaradas, inclua mais 
suco verde, chás, suco de fruta e água.

 9.O café é muito saudável, mas não exagere; tome no máxi-
mo 3 xícaras ao dia.

10.Quer deixar de consumir algum alimento? 

Não compre-o! (simples, mas funciona)

 11.Tome pelo menos 1,5 litro de água ao dia.

 12.Antes de tomar o café da manhã, tome um copo de água 

com meio limão em jejum.

 13.Gosta de comer um docinho? Pode comer, mas inclua 
fibras na alimentação. As fibras ajudam a absorver o açúcar 
do organismo. Ou opte por doces caseiros como por exemplo 
brigadeiro com cacau. 

 14.Se não puder comer o feijão diariamente, substitua por 
lentilha ou grão-de-bico.

 15.Não se esqueça de ter uma dieta rica em proteínas. A pro-
teína é super importante para o bom funcionamento do corpo.

16.Inclua legumes e verduras nas principais refeições.

17.Em relação a óleos para cozinhas, troque os óleos vege-
tais por óleo de coco, ghee ou manteiga.

18.Inclua alho e cebola sempre na sua alimentação; essa du-
pla evita inúmeras doenças.

19.Inclua suplementos antiinflamatórios.

20.Além de se alimentar bem, uma dica superimportante é 
a atividade física. Caminhe pelo menos 3 vezes na semana, 
durante 30 minutos: essa atitude melhorará muito sua saúde!

Essas dicas são bem simples, se inseridas aos poucos no seu dia 
a dia, com o tempo seu bem-estar estará nas alturas.

Por último, uma pergunta: O que você faz para melhorar sua 
alimentação? 

(Fonte: Beleza e Saúde)





FOGO E CONSEQUÊNCIA
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  EU VI NA WEB  

Incêndios na Amazônia aceleram degelo de geleiras 
nos Andes, aponta estudo

Uma pesquisa realizada por 
cientistas brasileiros e france-
ses demonstrou pela primeira 
vez que os incêndios da Ama-

zônia contribuem para o derretimento 
das geleiras nos Andes, de acordo com 
o estudo publicado no jornal Scientific 
Reports.

Os especialistas encontraram quan-
tidades significativas de fuligem que aca-
baram por cair nas montanhas cobertas 
de neve localizadas na área norte das 
cadeias montanhosas, reduzindo a quan-
tidade de luz refletida e acelerando o der-
retimento do gelo.

Este fenômeno acontece devido à 
direção predominante do vento duran-
te a mudança da estação seca para a úmi-
da, entre os meses de agosto e outubro, 
quando ocorre a maior parte dos incên-
dios na zona.

Quando a fuligem cai na cordilhei-
ra a neve fica mais escura, refletindo 
menos luz e fazendo aumentar a tempe-
ratura. Dependendo das concentrações, 
estas partículas podem aumentar o der-
retimento entre os 3% e 14% por ano.

A ameaça afeta principalmente a 
Bolívia e o Peru, por estarem localiza-
dos em uma zona com mais potencial 

impacto. Devido aos ventos, as colu-
nas de fumaça provenientes das quei-
madas florestais na região amazônica 
atingem a linha de neve das montanhas 
nestes países.

Os pesquisadores mencionaram 
que o desmatamento em grande escala 
e as queimadas da floresta são conse-
quências diretas da atividade humana; 
no entanto, a intensidade da distribui-
ção do fogo depende da gravidade das 
condições de seca.

Os resultados deste estudo acres-
cem às preocupações de outra pesquisa 
da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, realizada em 2016, na qual se 
destacava que algumas áreas dos Andes 
cobertas de geleiras foram reduzidas 
quase à metade desde os anos 70 por 
esta e outras razões. 

(Fonte: Sputnik news)

 A destruição causada 
pelo fogo é grande e leva 
tempo para ser superada. 
Além dos Andes, efeito dos 

incêndios na Amazônia 
afeta todo o planeta 
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  GENTE QUE FAZ

   NOVO PRESIDENTE
O médico e vereador Sílvio Azarias de Oliveira vai presidir a Câmara Municipal de 

Mineiros em 2020. A nova Mesa Diretora terá como vice-presidente a vereadora Airam, 
primeira secretária Drª Jeane e segundo secretário Edmar Andrade. Vale ressaltar que 
Dr. Sílvio é vereador com quatro mandatos consecutivos e presidente do legislativo pela 
segunda vez.

Na foto ele aparece com a esposa Euclenia e as filhas Andressa e Samantha. 

   LINDA FAMÍLIA
Ricardo de Jesus, proprietário da Ricardo Imóveis, 

com sua linda e abençoada família. Esposa Laísa Costa e 
as filhas Luiza e Cecília.

   APRIMORANDO 
        SEMPRE

O cirurgião plástico Dr. Ro-
gério Morale, durante partici-
pação de mais um curso para 
aprimoramento de MD Codes, 
com o criador da técnica, o 
professor Maurício de Maio.

   NOVE ANINHOS
A bela Júlia Goulart, filha dos 

empresários Gisley Goulart 
(Drogaria do Trabalhador) e 
Jackson Carrijo, comemorou 9 
anos em grande estilo.

   MAE E FILHO
Rose Garcia, proprietária 

do Espaço de Beleza Visa-
gem, com seu herdeiro Luiz 
Eduardo.



Glória
Elaine

   CIDADANIA MINEIRENSE
Cito Paes, proprietário da H-5 

Auto Center ao lado da esposa Kel-
len e seus filhos Thúlio, Tharic e 
Maria Paula, recebeu o Título de 
Cidadão Mineirense concedido pela 
Câmara Municipal de Mineiros, 
através de um projeto de autoria do 
vereador Marcelo do Vale. 

   VALEU PROFESSOR
Mais um ano letivo se encerra. 

Boas lembranças ficarão eterniza-
das e amizades jamais esquecidas. O 
professor Clebey Jr, com os queridos 
alunos Priscilla, Pedro Moreira, Yas-
min Fernanda e Geovanna.

   50 ANOS DE FORMATURA
Dr. Nilton Carvalho de Souza em uma 

belíssima confraternização na cidade de 
Pirenópolis, quando se reuniu com os co-
legas de faculdade para celebrar 50 anos de 
formatura.
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  ARTIGO  
José Antonio 
Puppio

O QUE O BRASIL PODE SER

A demanda mundial por produ-
tos do agro, sejam alimentos, 
fibras ou bioenergia ainda vai 
crescer e são poucos países 

no mundo serão capazes de atender esse 
crescimento.

O principal deles certamente é 
o Brasil, mas para isto precisamos de 
um novo sistema político baseado em 
homens com ideais diferentes do pas-
sado, onde imperava o toma lá dá cá, ou 
seja, uma política de votos em troca de 
favores ou cargos políticos ou qualquer 
tipo de benesse.

Com a revolução chegando ao cam-
po, o país deverá entrar nesse ambiente 
da quarta revolução industrial, chegando 
a nossa oportunidade de assistirmos uma 
nova onda de crescimento, onde teremos 
um salto na gestão da produção rural.

A expansão acelerada de tecnolo-
gias disruptivas nos países avançados 
questiona os modelos de produção e 
serviços construídos pela indústria do 
século XX, gera mudanças no compor-

tamento dos mercados consumidores e 
aponta para mudanças econômicas e so-
ciais profundas, incluindo a atividade no 
campo e a produção de alimentos.

A digitalização, a conectividade e 
automação acelerada desarticulam in-
dústrias e alteram os padrões de compe-
titividade. Para o Brasil, a diferença entre 
ser competitivo e permanecer no atraso 
depende da capacidade de aproveitar as 

oportunidades abertas pelo ciclo atual.
Se os políticos faltarem, estaremos 

perdendo mais uma oportunidade de 
chegar ao nosso futuro. Temos que ficar 
atentos, uma vez que no nosso país exis-
tem fazendas de proporções gigantes-
cas, o agronegócio é pauta de discussão 
obrigatória e, sobretudo, urgente, entre 
todos os atores envolvidos com o tema. 
O agronegócio é responsável por 33% do 
PIB e por 42% das exportações totais do 
Brasil, gerando cerca de 37% dos empre-
gos em todo o território nacional.

Tendências tecnológicas da agri-
cultura  4.0, máquinas autônomas, inte-
ligência artificial, big data e blockchain, 
fazem parte da  nossa produção agríco-
la, que vem alcançando altos índices de 
produtividade.

Há cerca de uma década, o agro-
negócio brasileiro tem se consolidado 
como o principal setor que sustenta a 
economia do país. A produção brasileira 
de grãos do período 2018/2019, segundo 
o 5º levantamento realizado pela Com-
panhia Nacional de Abastecimento (Co-
nab) divulgado no dia 12 de fevereiro, 
deve alcançar 234,1 milhões de tonela-
das. Se comparado com a safra passada, 
o crescimento deverá ser de 6,5 milhões 
de t, o que representa volume 2,8% su-
perior.  Houve incremento de 910,5 mil 
hectares na área plantada ou 1,5% a mais 
em relação à safra 2017/18, elevando o 
total para 62,6 milhões de hectares.

A nossa conclusão é que o Brasil 
tem tudo para deslanchar, especial-
mente no agronegócio e que o debate 
político ganharia muito se deixassem de 
ideologias do passado para nos concen-
trarmos nas exigências e oportunidades 
do nosso século. 

*J.A.Puppio é engenheiro, 
empresário e autor do Livro 

“Impossível é o que não se tentou”

“Para o Brasil, 
a diferença entre ser 

competitivo e permanecer 
no atraso depende da 

capacidade de aproveitar as 
oportunidades abertas pelo 

ciclo atual ”
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