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“Sempre fiz e vou continuar fazendo política com fé, respeito, 
esperança e honestidade. As pessoas estão cansadas de mentiras 

e de ataques de baixo nível. A verdade sempre vencerá”.
A afirmação foi feita pelo prefeito eleito de Mineiros, 

Aleomar Rezende, em entrevista exclusiva à Olhaki revista.

“A VERDADE 
SEMPRE VENCERÁ”

ALEOMAR REZENDE
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UM NOVO CICLO DE 
TRANSFORMAÇÕES

ENTREVISTA
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Prefeito eleito de Mineiros, Aleomar Rezende projeta mais quatro 
anos de obras e realizações a partir de 2021.  Ele diz que a vitória 
nas urnas deve ser creditada “às duas gestões consagradoras do líder 
Agenor Rezende”. Afirma que vai continuar a fazer política com “fé, 
respeito, esperança, honestidade”. Destaca o papel da esposa Ana Paula 
e dos filhos Lucas, Matheus e Luma, que participaram ativamente 
da campanha: “Com minha família, trabalhamos de mãos dadas”

ENTREVISTA ALEOMAR 
REZENDE
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O prefeito eleito de Mineiros, Ale-
omar Rezende, projeta “um novo ciclo 
de obras, conquistas e transformações” 
para o município a partir de 2021. Vito-
rioso nas urnas com 17.857 votos, 5.215 a 
mais do que a adversária, ao lado do vice 
João Grandô, ele afirma que “nós dois 
estaremos à frente de um grande proje-
to que visa fazer da cidade referência em 
todos os setores. Para isso, vamos traba-
lhar com afinco, determinação e fé”.

Nesta entrevista exclusiva, Aleomar 
fala sobre a morte do Dr. Sílvio Azarias 
a uma semana das eleições, os projetos 
para a gestão que começa em 2021 e diz 
que o triunfo deve ser creditado “às duas 
gestões consagradoras do prefeito Age-
nor Rezende, que mudaram para sempre 
os destinos de Mineiros e de sua gente”. 
Destaca, também, o papel de “uma co-
ligação expressiva, composta por nove 
partidos de alta representatividade”. So-
bre os programas, citou o Kit Construção, 
que vai beneficiar mais de mil famílias e 

ajudá-las a construir a casa própria e o kit 
com material escolar, uniforme comple-
to, tênis e mochila. 

Ao fazer uma análise da campanha 
Aleomar Rezende afirma que “o eleitor 
estava muito convicto e não quis trocar 
o certo pelo duvidoso”. Ele diz que não 
tem vaidades. “Meu maior projeto é ser-
vir à população de Mineiros com muito 
esforço, afinco, determinação, honesti-
dade e transparência”. Segundo avalia, 
“sempre fiz e vou continuar a fazer po-
lítica com fé, respeito, esperança e ho-
nestidade”. 

Aleomar Rezende fez questão de 
realçar o papel da esposa Ana Paula e 
dos filhos Lucas, Matheus e Luma, que 
participaram ativamente da campanha. 
“Com minha família, trabalhamos de 
mãos dadas. Foi, sem dúvida, um grande 
exemplo. Estou muito orgulhoso e muito 
feliz”, conclui. 

Leia a entrevista a seguir. 

Quais foram os fatores que pos-
sibilitaram sua vitória com mais de 5 
mil votos de frente, um feito histórico 
na política de Mineiros?

Aleomar Rezende – A nossa vitó-
ria nas urnas com mais de 5 mil votos 
de frente é, sobretudo, resultado das 
duas gestões consagradoras do prefei-
to Agenor Rezende, que mudaram para 
sempre os destinos de Mineiros e de sua 
gente. Fui participante direto das ações 
que resultaram em obras de infraes-
trutura, serviços públicos de qualidade, 
programas sociais de dimensão e inúme-
ros benefícios em todos os setores. Os 
eleitores fizeram a opção pela sequência 
das ações positivas e novos avanços. O 
meu nome, naturalmente, foi escolhido 
tendo por base uma visão otimista da 
população, segundo a qual o que é bom 
tem que continuar e que seria temerá-
rio interromper o perfil de gestões que 
deram certo. 

FOTO: ADRIELE FIALHO

O prefeito eleito de Mineiros, Aleomar Rezende, ao lado da esposa Ana Paula, dos filhos Lucas, Matheus e Luma
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O senhor participou de várias 
campanhas, mas nunca como candi-
dato. Como se sente iniciando essa 
trajetória política com uma votação 
tão consagradora? 

Aleomar Rezende – Não me can-
didatei em pleitos anteriores porque a 
minha opção sempre foi no sentido de 
cooperar com o prefeito Agenor Rezen-
de, com quem caminho há mais de 30 
anos. No entanto, minhas experiências 
em eleição são inúmeras. Organizamos 
a campanha com base neste conjunto de 
aprendizado. Reunimos uma coligação 
expressiva, composta por nove partidos 
de alta representatividade. Em nenhum 
momento dessa jornada, apesar de tan-
tas calúnias e difamações, os nossos ín-
dices sofreram abalo. O eleitor estava 

muito convicto. Não quis trocar o certo 
pelo duvidoso. 

A partir de quando sentiu que 
seu nome ganhou visibilidade para 
disputar a Prefeitura de Mineiros? 

Aleomar Rezende – A partir do 
início da segunda gestão do prefeito 
Agenor Rezende pude coordenar ações 
determinantes tendo em vista a con-
solidação de investimentos em setores 
essenciais, como energia elétrica, sa-
neamento básico e obras estruturantes. 
Participei diretamente das negociações 
com a Caixa Econômica Federal para 
concretizar financiamentos que mudam 
a nossa realidade. Fui gestor da Prefei-
tura de Mineiros ao longo de quase oito 
anos e todas as minhas contas foram 
aprovadas pelo Tribunal de Contas dos 
Municípios (TCM). Em nenhum mo-
mento politizei minhas atividades. O 
crescimento de meu nome se verificou 
de maneira natural e espontânea. Mais 
cedo ou mais tarde, quem realmente 
trabalha alcança reconhecimento. Não 
tenho vaidades. Meu maior projeto é 
servir à população de Mineiros com 
muito esforço, afinco, determinação, 
honestidade e transparência. 

Depois de 30 anos trabalhando 
com o líder Agenor Rezende, sempre 

nos bastidores e no assessoramento, 
como será sucedê-lo na Prefeitura de 
Mineiros? 

Aleomar Rezende – É muita res-
ponsabilidade, muita emoção e mui-
ta alegria. É uma missão grandiosa e 
um desafio gigantesco. Mas tenho essa 
oportunidade histórica de colocar em 
prática todo o aprendizado que colhi 
ao longo dessas três décadas. O prefei-
to Agenor Rezende é minha inspiração 
maior. Tudo o que ele me ensinou te-
nho a chance agora de tornar realidade. 
Minha determinação é estar à altura da 
confiança que o prefeito e a população 
depositaram em mim. Não me faltam 
vontade e garra para cumprir todos os 
meus compromissos de campanha. 

Neste sentido, quero registrar aqui 
o meu muito obrigado, de coração, ao 
prefeito Agenor Rezende e à ex-pre-
feita Laci, que me proporcionaram tudo 
na minha jornada, que me ensinaram 
os caminhos do bem e das virtudes, que 
demostraram ao longo de suas trajetó-
rias que a política precisa, sim, ser ins-
trumento de transformação de vidas.

Agenor deixará o governo com 
mais de 90% de aceitação popular. É 
uma grande responsabilidade que o 
senhor recebe como seu sucessor na 

Em nenhum 
momento politizei 

minhas atividades. O 
crescimento de meu nome 
se verificou de maneira 
natural e espontânea. 

Mais cedo ou mais 
tarde, quem realmente 

trabalha alcança 
reconhecimento Acredito na política do bem, com propostas modernas, 

arrojadas e que respeitem os cidadãos. Foi com essa 
mensagem que venci as eleições. É com base nestes 

princípios que iremos governar nossa bela cidade 
ALEOMAR REZENDE, PREFEITO ELEITO DE MINEIROS

FOTOS: ADRIELE FIALHO
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Administração Municipal?
Aleomar Rezende – Creio que, 

no Brasil, nenhum gestor terá alcança-
do índice de aprovação superior ao do 
prefeito Agenor Rezende, que chega 
a 92%. Isso é resultado de muita luta e 
muito trabalho. Todos sabem que ele 
recebeu Mineiros em estado de calami-
dade. Hoje, desfrutamos de uma estru-
tura urbana de primeiro mundo, com a 
cidade sempre bela e limpa. Construí-
mos grandes obras como a revitalização 
da Praça Deputado José Alves de Assis, o 
prolongamento da Avenida Contorno, a 
nova Avenida Coqueiros, a praça de la-
zer José Pereira dos Santos, o Centro Es-
portivo Antônio Carlos Paniago, a Praça 
de Esporte e Lazer no Setor São José, o 
Estádio Municipal Capoeira, a feira co-
berta, o novo Hospital Municipal, a UPA 
24 Horas e o novo terminal rodoviário. 
Na zona rural fizemos constantes inves-
timentos com manutenção das estradas 
e construção de pontes. A assistência 
social, o lazer, o esporte, o turismo, a 
cultura, o meio ambiente e a habitação, 
todos os setores receberam grandes in-
vestimentos. A responsabilidade de su-
ceder Agenor Rezende é enorme. Mas, 
com muita humildade, quero dizer que 
estou preparado para construir mais 
quatro anos de progresso.

O prefeito Agenor Rezende sem-
pre creditou que o sucesso do seu go-
verno se deve ao trabalho de sua equi-
pe, praticamente a mesma nas duas 
gestões. O senhor também defende a 

tese de que “não se mexe em time que 
está ganhando?”

Aleomar Rezende – Posso lhe 
garantir que vamos valorizar todos os 
nossos dirigentes e colaboradores que, 
ao longo de oito anos, foram também 
responsáveis diretos pelos êxitos alcan-
çados pelas gestões do prefeito Agenor 
Rezende. Nossa composição de governo, 
naturalmente, será resultado do con-
junto de forças que reunimos durante 
o processo eleitoral, valorizando todos 
os que foram às ruas em busca de votos 
porque acreditaram no nosso projeto, 
nos nossos sonhos e nos nossos ideais. 

A morte do seu candidato a vice-
-prefeito, Dr. Sílvio Azarias, foi um 
momento triste que marcou sua cam-
panha, não é mesmo? 

Aleomar Rezende – O falecimen-
to do Dr. Sílvio Azarias no dia 07 de 
novembro, a uma semana das eleições, 
abalou profundamente a nossa coligação 
por tudo o que ele representava como 
homem público exemplar, um dos mais 
conceituados médicos da região, que 
dedicou 35 anos de exercício da profis-
são a servir e a amparar o próximo. Ele 
exercia o quarto mandato como verea-
dor e presidia a Câmara Municipal, onde 
demonstrou toda a sua capacidade como 
gestor. Fez da medicina um constante ato 
de amor e deixou como legado toda uma 
trajetória de vida dedicada a Mineiros 
e ao seu povo. Avaliamos que a melhor 
forma de homenageá-lo seria justamen-
te seguindo em frente com a campanha, 

para que alcançássemos a vitória e pu-
déssemos, todos os dias, reverenciar sua 
memória com realizações e projetos, 
especialmente no setor de saúde, a sua 
grande paixão. É o que iremos fazer a 
partir do dia 1º de janeiro de 2021.

Como será a atuação do vice-pre-
feito João Grandô na sua gestão? 

Aleomar Rezende – O vice-pre-
feito eleito, João Grandô, é nosso ami-
go, excelente gestor, um dos líderes da 
Igreja Católica em Mineiros, ex-verea-
dor e ex-presidente da Câmara Muni-
cipal em dois mandatos. No governo do 
prefeito Agenor Rezende, em 2013, as-
sumiu o comando do MineirosPrev que 
estava falimentar e o transformou no 
sétimo melhor serviço de previdência 
própria do Brasil. Integrante da nos-
sa querida colônia gaúcha, ingressou 
na atividade pública como candidato 
a vereador, elegendo-se como um dos 
mais votados. Foi escolhido presiden-
te da Câmara Municipal, onde realizou 
uma gestão memorável. No ano 2000, 
foi à reeleição, alcançou um segundo 
mandato, e novamente presidente do 
Legislativo, em 2001. Com trabalho, 
experiência e credibilidade, o vice-
-prefeito eleito com certeza em muito 
continuará a contribuir para que a fu-
tura gestão seja no todo exitosa, com a 
garantia de mais quatro anos de muita 
prosperidade para todos.

O senhor vai administrar a Pre-
feitura com uma base sólida na Câma-
ra. Time forte, não é mesmo? 

O prefeito Agenor Rezende 
é minha inspiração maior. 
Tudo o que ele me ensinou 
tenho a chance agora de tornar 
realidade. Minha determinação 
é estar à altura da confiança 
que o prefeito e a população 
depositaram em mim 

FOTO: ODONEL PEREIRA
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Aleomar Rezende – Nossa coliga-
ção Eu amo Mineiros elegeu 12 dos 15 
vereadores do município. Portanto, te-
mos uma base sólida na Câmara Munici-
pal, mas governaremos a partir de prin-
cípios eminentemente democráticos, 
com respeito à minoria e com estabe-
lecimento de constantes parcerias para 
bem administrar Mineiros. Queremos a 
participação de cada um dos vereadores 
no sentido de construir um projeto com 
viés coletivo, que seja a representação 
de todas as forças partidárias.  

A partir de então onde estará 
centrada a atenção do prefeito eleito 
Aleomar Rezende? 

Aleomar Rezende – Na verdade, 
já estamos com ação proativa no sentido 
de viabilizar os nossos projetos para Mi-
neiros. No dia 20 de novembro tivemos 
reunião importante com o presidente 
da Enel Goiás, José Luis Salas, em Goi-
ânia. Levamos demandas sobre energia 
de Mineiros e região. Ele foi muito re-
ceptivo e prometeu empenho para nos 
atender nas reivindicações. Pedimos a 
expansão da nova subestação de ener-
gia de Mineiros e também a consolida-
ção de parceria com a prefeitura para 
que possamos transferir a rede elétrica 
do canteiro central da Avenida Antônio 
Carlos Paniago, assim como foi feito na 
Avenida Coqueiros. Queremos fazer um 
belo projeto paisagístico na Avenida An-
tônio Carlos Paniago e a retirada da rede 
elétrica vai possibilitar essa mudança. 
Também apresentamos ao presidente a 
necessidade de melhor infraestrutura da 
rede elétrica na zona rural e no municí-
pio. Ele nos informou que já no ano que 
vem Mineiros vai receber 35 km de rede 
interna para melhorar a distribuição de 
energia. Nossa zona rural também será 
abastecida pela nova subestação de San-
ta Helena, melhorando a vida dos fazen-
deiros e produtores rurais.⠀

Também estivemos na Caixa Eco-
nômica Federal em reunião com o Supe-
rintendente de Habitação, Valcedir Vi-
cente Rosa. Falamos a respeito do nosso 
programa arrojado de moradia, que vai 
contemplar famílias que ainda não têm 
casa própria. Outra reunião foi com a 
coordenadora da Gerência Executiva e 
Negocial de Governo da filial da Caixa 

em Goiânia, Patrícia Machado Oliveira 
Portela, responsável pelo setor de obras. 
Buscamos novos investimentos para re-
forçar a infraestrutura do município.

Sua campanha focou muito na 
importância das igrejas e na formação 
familiar, nos bons costumes. Esse será 
um dos pilares da sua gestão?

Aleomar Rezende – Sem dúvida, 
durante a campanha visitamos diversos 
templos acompanhado de minha famí-
lia. Consideramos o trabalho das igrejas 
essencial para amparar o próximo. Nos-
sa meta é realizar parcerias com todas 
as denominações cristãs, de modo a so-
mar forças em programas sociais que 
beneficiem nossos cidadãos. Queremos 
criar uma sólida rede de proteção e de 
solidariedade voltada para a paz, a har-
monia, o bem-estar individual e cole-
tivo. Agradeço sobretudo a Deus pela 
oportunidade de comandar os destinos 
de Mineiros. Minha fé sempre foi viva 
e inabalável. 

Notou-se, durante a campanha, a 
presença marcante de sua esposa Ana 
Paula e dos filhos: Lucas, Matheus e 

Luma. Uma família que trabalhou de 
mãos dadas, sempre respeitando os 
adversários e praticando uma política 
de alto nível. Foi um grande exemplo... 

Aleomar Rezende – Minha esposa 
Ana Paula e meus filhos Lucas, Matheus 
e Luma participaram ativamente da 
campanha com muita fé, luta e alegria. 
Agradeço demais a eles pelas palavras 
de carinho e o amor incondicional em 
toda essa jornada que, num determina-
do momento, se tornou muito injusta 
devido aos ataques dos adversários. Res-
peitamos os adversários, a despeito do 
jogo duro. Com minha família, trabalha-
mos de mãos dadas. Foi, sem dúvida, um 
grande exemplo. Estou muito orgulhoso 
e muito feliz. 

O senhor sofreu duros ataques de 
sua adversária durante a campanha e 
conviveu com a distribuição de Fake 
News. Como analisa esse fato?

Aleomar Rezende – Sempre fiz e 
vou continuar a fazer política com fé, 
respeito, esperança e honestidade. As 
ofensas, mentiras e Fake News lança-
das durante a campanha refletiram uma 
ação equivocada da oposição, que ainda 

Fica o meu reconhecimento ao companheiro João Grandô, 
pelo seu grandioso gesto ao abdicar da candidatura a vereador 

para assumir o posto no lugar do nosso saudoso Dr. Sílvio 
Azarias. Nós dois estaremos à frente de um grande projeto que 

visa fazer de Mineiros referência em todos os setores 

FOTO: ADRIELE FIALHO
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insiste em exercitar as velhas práticas. 
As pessoas estão cansadas de mentiras 
e de ataques de baixo nível. A verdade 
sempre vencerá.  Estou na vida pública 
para trabalhar por Mineiros e ajudar 
todos os moradores, principalmente os 
que mais precisam. Acredito na polí-
tica do bem, com propostas modernas, 
arrojadas e que respeitem os cidadãos. 
Foi com essa mensagem que venci as 
eleições. É com base nestes princípios 
que iremos governar nossa bela cidade. 
Quero dar exemplo de retidão, trabalho, 
ética e realizações. 

Dentro do seu plano de governo 
quais são as prioridades para o ano de 
2021?

Aleomar Rezende – O grande de-
safio, a partir de 2021, é fazer muito mais. 
Temos o grande legado das duas gestões 
do prefeito Agenor Rezende. Vamos pre-
servar conquistas e avançar. Queremos 
fortalecer os programas voltados para 
a educação de qualidade, para ampliar 
o atendimento humanizado e digno na 
saúde, para a melhoria permanente de 
nossa infraestrutura, com mais pavi-
mentação e recapeamento de vias. Além 
de equipar as escolas com tecnologia e 
valorizar os professores, vamos desti-
nar a cada aluno, de maneira gratuita, 

um kit com material escolar, uniforme 
completo, tênis e mochila. Coordenei, na 
Prefeitura de Mineiros, o programa que 
garantiu lotes para famílias carentes. 
Agora, vamos criar o Kit Construção, que 
vai beneficiar mais de mil famílias e aju-
dá-las a construir a casa própria. Iremos 
fortalecer a saúde e contratar mais mé-
dicos. Ampliaremos nossa infraestrutu-
ra. Continuaremos com o apoio intenso 
e persistente à zona rural. Vamos priori-
zar a execução de programas sociais que 
tragam benefícios diretos para as cama-
das mais carentes da sociedade. Ajuda-
remos nossos moradores a realizar o so-
nho da casa própria. Intensificaremos os 
projetos voltados para esportes, turismo, 
cultura e lazer nos bairros. Mineiros terá 
um novo ciclo de obras e realizações a 
partir de 2021. Será um novo ciclo de 
conquistas e transformações. 

Qual mensagem o senhor deixa 

aos seus eleitores e à população mi-
neirense? O que esperar da adminis-
tração Aleomar Rezende? 

Aleomar Rezende – Construí mi-
nha trajetória pública, ao longo de 30 
anos, sempre ao lado do prefeito Agenor 
Rezende, desde a sua atuação como de-
putado estadual, presidente da Assem-
bleia Legislativa, governador de Goiás, 
conselheiro e presidente do Tribunal de 
Contas dos Municípios (TCM). Agora é 
minha vez de retribuir a ele e à popula-
ção de Mineiros todo o meu aprendizado. 
Quero aqui agradecer o nosso querido 
vice-prefeito eleito, João Grandô. Fica o 
meu reconhecimento pelo seu grandioso 
gesto ao abdicar da candidatura a verea-
dor para assumir o posto no lugar do nos-
so saudoso Dr. Sílvio Azarias. Nós dois 
estaremos à frente de um grande projeto 
que visa fazer de Mineiros referência 
em todos os setores. Para isso, vamos tra-
balhar com afinco, determinação e fé. 

Nossa meta é realizar parcerias com todas as denominações 
cristãs, de modo a somar forças em programas sociais que 

beneficiem nossos cidadãos. Queremos criar uma sólida 
rede de proteção e de solidariedade voltada para a paz, 

a harmonia, o bem-estar individual e coletivo 

FOTO: ADRIELE FIALHO
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 Venho de público agradecer aos meus 540 eleitores que depositaram seus 

votos de confiança na minha pessoa, me elegendo vereador por mais uma legislatura 

na Câmara Municipal de Mineiros.

 Meus agradecimentos são extensivos a todos aqueles que por algum motivo 

não puderam votar  na minha pessoa, mas que torceram por minha vitória. Também 

fica aqui um agradecimento especial aos meus amigos e amigas que estiveram 

diuturnamente comigo nesta caminhada vitoriosa. 

 A todos vocês meus eternos agradecimentos e que Deus abençoe a todos nós.

AGRADECIMENTO
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OBRIGADO MINEIROS POR
MAIS ESTA CONQUISTA!

O momento é de agradecer aos eleitores que 
me confiaram seus votos e me elegeram vereador 
por Mineiros. Agradeço também a minha família 
e toda equipe de campanha. De coração, muito 
obrigado. Honrarei cada voto recebido e tudo farei para 
corresponder à confiança em mim depositada.

Para os que ainda não me conhecem faço aqui uma 
breve apresentação sobre minha  trajetória política e 
atuação na vida pública.

Nasci em Mineiros no ano de 1951, filho de José de 
Carvalho e dona Maria de Lurdes Carvalho. Sou casado 
com Francisca Mota Carvalho, com quem tenho duas 
filhas: Roberta e Luciana Mota Carvalho. E também 
tenho três netos: Ana Carolina, José Roberto e Dandara.

Trabalhava como comerciante, ingressando na vida 
pública em 1983 como motorista do prefeito da época, 

Erasmo Rodrigues de Sousa (Nico). No ano de 1987 fui 
Secretário de Administração do nosso Município e no 
ano seguinte fui candidato a vereador, eleito o segundo 
mais votado. 

Como vereador fui autor de vários projetos e 
requerimentos aprovados, dentre os quais destacam-
se: A independência financeira da Câmara Municipal de 
Mineiros, com o Poder Legislativo passando a ter sua 
própria dotação orçamentária. O quadro de funcionários 
também foi reorganizado após a realização de um 
concurso para efetivar cargos previstos para curto prazo. 

Em 1991 assumi a presidência da Câmara de 
Vereadores e nesse período tive a oportunidade de 
estar à frente de vários projetos; um deles foi poder 
participar diretamente da elaboração da Lei Orgânica, 
que regulamentou as leis do nosso Município.

Em 1993 fui para Goiânia assumir a Chefia de 
Gabinete de Agenor Rezende, deputado estadual na 
época. Um ano depois Agenor assumiu o Governo do 
Estado e, então, me nomeou como diretor da OVG. 

Em 1995 estive também à frente da Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente, como diretor financeiro. 
Em 2000, quando Agenor assumiu como conselheiro 
do Tribunal de Contas dos Municípios, fui seu Chefe de 
Gabinete por 8 anos. 

Em 2013 fui nomeado novamente por Agenor como 
Chefe do seu Gabinete na Prefeitura Municipal, função 
essa que exerço até o dia de hoje e só me afastei para 
ser candidato a vereador no último pleito, sendo eleito 
com 709 votos. 

Na oportunidade, desejo a todos um Feliz Natal e 
um Ano Novo de muitas conquistas para Mineiros 

e sua gente. Contem comigo!

JOSÉ ROBERTO CARVALHO
VEREADOR ELEITO

 Venho de público agradecer aos meus 540 eleitores que depositaram seus 

votos de confiança na minha pessoa, me elegendo vereador por mais uma legislatura 

na Câmara Municipal de Mineiros.
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não puderam votar  na minha pessoa, mas que torceram por minha vitória. Também 

fica aqui um agradecimento especial aos meus amigos e amigas que estiveram 

diuturnamente comigo nesta caminhada vitoriosa. 

 A todos vocês meus eternos agradecimentos e que Deus abençoe a todos nós.
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  MINEIROS  

LUZES DO NATAL E ANO NOVO 
ILUMINAM MINEIROS

Já é tradição em Mineiros. Nos 
últimos oito anos a administra-
ção municipal capricha na ilu-
minação natalina e de ano novo, 

transformando praças e avenidas da 
cidade numa atração para moradores e 
visitantes de cidades vizinhas.

Marcando a inauguração do siste-
ma de iluminação de 2020, o prefeito 
Agenor, ao lado do prefeito eleito Aleo-
mar Rezende e de seu vice João Grandô, 
vereadores, secretários, assessores mu-
nicipais e o público participante, acio-
naram no dia 12/12 o sistema de ilumi-
nação na Praça José Pereira dos Santos. 
O ato marcou a inauguração de toda a 
iluminação especial instalado em vários 
logradouros públicos, com destaque para 
a bela Praça Deputado José Alves de As-
sis e Avenida José Joaquim de Rezende 
(Avenida Jardim).

Durante a inauguração o prefeito 
fez uma referência sobre esse momento 
mágico vivido pelas famílias de Minei-
ros e de todas as partes do mundo: “Es-
tamos unidos na fé e na esperança de 
um futuro melhor”. Ele falou sobre os 
cuidados que todos devem ter contra a 
pandemia, lembrando que a prevenção é 
o melhor remédio. “Vamos nos proteger, 
tomar todos os cuidados e vencer esse 
momento difícil que afeta a todos nós”.

O prefeito Agenor disse que o su-
cesso do seu governo se deve a união do 
Executivo com todos os poderes repre-
sentativos que atuam no Município, além 
de uma equipe administrativa extraordi-
nária, “que trabalha em plena sintonia”. 
Ele ressaltou a grande parceria com o 
Legislativo Municipal e conclamou que a 
partir de 2021, quando não estará mais a 
frente da Prefeitura, que essa harmonia 
continue. “Mineiros só tem a ganhar com 
união e o trabalho de todos que amam e 
querem o bem da nossa cidade”.

Concluindo, o prefeito fez uma sau-

 Falando durante o acionamento do sistema de iluminação 
de Natal, o prefeito Agenor conclamou a união 
de toda a comunidade: “Estamos unidos na fé 

e na esperança de um futuro melhor”. 

FOTOS: SECOM MINEIROS

dação especial à população pelo carinho 
e aceitação de sua gestão. “Muito obriga-
do a todos pela confiança, por esses oito 
anos de trabalho e dedicação. Feliz Natal 
e um Ano Novo de muito paz, saúde e 

amor em todos os lares da nossa cidade”.
Vale ressaltar que o evento foi abri-

lhantado pela Banda Municipal Brasili-
no Alves de Oliveira, com regência do 
maestro João da Harpa. 
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  MINEIROS  

CIDADE GANHA NOVOS 
CARTÕES POSTAIS

O prefeito Agenor Rezende, 
após inaugurar a nova e bela 
Praça Deputado José Alves de 
Assis e o novo Centro Espor-

tivo Antônio Carlos Paniago, presenteou 
a população com mais uma expressiva 
obra: A requalificação da Avenida Ino 
Rezende, popularmente conhecida por 
Avenida Coqueiros.

Com arquitetura moderna, a estru-
tura conta com pista de caminhada em 

piso intertravado de concreto, jardina-
gem, paisagismo, moderna iluminação 
com luminárias em LED, lixeiras, mesas 
de jogos e mobiliários urbanos, apare-
lhos de academia ao ar livre, bebedouros 
e pergolados.

Ainda serão implantados semáfo-
ros para veículos e para pedestres nos 
pontos de travessia, sinalização hori-
zontal e vertical e recapeamento total 
da via.

 Nova avenida conta com pista de caminhada, jardinagem, 
paisagismo, iluminação em LED, mesas de jogos, 

mobiliários urbanos e academia ao ar livre 

NOVO TERMINAL 
RODOVIÁRIO
A Prefeitura Municipal entre-

gará à população em breve o novo 
Terminal Rodoviário de Mineiros. 
O prédio, da década de 1970, foi to-
talmente demolido por não oferecer 
infraestrutura adequada para abrigar 
comerciantes e passageiros. 

“Erguemos uma nova edifica-
ção, moderna e inovadora”, afirma 
o prefeito Agenor Rezende. “Desta 
feita, demos cumprimento a mais 
um dos nossos compromissos com a 
população oferecendo aos morado-
res e visitantes um espaço adequado 
a nova realidade de Mineiros, mais 
confortável e seguro”, destaca. 

De acordo com projeto, o novo 
terminal será composto por um hall 
de entrada, espaço comercial para 10 
salas, 14 guichês, uma sala para o se-
tor administrativo, guarda-volumes, 
praça de alimentação com cinco sa-
las para lanchonetes e uma para sor-
veteria.

Ainda faz parte do novo termi-
nal áreas de embarque e de desem-
barque, sanitários, fraldário, jardim 
de inverno, boxes para ônibus, área 
coberta para táxi, estacionamento 
para motocicletas e automóveis, va-
gas para idosos e deficientes, além de 
outras qualificações.

A obra está em fase final de 
acabamento com previsão de ser 
inaugurado no mês de dezembro, 
dentro da gestão do prefeito Age-
nor Rezende. 

Com informações da SECOM-
Prefeitura de Mineiros

Novo Terminal Rodoviário de Mineiros
Praça Deputado José Alves de AssisCentro Esportivo Antônio Carlos Paniago

FOTOS: SECOM MINEIROS
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“O importante para um ser humano 
não é quantos anos de vida ele vai ter, 

e sim quantos anos de saúde”.
(José Inácio de Bayeux)

A Olhaki deseja que a saúde, a paz e o amor sejam seus 
convidados de honra para hoje e todos os dias da sua vida.  

FELIZ NATAL E FELIZ ANO NOVO COM MUITA SAÚDE!

2021



Este ano foi um ano de autoconheci-
mento, aonde deixamos de olhar para 
os outros e paramos para olhar os 
nossos desejos e anseios.
Com isso, muitas pessoas se interes-
saram em melhorar sua aparência 
física e bem-estar mental.
A beleza funcional, além de melhorar 
a aparência estética, contribui para 
uma melhor função da área trabalha-
da. A melhora da qualidade da pele 
com a reestruturação muscular faz 
com que tenhamos um rejuvenesci-
mento global.
Muitos pacientes sofrem com 
problemas capilares como caspas, 
coceira e descamação do couro 
cabeludo. São condições que também 
afetam o bem-estar físico e mental do 

paciente, devendo ser tratado e 
abordado da melhor maneira.
A aplicação da Triconcopia tem um 
excelente resultado para sanar 
dúvidas em relação a causa do 
problema que afeta o couro cabeludo. 
Afinal, a solução para todos os 
problemas é retirar a causa.
O Ultraformer 3 aborda três grandes 
Pilares essenciais em uma harmoniza-
ção global, tanto facial, quanto 
corporal, ele provoca coagulação 
somente na profundidade escolhida, 
o que permite tratar todas as opções e 
camadas da pele sem comprometer a 
epiderme e tecidos adjacentes seja ela 
flacidez, gordura, tração tecidual ou a 
combinação dos três. Ótimo para 
efeito bichectomia, lifting facial não 

cirúrgico, elevação de sobrancelha, 
diminuição da papada e gorduras 
localizadas no corpo.
O Ultraformer é uma ferramenta que 
ajuda paciente a expressarem da 
melhor forma seus corpos, respeitan-
do os limites naturais de cada um, 
sem cirurgia, com recuperação rápida 
e o mínimo incômodo durante o 
tratamento.
Já o EndyMed, vai nos auxiliar 
tratando cicatrizes, rugas, melasmas, 
estrias e alopecias.
Age estimulando colágeno e na 
Regeneração celular.
Vamos juntos trazer uma harmoniza-
ção global, que engloba o nosso bem-
estar físico e mental.

@dragracianavilela

Harmizar

QUER CUIDAR DA SUA SAÚDE

POR DENTRO E POR FORA? 
CONTE COMIGO! (64) 3636-6523

Renovare | Praça Dom Germano, 39
Centro - Jataí-GO
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CONTROLE SUA RAIVA

A raiva é um dos sentimen-
tos mais nocivos que existe, 
capaz de fazer mal não só a 
quem é alvo dela, como tam-

bém àquele que a sente. Obviamente é 
uma reação natural diante da frustração, 
da decepção ou da impotência. Porém, 
precisa ser controlada, para que não afe-
te os relacionamentos em todas as esfe-
ras da sua vida.

Todas as respostas que a raiva des-
perta em você podem ser consideradas 
prejudiciais. A pressão arterial aumenta, 
o ritmo cardíaco fica descontrolado, é 

possível que haja dificuldade para res-
pirar, problemas para se concentrar e 
dormir. Quando isso se repete ao longo 
de dias, vai minando a energia da pessoa, 
que reage de forma agitada, amargurada 
e com mau humor.

É importante se conscientizar so-
bre como a raiva invade você, quais são 
os seus comportamentos que ajudam a 
alimentar esse sentimento, para então 
colocar em prática estratégias eficientes 
para enfrentá-la.

Veja algumas dicas que pode ajudar 
você, caso esteja “morrendo de raiva”: 

A raiva é uma reação natural à frustração, às situações em que você se 
sente injustiçado. Porém, cuidado com esse sentimento, pode ser muito 
nocivo. Entenda por que e aprenda a controlá-lo.

RESPIRE FUNDO E 
CONTE ATÉ 10
Não é apenas um conselho, está 

cientificamente comprovado que as 
pessoas com raiva ficam muito ex-
citadas e tendem a agir por impulso. 
Para evitar que essa emoção tome 
conta de você, conte até 10 devagar, 
ou até quanto necessitar, até sentir 
que sua respiração está mais tranqui-
la e que você já não está tão exaltado.

 PSICOLOGIA
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RECONHEÇA A FALTA DE CONTROLE
A raiva é uma emoção muito pessoal. Apesar de ser despertada por um 

agente externo (uma situação ou uma pessoa), são suas limitações no controle 
emocional que a permite avançar. Você tem o poder de controlá-la, ninguém 
mais. Conscientize-se sobre a sua responsabilidade no processo e entenda que 
a raiva não pode ser usada como desculpa para qualquer atitude.

NÃO NEGUE SUAS EMOÇÕES
Para não se sentir vulnerável, ao entender que está perdendo o controle 

da situação, muitas pessoas preferem negar a raiva e todas as emoções que ela 
desencadeia. Isso é uma equivocação. Somente quando você é capaz de anali-
sar e compreender seus sentimentos, poderá ordená-los em categorias distin-
tas, tratando de não recorrer às manifestações agressivas ou violentas.

DISTRAIA A SUA MENTE
É importante encontrar um novo foco de atenção para ajudar a diminuir a 

força das emoções negativas. Pode ser uma atividade lúdica ou de lazer, como 
fazer palavras-cruzadas, jogar com o celular ou escutar música. Também vale 
ligar para um amigo para conversar sobre outros temas. Você se desconecta 
daquilo que desperta a raiva em você e consegue relaxar.

2021
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 PSICOLOGIA

APRENDA A EXPRESSAR SUA RAIVA 
DE FORMA POSITIVA

Além do recurso de escrever sobre esse sentimento, suas causas e efeitos, 
conversar sobre o tema com alguém de sua confiança também é importante. 
Desabafar ajuda você a controlar o seu emocional, e a perceber em que mo-
mentos a raiva se manifestou de forma indiscriminada.

ANALISE AS 
CAUSAS E OS 
RESULTADOS
É muito importante que você 

aprenda a interpretar corretamente 
aquilo que desperta a sua raiva, pois 
nem sempre é tão relevante assim. 
Posturas extremas e exageradas de-
vem ser evitadas. Faça o exercício de 
tentar perceber o que há de positivo 
ao seu redor e, diante de algo negati-
vo, tente não reagir de forma imedia-
ta. Pense antes.

E quando tiver um ataque de 
raiva, não deixe de escrever sobre o 
que o causou, como você se sentiu e, 
especialmente, quais foram os resul-
tados, se você ganhou algo com a sua 
postura.

PRATIQUE O PERDÃO
Não se trata de esquecer aquilo que provoca a raiva, mas de colocar 

um ponto final no que faz você perder tanta energia: ficar repassando men-
talmente os detalhes do ocorrido e desejando “justiça”. O perdão é funda-
mental para avançar, e não significa concordar com o que passou. Você, na 
verdade, o pratica também para o seu bem, para não ser consumido pelos 
sentimentos negativos. 

Fonte: MundoPsicologos
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 BOMBA RELÓGIO

AS CIDADES DO MUNDO EM RISCO 
DE GERAR NOVA PANDEMIA

Uma pesquisa realizada por in-
vestigadores da Universidade 
de Sydney, na Austrália, em 
parceria com cientistas do Rei-

no Unido, da Índia e da Etiópia, determi-
nou quais são as cidades do planeta com 
potencial para o aparecimento de novas 
pandemias, sendo que a maioria está no 
sul e sudeste da Ásia e na África Subsa-
ariana, segundo um artigo publicado na 
revista Galileu.

O trabalho científico divulgado 
no One Health, categoriza as cidades 

em zonas de alerta amarelo, laranja e 
vermelho, tendo em conta a possibi-
lidade do surgimento de doenças nes-
sas áreas.

No estudo os investigadores de-
tectaram que mais de 40% das grandes 
metrópoles do mundo estão sob risco de 
se tornarem o epicentro de uma nova 
doença fatal, devido às pressões da ativi-
dade e ação humana sobre a natureza e a 
vida selvagem.

Adicionalmente, entre 14% e 20% 
desses centros urbanos são donos de in-

fraestruturas de saúde precárias, tornan-
do-os incapazes de lidas com possíveis 
patologias virais pandêmicas.

De modo a identificar as zonas de 
risco mais elevado, conforme explica a 
Galileu, os cientistas tiveram em con-
ta vários fatores, como espaços onde a 
convivência do homem com a vida sel-
vagem é mais significativa. Neste caso, 
estas seriam áreas de alerta “amarelo” e 
“laranja”de interações bidirecionais en-
tre seres humanos, animais domésticos e 
vida selvagem.

Um novo estudo alerta que mais de 40% das grandes cidades do mundo 
estão sob risco de se tornarem o epicentro de uma nova doença fatal



Depois, identificaram regiões com 
sistemas de saúde precários e locali-
zaram cidades adjacentes que estão 
altamente conectadas à zona de risco, 
podendo assim servir de canais para po-
tenciais pandemias desconhecidas.

“Esta é a primeira vez que essa ge-
ografia em três estágios foi identificada 
e mapeada, e queremos que isso seja 
capaz de informar o desenvolvimento 
da vigilância em vários níveis de infec-
ções em humanos e animais para aju-
dar a prevenir a próxima pandemia”, 

pode-se ler no artigo.
Michael Walsh, autor principal da 

pesquisa, lembra que embora os países 
de baixa e média renda tenham a maio-
ria das cidades em zonas classificadas de 
maior risco de disseminação global, por 
outro lado os países mais desenvolvidos 
têm muitas cidades em camadas de risco 
por conta do impacto que exercem sob 
vida selvagem por meio da poluição e 
industrialização massiva.

“Com essas novas informações, as 
pessoas podem desenvolver sistemas 

que incorporam infraestrutura de saú-
de humana, criação de animais, con-
servação de habitat de vida selvagem 
e movimentação a partir de centros de 
transporte para prevenir a próxima pan-
demia”, afirma Walsh.

Apesar do Brasil não aparecer no 
alerta vermelho no mapa, o país faz 
fronteira com muitos países que sofrem 
este risco, e logo uma nova pandemia 
chegaria ao Brasil rapidamente. 

Fonte: Lifestlyle – Notícias ao Minuto

 Esta é a primeira vez que 
essa geografia em três 

estágios foi identificada 
e mapeada, e queremos que 
isso seja capaz de informar 

o desenvolvimento da 
vigilância em vários níveis 

2021
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UM ALIADO CONTRA O VÍRUS

 ODONTOLOGIA

Cientistas da Universidade de 
Cardiff, no Reino Unido, des-
cobriram que há “sinais pro-
missores” de que os bochechos 

com enxaguantes bucais à base de clore-
to de cetilperidínio (CPC) podem ajudar 
a destruir o coronavírus. Produtos con-
tendo pelo menos 0,07% de CPC se mos-
traram capazes de erradicar o vírus in 
vitro.

Nick Claydon, especialista em pe-
riodontia, disse que o estudo pode fazer 
com que o enxaguante bucal se torne 
uma parte importante da rotina das pes-
soas. “Se esses resultados positivos fo-
rem refletidos no ensaio clínico da Uni-
versidade de Cardiff, enxaguantes bucais 
baseados em CPC podem se tornar um 
complemento importante à rotina das 
pessoas, junto com a lavagem das mãos, 
o distanciamento físico e o uso de más-
caras, ambos agora e no futuro”, diz.

Richard Stanton, principal autor do 
estudo, assinala: “Este estudo acrescenta 
à literatura emergente que vários enxa-
guantes bucais comumente disponíveis 
projetados para combater doenças gen-
givais também podem inativar o corona-
vírus Sars-CoV-2 (e outros coronavírus 
relacionados) quando testados no labo-
ratório sob condições projetadas para 
simular a cavidade bucal em um tubo de 
ensaio”. Staton diz que o estudo acabou 
de ser submetido para publicação em 
uma revista científica. “As pessoas de-
vem continuar a seguir as medidas pre-
ventivas, incluindo lavar as mãos com 
frequência e manter distanciamento so-
cial”, completa.

Um ensaio clínico vai analisar ago-
ra se o enxaguante bucal ajuda a reduzir 
os níveis do vírus na saliva de pacien-
tes com covid-19 no hospital de Cardiff, 
com resultados esperados no início do 

próximo ano.
Segundo David Thomas, professor 

e diretor do Programa de Treinamento 
Acadêmico Integrado em Odontologia da 
Faculdade de Odontologia da universida-
de, os resultados iniciais foram anima-
dores, mas o ensaio clínico não produz 
evidências de como prevenir a trans-
missão entre pacientes. “Embora esses 
enxaguantes bucais erradiquem o vírus 
de maneira muito eficaz em laboratório, 
precisamos ver se eles funcionam em 
pacientes e este é o ponto de nosso estu-
do clínico em andamento”, diz.

Embora a pesquisa sugira que esses 
enxaguantes possam eliminar o corona-
vírus na saliva, não há evidências que 
apoiem o seu uso no tratamento da CO-
VID, uma vez que não há contato com o 
trato respiratório ou os pulmões. 

Texto: Ana Tokus – Fonte: Via BBC Brasil

Enxaguantes bucais à base de CPC eliminam o Coronavírus em 
30 segundos, indica estudo de especialistas do Reino Unido

2021
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  DITO E FEITO 

“Já perdoei traição, 
mas aprendi que não 

vale a pena”. 

Giovanna Lancellotti, 
atriz

“Quando homens 
expressam suas opiniões, 
ou se defendem, ou estão 
dirigindo algo e fazendo 
observações em alguma 

coisa, eles são ‘brilhantes’, 
eles são ‘gênios’… E não 

é a mesma coisa com as 
mulheres, o que eu espero 

que a gente consiga 
corrigir”. 

Ariana Grande, cantora

“Sempre imaginei 
coisas absurdas, era muito 
sonhador. Na Copa de 94 
eu vi o Romário arrebentar 
e pensei: Quero ser igual a 
esse cara. Depois, o Ronaldo 
foi eleito o melhor do mundo 
e eu também queria 
ser igual a ele”.
Ronaldinho Gaúcho, 
ex-jogador.

“Muitas vezes a dor 
vem para nos ensinar. Não 
vem para nos embrutecer, 
mas para nos fortalecer e 
elevar, para aperfeiçoar 
nossa alma com o difícil 

aprendizado da aceitação e 
da superação”. 

Marcelo Rossi, padre

“Existe uma regra no 
humor... regra não, um 

conceito no mundo, que é 
de você não agredir”.

Tom Cavalcante, humorista

“É curioso hoje em 
dia ter relacionamentos 
duradouros. Tudo se 
desfaz muito rápido... 
Sou virginiana, cuido dos 
detalhes, cuido para que 
as coisas sejam perfeitas 
mesmo sabendo que não 
serão. E fico feliz de dar o 
meu melhor, sempre”. 
Paula Toller, cantora

“Se eu fizesse um 
programa só para mim, 

metade dos convidados não 
viria. Trago gente que gosto 

e que não gosto, gente que 
admiro e que não admiro. 

Não sou o dono”. 
Faustão, apresentador





Águas de Pilões
Um paraíso no coração do Brasil



Águas de Pilões
Um paraíso no coração do Brasil
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  TURISMO  

ALEX MARTINS CARDOSO

Distante 50 quilômetros do pe-
rímetro urbano de Minei-
ros, com acesso pela BR-364 
e posteriormente pela GO-

341, ambas asfaltadas e bem conserva-
das, passando pelo vizinho município 
de Portelândia e fazendo parte da Ser-
ra dos Caiapós, encontra-se a Região do 
Pinga Fogo.  Está numa das maiores alti-
tudes goianas, com uma variação de 700 
a 1.100 m.

Dentro do carro, ainda na estra-
da, já é possível contemplar a grande 
e atraente vastidão do vale e suas for-
mações de belezas únicas e diversos 
formatos, esculpidos pelo tempo no 
arenito, que montam um cenário ma-
ravilhoso. 

O nascer do Sol é um espetáculo 
à parte, sendo indispensável para quem 
quer encher-se de energias positivas; 
e conta com vários mirantes para sua 
apreciação. É indispensável programar-
-se para acompanhar esse energizante 
momento.  Uma boa ideia é tomar seu 
café da manhã num mirante aguardando 
o Sol se apresentar. 

Ainda pela rodovia, passando pela 
vila da Miltolândia, segue-se em dire-
ção à primeira atração, localizada bem 
ao lado da rodovia, a Pedra Aparada, 
que com sua formação peculiar, como 
o nome já mostra, contém fendas e 
grutas esculpidas no arenito, além de 
várias lendas que invadem a imagina-
ção popular. 

Adentrando-se pela estrada de ter-
ra rumo ao centro da região, seguimos 
em direção ao Assentamento dos Sem 
Terra, onde estão localizadas várias 
pequenas propriedades. Ao passar pela 
fazenda do nosso amigo Toquinho, que 
fica à beira da estrada (vale ressaltar que 
as estradas estão sempre bem conserva-
das e carros pequenos têm acesso tran-
quilo), somos tentados a dar uma parada; 
dali podemos apreciar mais de perto e 
ter uma visão de outro ângulo do vale e 

de suas elevações. 
Continuando o passeio, dentro do 

carro mesmo, vamos passando próximo 
às elevações que caracterizam a região: 
“Morro do Navio”, “Morro das Araras”, 
“Morro do Cachorro Deitado”, “Morro 
do Chinês”, “Morro Dois Irmãos”. 

A região também é rica em água, dá 
origem e é cortada pelos Rios Formigui-
nha, Ribeirão Grande e Matrinchã; conta 
ainda com inúmeros córregos e diversas 
cachoeiras, transformando o local numa 
excelente opção para várias atividades, 
como a realização de trilhas, subida aos 
morros, banhos, observação e contem-
plação de aves. 

Para o público mais aventureiro 
existem trilhas de diversos níveis de 
dificuldade, podendo caminhar até os 
pontos mais altos da região.  A rede de 
trilhas é bem grande, mas essa aven-
tura só deve ser feita na companhia 

de um guia que conheça bem a região. 
Excelente passeio para os amantes da 
fotografia. 

Para aqueles que querem maior 
tranquilidade existem locais para con-
templar, ou tomar banho em piscinas 
naturais de água cristalina; e, para quem 
adora uma boa imagem, tem o safári fo-
tográfico por toda a região. 

Existem na localidade pequenas 
propriedades rurais, tendo como fonte 
econômica a agricultura familiar e o tu-
rismo de base comunitária. Lugar propí-
cio para o ecoturismo, que pode ser feito 
por público de todas as idades. Podendo 
até apreciar uma comidinha caseira e 
adquirir produtos variados que são pro-
duzidos e vendidos por eles, como fari-
nha, castanha de baru, melado, rapadura, 
frango caipira, porco caipira e diversos 
tipos de queijos, com destaque para o 
queijo cabacinha. 

A MAGIA DO PINGA FOGO

 Um misto de encanto e aventura são alguns dos atrativos 
que levam turistas à região do Pinga-Fogo, distante 

50 quilômetros da cidade de Mineiros 

FOTO: ANDRÉ MONTEIRO
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  NAS ONDAS DO RÁDIO  

ELE ESTÁ DE VOLTA 
AO RÁDIO MINEIRENSE

Van de Oliveira, um dos mais 
populares comunicadores 
de Mineiros, está de volta 
às ondas do rádio, desta fei-

ta pela Rádio 87,9 FM – www.tanoi-
bope.com.br, de segunda a sábado, das 
08:00h às 12:30h, no programa musi-
cal que leva o seu nome e também no 
Giro do Esporte.

Com picos altíssimos de audiência, 
toda a programação da emissora é vol-
tada para a classificada como “povão”, 
ou seja, músicas com estilos variados, 
muita notícia, entrevistas, quadros de 
entretenimento e a comunicação com 
linguagem simples e amiga.

O diretor artístico, cultural e de 
negócios, Van de Oliveira, destacou 

para OLHAKI, que a Rádio 87,9 FM é 
uma importante conquista da Associa-
ção Comunitária Aliança, idealizada 
pelo saudoso associativista Valdemar 
Avertano, atualmente dirigida por di-
versos membros, encabeçados por Be-

atriz Bernardes, Raimundo Gomes e 
Jadson Alves.

Para quem aprecia uma excelente 
programação sintonize em Mineiros-
-GO, RÁDIO 87,9 FM e/ou www.tanoi-
bope.com.br 

 Com destacada participação profissional no rádio, 
com passagem pela Eldorado Mineiros e 96,9 FM de 

Rio Verde, Van de Oliveira está de volta. Ele comanda com 
sucesso dois programas na 87,9 FM, onde assumiu também 

a função de diretor artístico, cultural e de negócios 
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  FATO INCRÍVEL 

A RAPUNZEL 
DA VIDA REAL

A advogada Alesta Anu-
frieva, 31, da Ucrânia, 
ficou conhecida como 
Rapunzel da vida real 

depois que seu cabelo chegou a 
dois metros de comprimento. No 
Instagram (@rapunzel_ua), ela faz 
o maior sucesso e conta que já re-
cebeu propostas inusitadas, como 
uma vez que um dos seguidores a 
pediu para cheirar seu cabelo.

“Quando eu era uma meni-
na, meus pais sempre cortavam 
meu cabelo no estilo da moda, mas 
quando eu tinha 12 anos e todas as 
outras meninas da escola cortavam 
o cabelo mais curto, decidi que 
queria deixar o meu crescer até a 
cintura”, contou Alesta em entre-
vista ao Daily Mail.

A ucraniana levou três anos 
para ver o cabelo chegar até a cin-
tura e, depois disso, não quis mais 
cortá-lo. “Eu amo cabelos longos 
saudáveis. Acho que o poder de 
uma mulher está em seu cabelo 
e fica tão bonito quando é usado 
como o meu”, afirma. 

Alesta gasta 75 euros por 
mês, o equivalente a R$ 462, com 
produtos para manter o cabelo 
espesso e saudável.

Fonte: Lifestyle – R7.COM

A ucraniana Alesta Anufrieva não corta as 
madeixas há 19 anos e fios já medem cerca 
de dois metros de comprimento. Ela gasta 
R$ 462 por mês com produtos para cabelo

 O MAIOR 
CABELO DO 
MUNDO

Além de bela, Alesta tem 
mesmo um cabelo poderoso. Mas 
a chinesa Xie Qiuping (nascida 
em 1960) é a mulher que atual-
mente está no Guinness Book por 
possuir o maior cabelo da huma-
nidade, mais de cinco metros. Em 
maio de 2004 ela foi medida pelos 
oficiais e teve como resultado um 
cabelo de 5,627 milímetros, mais 
de três vezes a sua altura. Ela tinha 
cabelo grande desde os 13 anos de 
idade, em 1973. 

Com mais de 5,6 metros, chinesa 
exibe maior cabelo do mundo, 
mais de três vezes sua altura

FOTOS: REPRODUÇÃO/INTERNET
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  EU VI NA WEB  

A “Estrela de Natal” ou “Estrela 
de Belém” deslumbrará o céu 
em 21 de dezembro. Os astrô-
nomos se preparam para um 

acontecimento astronômico muito raro, 
que envolve o alinhamento dos planetas 
Júpiter e Saturno. Um ponto brilhante 
aparecerá no céu durante a noite. 

No entanto, o ponto não é uma estre-
la, mas na verdade a conjunção entre os 
dois maiores planetas do Sistema Solar: 
Saturno e Júpiter, de acordo com a revista 
Astronomy.

Ambos os planetas serão facilmente 
observados, e vão aparecer como se fossem 
uma estrela ao lado da Lua. Sua total proxi-
midade permitirá a apreciação dos planetas 
como se fossem um único ponto brilhante.

Quando planetas se encontram tão 
perto uns dos outros no céu noturno, sua 
proximidade é chamada de Grande Con-
junção.

A última vez que esses planetas 
se encontraram dessa maneira, perto 
das comemorações do Natal, foi em 1226. 
Agora, só em 2080 é que o evento acon-
tecerá novamente.

“Júpiter e Saturno formarão a rara 
‘Estrela de Natal’ no solstício de inver-
no. Durante o acontecimento os planetas 
estarão apenas a 0,1 grau de distância, ou 
apenas um quinto da largura da Lua”, se-
gundo a revista Astronomy.

Júpiter é o planeta mais brilhante, su-
perando o brilho de Saturno em 12 vezes. 
O gigante gasoso é o segundo objeto mais 
brilhante no céu atrás apenas da Lua.

A “Estrela de Natal” composta por 
Júpiter e Saturno será fácil de ser loca-
lizada, os planetas serão um belo ponto 
brilhante ao lado da Lua. 

Fonte: Sputniknews 
https://sptnkne.ws/EADR

UM PRESENTE DE DEUS
O universo está se alinhando para nos dar um grande presente e você não 
pode perder esse show único e incrível. Ele será visível pela primeira vez 
em 800 anos durante as festividades natalinas

“Estrela de Belém”, um ponto brilhante ao lado da Lua

Alinhamento de Júpiter e Saturno poderá ser visto em horizontes abertos

FOTOS: REPRODUÇÃO/INTERNET

Apesar do sofrimento 
vivido pela 

humanidade em 2020, 
o universo decidiu nos 

dar uma das vistas 
mais espetaculares 

do céu em dezembro, 
a “Estrela de Natal”. 

Fenômeno não 
acontece desde a 

Idade Média
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  ARTIGO  
Dom Paulo  
Mendes Peixoto

NATAL NA PANDEMIA

O mundo está vivendo no 
medo, assustado e sacudi-
do por um vírus invisível, 
com características globa-

lizantes, passível de contaminação. Em 
muitos casos ele é letal, somando hoje 
mais de 166 mil mortes em todo o Bra-
sil. Justamente por tudo isso vamos ter 
um Natal incomum, sem muitas festas 
para não criar aglomeração e nem es-
paço de contaminação e sofrimento 
para as famílias.

Natal significa nascimento, por-
tanto vida, como aconteceu com a vin-
da do Filho de Deus. Apesar da enorme 
lista de falecidos por causa do covid-19, 
as celebrações e todo o clima natalino 
se fundamentam na vida, no compro-
misso com a vida. Lamentamos o sofri-
mento de tantas famílias que perderam 
seus entes queridos, com tanta violên-
cia, por essa tragédia causada pelo co-
ronavírus.

O mundo já se sente bastante fra-
gilizado, precisando de se reinventar. 
As instituições ficando sem forças para 
recuperar o que foi perdido neste ano 
de 2020. Agora é projetar para o futu-
ro. Não se sabe como será em 2021. A 
expectativa está em confiar numa va-
cina que consiga imunizar a população. 
Mas quando isso vai acontecer? Conti-
nua uma incógnita e desconfiança no 
futuro próximo.

Além de todas estas considerações, 
o mais importante é a certeza no amor 
carinhoso e misericordioso de Deus. 
Ele nos protege enviando seu Filho 
como caminho de vida e não de mor-
te. Confiar em Jesus Cristo é abandonar 
as incertezas e acolher o dom da vida, 
que só Ele é capaz de dar. Não é uma 
questão mágica, porque supõe também 
responsabilidade na convivência com o 
momento pandêmico.

O ano novo está às nossas portas. 
Deverá ser oportunidade de reflexão 
para todas as pessoas e também para as 
instituições. Melhorar é preciso, mas 
para defender a vida em todas as suas 
dimensões. Vidas humanas, mas tam-
bém a vida do planeta, que tem gemido 
com o desrespeito sofrido sem susten-
tabilidade. A pandemia é um alerta bem 
visível sobre essa triste realidade global.

Que o novo jeito de celebrar esse 
Natal consiga tocar nos corações pe-

trificados e insensíveis, principalmen-
te daqueles grandes manipulares das 
riquezas do planeta, sem o mínimo de 
respeito para com o ser humano e com 
uma economia de inclusão. Com isto 
sofrem os mais pobres e sofre o mun-
do todo. Que o Cristo do Natal abençoe 
2021 e seja o ano da graça do Senhor 
para todos. 

Dom Paulo Mendes Peixoto é Arcebispo 
de Uberaba-MG 

Fonte: https://cnbb.org.br/natal-na-pandemia/

“Além de todas estas considerações, o mais 
importante é a certeza no amor carinhoso 

e misericordioso de Deus. 
Ele nos protege enviando seu Filho 

como caminho de vida e não de morte”

FOTO: REPRODUÇÃO/INTERNET



FELIZ NATAL! FELIZ 2021!

CÂMARA MUNICIPAL 
DE MINEIROS
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SÃO OS VOTOS DOS VEREADORES 
E DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE MINEIROS.

Que este Natal seja um momento 
de plena reflexão sobre o 
valor da vida e de tudo que 
vivemos ao longo deste ano.

Que o nascimento do menino 
Jesus ilumine o ano novo, com 
a esperança de dias melhores.

Que essa Luz chegue em todos 
os lares e contagie as famílias 
de nossa cidade, para que jamais 
se esqueçam que o amor e a 
compreensão são a base de tudo.

Que o ano de 2021 seja de muito 
trabalho, paz e harmonia no legislativo 
mineirense, com muitas conquistas 
para a nossa comunidade.



Pela quarta vez consecutiva a
GO Veículos recebeu o Troféu Emas: 

eleita a melhor revendedora de 
veículos novos e seminovos. 

Agradecemos a con�iança, 
estimados clientes, amigos e 

colaboradores por mais
esta conquista.

Nesta oportunidade
desejamos a todos um

Feliz Natal e um Ano Novo
de muitas realizações!

Fone: 64 3661-5447
64 9.9945-5447 (vivo) 

64 9.9242-5226 (claro) 

COMPRA • VENDA • TROCA • FINANCIAMENTO

goveiculosmineiros

6ª Avenida esq. c/ Av. 5, Qd. 11, Lt. 19, Praça do Bauhaus - Setor Mundinho - Mineiros - GO

Você sonha,
a gente realiza!


