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 Ninguém imaginava... Ele parecia algo tão distante da nossa realidade!... 
Mas o novo coronavírus chegou, nos aprisionou em casa, mudou hábitos e 
valores, nos trazendo para a realidade da vida. Pior, adoeceu a humanidade e 
matou sem distinção.
 O mundo pós-pandemia é uma grande incógnita. Mas a esperança 
de todos, quando tudo isso passar, é que haverá mais justiça, paz, amor e 
fraternidade entre as nações.

O VÍRUS QUE 
PAROU O MUNDO

 COVID-19 







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

  agro-contabil@hotmail.com

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

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

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

e credibilidade de 45 anos de experiência.
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  DITO E FEITO 

“Descobri que perfeição 
não existe, nem príncipe, 

nem princesa, nem castelo. 
Aprendi a ver a vida como 
ela é e não como um conto 
de fadas. Tudo ficou mais 

fácil, mais pé no chão.” 
Giovanna Ewbank, 

atriz e modelo

 “Não se preocupe com 
as pedras no caminho, sejam 

elas grandes ou pequenas. 
As grandes a gente pula e as 
pequenas a gente chuta.” 

Wesley Safadão, cantor

“As pessoas estão 
tão acostumadas a ouvir 
mentiras, que sinceridade 
demais choca e faz com que 
você pareça arrogante.” 
Jô Soares, comediante

“Palavras erradas 
costumam machucar para o 
resto da vida, já o silêncio 

certo pode ser a resposta de 
muitas perguntas.”Fábio de Melo, padre
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O VÍRUS QUE 
PAROU O MUNDO!

 Tentando evitar a morte 
e o colapso do sistema de 
saúde, o mundo entrou em 
quarentena, uma reclusão 
social, sem saber quando 

ela iria terminar. Algo 
jamais visto em nossa 

história. Quem poderia 
imaginar que um dia 

não poderíamos sair às 
ruas, temendo um inimigo 

invisível? 

Olhando para trás, tudo aconte-
ceu muito rápido… O corona-
vírus era algo que estava tão 
longe e agora a impressão que 

se tem é que “ele” está ao nosso lado. Mi-
croscopicamente capaz de parar o mundo 
e despertar pânico geral. Uns dizem que o 
vírus foi plantado pela própria China; ou-
tros citam profecias de milênios que pre-
viam acontecimentos desse tipo.

O fato é que há uma verdade: o co-
ronavírus é muito rápido e sorrateiro, 
mata os mais velhos, mata os mais novos 
e é assustador! Antes do corona, lutáva-
mos contra outros tipos de vírus: além 
das doenças, a injustiça social, miséria, 
caos da saúde pública no país, escânda-

los envolvendo políticos corruptos, etc,  
etc… Agora o foco é outro, pois temos 
uma nova ameaça!

Parece até um recado de Deus para 
que a humanidade possa “enxergar o 
todo”. Já que essa pandemia nada mais 
mostra que somos todos iguais. Nin-
guém é melhor do que ninguém... Tal-
vez Ele esteja dando a oportunidade de 
revermos valores, conceitos e darmos 
um outro significado para nossa própria 
existência. Ou seja, colocar a “casa em 
ordem”, refletir sobre o que somos e 
como agimos em relação ao outro.

Talvez o silêncio da “quarentena” 
por causa do covid-19 seja uma forma de 
cura da Alma. Ou seja, Deus está falan-

do conosco e, sinceramente, tomara que 
saibamos ouvir e apreender o que Ele 
espera da humanidade.

Uns dizem até ser castigo, mas 
como diria minha avó: não é. Deus não 
castiga! Ele fala através do Amor e da 
Dor. Mas, infelizmente, só ressignifica-
mos nossas vidas quando sentimos a dor 
do medo…

Aproveite sua quarentena para re-
fletir… Que tudo isso sirva pra gente se 
dar conta da vulnerabilidade do ser hu-
mano! Proteja-se! 

Texto: Rosana Poli 
Fonte: jctnet.com.br

 COVID-19 
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NÃO CONFUNDA 
OS SINTOMAS

Muitas pessoas ainda têm dúvi-
das sobre os sintomas da Co-
vid-19, a doença provocada 
pelo novo coronavírus. Ge-

ralmente, a febre persistente, tosse seca, 
falta de ar e cansaço acima do normal 
podem ser indicativos de que a pessoa 
está infectada. Há ainda outros sinto-
mas que vêm sendo relatados por quem 
acabou se contagiando, como diarreia e 
perda do olfato e paladar. Não há testes 
disponíveis em massa no Brasil para 
diagnósticos e quem está com sintomas 
leves, conforme recomenda especialis-
tas, deve ficar em isolamento e tomar 
medicação para conter a febre.

Já os casos de falta de ar, que ge-
ralmente vem depois de o paciente 
sentir um cansaço acima do normal, 
são indicativos de um possível contá-
gio pelo coronavírus. Nesta hora é ne-
cessário procurar atendimento médi-
co. Muitas pessoas podem confundir os 
sintomas da Covid-19 com os da gripe 
ou resfriado, além de alergias comuns 
no outono, especialmente se a doença 
for leve. A Associação Brasileira de 
Alergia e Imunologia (Asbai) divulgou 
que rinite e asma “são as doenças mais 
comuns nessa época do ano” por causa 
do ar seco e frio que pode irritar as vias 
respiratórias.

Nesses casos nunca há febre, que 
aparece em quem tem Covid-19 e gripe, 
mas raramente surgem em resfriados. Já 
os espirros são comuns em resfriados e 
raros tanto em gripes quanto a covid-19. 
O nariz entupido aparece mais frequen-

Como ocorre a transmissão?

 Segundo a Organização Mundial da Saúde, a transmissão viral ocorre por 
gotículas e pelo contato com superfícies que podem ser contaminadas por espirros 
ou até mesmo por partículas que saem da boca durante a fala. 

 O vírus pode sobreviver por até 72 horas em materiais como o plástico 
e metal inoxidável. Em papelão, ele pode durar 24 horas, indica estudo feito por 
pesquisadores do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas e da Uni-
versidade de Princeton, ambos dos Estados Unidos. Já no cobre, ele dura só quatro 
horas; e no ar, três. 

SAIBA MAIS

Vírus ataca principalmente os pulmões e pode levar a quadros graves

Entre os principais estão a febre persistente, tosse seca e falta de ar

temente em resfriados e eventualmente 
em gripes e, esporadicamente, em casos 
do coronavírus. Dores de cabeça são raras 

em resfriados, comuns em gripes e podem 
até surgir em infecções pelo novo corona-
vírus.

 COVID-19 
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Mineiros conta com UTI Móvel Saúde 
Ambulância, realizando serviços de remo-
ção de pacientes adultos, pediátricos e ne-
onatal para qualquer cidade do Brasil.

Realizamos transferência de pacientes 
para realização de exames, alta hospita-
lar e muito mais.

Disponibilizamos o serviço de Home 
Care, sempre primando a saúde e bem 
estar do paciente e a continuidade do 
tratamento no conforto de seu lar.

Área protegida: Serviço de emergên-
cia médica para atendimento a qualquer 
pessoa que estiver circulando dentro 
das dependências física do seu estabele-
cimento. Com apoio de uma ambulância.

Estamos seguindo todas as normas 
exigidas de prevenção de contaminação 
do Covid-19.

ATENDEMOS A CONVÊNIO

saudeambulancia@gmail.com

(64) 99909-2909

(64) 3661-3159

ATENDIMENTO DOMICILIAR

PARTICULAR

UTI MÓVEL

PARTICULAR

ATENDIMENTO DOMICILIAR

ATENDEMOS A CONVÊNIO

saudeambulancia@gmail.com

(64) 99909-2909
(64) 3661-3159

UTI MÓVEL

(64) 3661-3159 / 99909-2909

ATENDIMENTO DOMICILIAR
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CUIDADOS NO ISOLAMENTO

No momento em que  o 
novo coronavírus está 
avançando rapidamen-
te por todas as regiões 

brasileiras, conviver com fami-
liares com suspeita ou infecção 
confirmada pela covid-19 e que 
estão em isolamento domiciliar 
é um desafio. A professora Anna 
Luiza Lins Gryschek e a especia-
lista em laboratório Erica Gomes 
Pereira, da Escola de Enferma-
gem (EE) da USP, que são pes-
quisadoras do Departamento de 
Enfermagem em Saúde Coletiva 
na EE, elaboraram um guia.

“As preocupações para evi-
tar o contágio e a propagação da 
doença são importantes e ali-
viam a procura pelos serviços do 
Sistema Único de Saúde (SUS).” 
No entanto, mesmo após o pa-
ciente ter tido avaliação médica 
e recomendação de isolamento 
domiciliar, é comum surgirem 
dúvidas sobre o que deve ser 
feito e os cuidados com alguém 
da família que apresentou os pri-
meiros sinais da doença e con-
vive no mesmo espaço físico de 
outras pessoas saudáveis.

Anna Luiza, que coorde-

Confira o que deve ser feito nos casos supeitos e confirmados

Banheiro deve ser limpo a cada uso

 COVID-19 
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SAIBA MAIS

 Recomendações - Permanecer 
em casa em um cômodo isolado e que 
tenha boa ventilação: um quarto, por 
exemplo, ou se a casa for pequena, a 
sala. A ideia é que a pessoa não circule 
por todos os ambientes para não con-
taminar os demais da família. A cama 
não pode ser compartilhada (exceção: 
mães que estão amamentando devem 
continuar amamentando com o uso de 
máscara e medidas de higiene, como a 
lavagem constante de mãos).

 Casa pequena - Se a casa for 
pequena e tiver um único cômodo, o 
paciente deve manter distância dos de-
mais membros da família por pelo me-
nos 1,0 m. As pesquisadoras lembram 
que, em alguns casos, o paciente poderá 
se encaminhado pelos profissionais de 
saúde das UBSs para hospitais de cam-
panha caso ocorra evolução do quadro 
clínico. Limpar (mais de uma vez por 
dia) as superfícies que são tocadas fre-
quentemente com solução contendo 
alvejante (1 parte de alvejante para 99 
partes de água).

 Banheiro - Reservar banheiro 
para uso exclusivo da pessoa doente. 
No caso de haver apenas um banheiro 
na casa, toda vez que o paciente utilizá-
-lo é importante que ele esteja usando 
máscara cirúrgica e seja feita higieni-
zação com água, sabão e hipoclorito de 
sódio (ou fazendo a utilização de água 
sanitária) do vaso sanitário, da tornei-
ra, da maçaneta e de toda região que 
for tocada pelo paciente. Se possível, 
é importante mantê-lo bem ventilado.

 Único cuidador - Uma única 
pessoa na casa deve exercer a função 
de cuidador, de preferência quem está 
em boas condições de saúde e não tem 
riscos associados (não ser idoso nem 
portar doenças crônicas, por exemplo). 

O paciente não pode 
receber visitas e deve-
rá sair de casa apenas 
em caso de emergência 
com uso de máscara ci-
rúrgica, evitando multi-
dões e quando possível 
o transporte público.

  Higienização 
das mãos - Todas as 
pessoas da casa devem 
lavar as mãos com água 
e sabão por diversas 
vezes durante o dia, es-
pecialmente antes de 
comer, cozinhar e após 
ir ao banheiro. Em rela-
ção ao cuidador, o zelo 
com a higiene deve ser 
redobrado em caso de 
proximidade da pessoa 
doente, se estiver em 
contato com secreções 
(saliva, suor e catarro) e 
com áreas tocadas pelo 
paciente (cama, cria-
do mudo, cadeira). Dar 
preferência ao uso do papel toalha para 
secar as mãos. Caso não seja possível, 
utilizar toalha de tecido e trocar sem-
pre que estiver úmida.

 Pratos/talheres e roupas - As 
refeições devem ser levadas ao pacien-
te dentro do quarto. Pratos, talheres, 
copos, bandejas e demais utensílios 
domésticos não podem ser comparti-
lhados e devem ser lavados separada-
mente. Roupas pessoais, toalhas, fro-
nhas e lençóis devem ser colocados em 
saco plástico e também lavados sepa-
radamente com sabão e água entre 60 
e 90ºC.

 Regiões comuns - Limpar e de-
sinfetar áreas comuns e objetos e su-

perfícies tocadas com frequência.
 Lenços descartáveis - É acon-

selhável o uso de lenços descartáveis 
para higienização nasal, em espirros e 
tosses. O cuidador e demais familiares 
devem evitar tocar olhos, nariz e boca 
com as mãos.

 Máscaras cirúrgicas - O pa-
ciente deve utilizar máscara cirúrgica 
o tempo todo. Caso não tolere ficar por 
muito tempo com a máscara, realizar 
medidas de higiene respiratória com 
mais frequência; trocar a máscara ci-
rúrgica sempre que esta estiver úmida 
ou danificada. O cuidador não pode to-
car ou mexer na sua própria máscara 
quando estiver perto do paciente. 

Pratos e talheres não podem ser compartilhados

na as disciplinas Enfermagem e Bios-
segurança e Enfermagem em Doenças 
Transmissíveis, reitera que os prontos 
socorros e os hospitais de referência de-
vem ser as últimas opções a serem con-
sideradas para se levar uma pessoa que 
apresente sintomas leves da covid-19, 

porque são lugares de foco de contami-
nação e transmissão também de outras 
doenças. 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
devem ser procuradas quando o paciente 
já apresentar desconforto respiratório 
associado com tosse e febre. Fora desse 

quadro, o protocolo é ficar em casa pelo 
período recomendado pelas autoridades 
de saúde - 14 dias a contar da data de iní-
cio dos sintomas - e tomar os devidos cui-
dados para não permitir que o vírus seja 
transmitido para as outras pessoas que 
residam no mesmo local.
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COMO TRABALHAR EM CASA

Com o isolamento social para 
diminuir a propagação do 
novo coronavírus, que provo-
ca a doença Covid-19, muitos 

trabalhadores têm a possibilidade de 
trabalhar em casa. É o home office e 
para ele dar certo algumas medidas pre-
cisam ser adotadas. O primeiro ponto, 
explica a especialista em recrutamen-
to e seleção, Josy Santos, é definir um 
local da casa e ter disciplina. Uma boa 
conexão à internet é importante para 
garantir a produtividade.

Quem não está acostumado a tra-
balhar em casa pode encontrar alguns 
desafios, como definir uma rotina. A es-
pecialista destaca que ela deve ser man-
tida como antes da quarentena. Ter um 

horário para começar e encerrar o dia é 
fundamental. Trabalhar de pijama nem 
pensar.

“Tenha um espaço para trabalhar: 
separe um local silencioso e confortá-
vel para que consiga focar e cumprir as 
demandas. Se for preciso mudar algum 
móvel de lugar, o recomendado para se 
montar um escritório em um local que 
não seja a sala ou a cozinha, por exem-
plo, se o espaço permitir. Seja discipli-
nado e evite distrações como televisão e 
redes sociais e dedique seu tempo para 
os fluxos de trabalho”, acrescenta a espe-
cialista em estratégia de carreira, Rebeca 
Toyama.

Outro aspecto que não deve ser 
deixado de lado está relacionado aos 

cuidados com o corpo. O fisioterapeuta 
e professor da Faculdade UniFTC, Hugo 
Cavalcanti, destaca que além de escolher 
um local adequado, que seja bem venti-
lado e iluminado para executar suas fun-
ções com tranquilidade e comodidade, 
outros cuidados devem ser observados.

“Ficar atento ao posicionamento do 
notebook em relação à visão e membro 
superior, ângulo dos ombros, cotovelos 
e punhos; posição ereta da coluna, an-
gulação do quadril e joelho, assim como 
apoio dos pés. Estes cuidados posturais 
irão prevenir as dores”, afirma. Uma ca-
deira de escritório é o mais adequado, 
mas se não for possível, exercícios de 
alongamento minimizam os efeitos ne-
gativos das cadeiras comuns. 

Algumas medidas são necessárias para garantir produtividade

  COVID-19   COVID-19 
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O QUE FAZER COM AS CRIANÇAS?

Quem tem filhos pequenos 
ou em idade escolar, neste 
período de quarentena está 
enfrentando o desafio de ar-

rumar atividades para preencher o dia. 
O caso pode se tornar um pouco mais 
complicado se o casal está fazendo home 
office. Especialistas recomendam que 
neste caso os pais deverão dividir o tem-
po para ocupar os filhos enquanto um 
trabalha. Quem tem um filho mais velho 
pode pedir para que ele brinque ou exe-
cute atividades com os menores.

Um dos primeiros pontos que os pais 
devem se preocupar, segundo a psicope-
dagoga, mestranda em ciências do com-
portamento e diretora do IEAC (Instituto 
de Educação e Análise do Comportamen-
to), em Goiânia (GO), Michelli Freitas, é 
procurar manter a rotina da casa. Os ho-
rários de acordar e dormir, por exemplo, 
assim como os das refeições. Já as crian-
ças em idade escolar devem ter uma ro-
tina de estudos, mesmo que a escola não 
designe ou tenha passado tarefas.

A vice-presidente da Associação 
Brasileira de Neurologia e Psiquiatria 
Infantil e Profissões Afins, Sônia das 
Dores Rodrigues, que é psicopedagoga e 
psicomotricista, acrescenta que crianças 

e adolescentes precisam entender que a 
quarentena não é férias. “ Nos momentos 
em que permanecerão com atividades li-
vres, pode-se planejar atividades diver-
sificadas, que tenham como objetivos a 
interação social, convívio familiar e re-
forço de habilidades cognitivas”, ressalta.

“Crianças e adolescentes estão acos-
tumadas a viver em um ambiente social e 
o isolamento pode ocasionar estresse ou 

outros comprometimentos psicológicos. 
Sendo assim, os pais devem permitir que 
seus filhos interajam e troquem experiên-
cias, mesmo que à distância. A depender 
da idade, as redes sociais são um excelen-
te recurso para tal, desde que devidamen-
te monitorado pelos adultos. Além disso, 
o tempo dispendido nas mesmas não 
pode ser excessivo e não deve com-
prometer as atividades de estudo”, diz.

Ocupar os filhos é um desafio para os pais durante a quarentena

 COVID-19 

CONFIRA ALGUMAS DICAS DE ESPECIALISTAS

 Crianças mantêm outras 
crianças ocupadas. Elas po-
dem se distrair brincando 
juntas. Quem tem filho mais 
velho pode pedir que ele 
brinque com o mais jovem. 
Se uma criança tiver ida-
de suficiente, peça para ela 
levar a menor para brincar 
no pátio, caso não more em 
apartamento.
 O youtube é uma ótima 
opção para ocupar o tempo 
de crianças e também para o 

aprendizado delas e dos ado-
lescentes. Há diversos ca-
nais e só é preciso pesquisar 
algo que seja adequado para 
a idade. Vale lembrar que a  
Sociedade Brasileira de Pe-
diatria recomenda, para os 
maiores de 5 anos, no má-
ximo duas horas por dia na 
frente de uma tela.
 Estimular o hábito de lei-
tura é tarefa dos pais. No en-
tanto, atenção especial deve 
ser dada ao nível de dificul-

dade, faixa etária e etapa de 
escolarização dos filhos. Res-
salta-se que, para que seja 
prazerosa, o leitor deve ter 
participação ativa na escolha 
do livro. Novamente, na in-
ternet, é possível encontrar 
muitas opções e até pessoas 
que fazem contação de histó-
rias em redes sociais.
 Como não dá para sair de 
casa para comprar livros, 
joguinhos e brinquedos, até 
porque a situação financeira 

das famílias passará por um 
período conturbado, é neces-
sário usar a criatividade para 
criar opções que ocupem 
o tempo das crianças e ao 
mesmo tempo proporcione 
aprendizado. O artesanato, 
por exemplo, serve para des-
pertar a criatividade e desen-
volver habilidades. Dá para 
procurar na casa diversos ob-
jetos adequados para a idade 
e deixar nas mãos dos peque-
nos para que criem algo. 

FOTO: REPRODUÇÃO/INTERNET

Acostumados a viver em ambientes sociais, crianças e adolescentes 
sofrem durante o isolamento
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JUNTOS CONTRA O CORONAVIRUS.
“É tempo de ter esperança 

e de acreditar que dias 
melhores virão”...

Delivery



JUNTOS CONTRA O CORONAVIRUS.
Empresas parceiras que trabalham 
obedecendo aos protocolos de segurança 
visando a saúde de funcionários, 
colaboradores e clientes.
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  MINEIROS  

ASFALTO CHEGA A VÁRIOS SETORES

A Prefeitura de Mineiros inten-
sifica os trabalhos de pavi-
mentação asfáltica em vários 
setores da cidade. Nos setores 

Marcelino Teodoro Gomes e Naves Mar-
tins, as obras entram na fase final, com 
a implantação da camada asfáltica em 
várias vias públicas. Em seguida virão o 

meio-fio, sarjetas, sinalização horizontal 
e vertical, e a iluminação pública onde 
ainda não existe.

Vale ressaltar que a atual adminis-
tração só realiza obras de pavimentação 
após todos os serviços de infraestrutura, 
ou seja, construção de galerias pluviais e 
redes de esgoto.

Cumprindo cronograma do Pro-
jeto Mineiros 100% Pavimentada o 
asfalto beneficia também várias vias 
públicas no Jardim das Perobeiras, Al-
cira de Rezende/Mutirão 4, Conjunto 
Coqueiros, Teodoro de Souza, Boa Vis-
ta, Bairro Divino Espírito Santo e Novo 
Horizonte.

PROLONGAMENTO DA 
AVENIDA CONTORNO

A Prefeitura de Mineiros dá início 
à pavimentação asfáltica da continuação 
da Avenida Contorno. A obra vai ligar o 
bairro Divino Espírito Santo à GO-341. O 
percurso passa pelo setor Taninho, Resi-
dencial Sr. Duda e Mutirão II.

“A obra demonstra o cuidado da 
nossa administração para com as pesso-
as”, diz o prefeito Agenor Rezende, que 
cumpre mais um compromisso de cam-
panha. “Continuamos a levar mais quali-
dade de vida para a população de Minei-
ros”, afirma.

O prefeito destaca que, com a pavi-
mentação da via “vamos facilitar e me-
lhorar as condições de deslocamento das 
famílias e do transporte escolar”.

Os trabalhos de drenagem, abertura 
de galerias pluviais e pavimentação estão 
sendo executados desde o início do mês 
de junho, por meio da construtora Caia-
pó, vencedora da licitação.

O projeto de pavimentação da Ave-
nida Contorno contempla asfalto, meio-
-fio, sarjeta, calçada, iluminação pública, 
sinalização e segurança viária. O prazo 
de conclusão é de 90 dias.

Para o prefeito Agenor Rezende a 
obra visa criar um corredor viário que 
vai garantir mais agilidade, melhor flui-
dez no trânsito, já que liga a Avenida José 
Umbelino Pio à GO-341. A iniciativa terá 
impacto na vida de centenas de famílias 
da região.

FOTO: ODONEL PEREIRA

FOTO: VR DIGITAL

Obra na Avenida Contorno vai ligar 
Bairro Divino Espírito Santo à GO-341. 
Percurso passa pelo Setor Taninho, 
Residencial Sr. Duda e Mutirão II
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O QUE DISSE 
O PREFEITO À 

IMPRENSA:
“São obras esperadas pelos mo-

radores desses setores há anos. Todos 
agora terão os seus sonhos concreti-
zados pela gestão municipal. É motivo 
de grande satisfação poder propor-
cionar essa alegria à nossa gente”.

“Queremos que a infraestrutu-
ra e a qualidade de vida cheguem a 
todos os cantos da cidade”.

“Queremos oferecer mais qua-
lidade de vida aos moradores e a 
pavimentação faz parte desse pro-
cesso”.

“O asfalto traz grandes melho-
rias para os moradores, ao acabar 
com os transtornos trazidos pela 
lama e pela poeira. Além da valo-
rização dos imóveis, o asfalto traz 
mais saúde. Com as obras concluí-
das, a população terá mais tranquili-
dade para trafegar pelas ruas”. 

 AVENIDA INO 
REZENDE 

A Prefeitura de Mineiros imple-
menta as obras de revitalização da Ave-
nida Ino Rezende, que seguem em ritmo 
acelerado. 

O projeto de revitalização está sen-
do implantado com infraestrutura mo-
derna. As intervenções incluem nova 
iluminação com luminárias em LED, 
pista de caminhada, pergolados, rampa 
de acessibilidade, equipamento de aca-
demia ao ar livre, lixeiras, mesas de jo-
gos e mobiliários urbanos.

Haverá ainda sinalizações hori-
zontal e vertical, projeto de paisagismo, 
semáforos e pontos de travessia. A obra 

está na fase de retirada dos postes de 
energia do canteiro central e instalação 
da nova rede de energia nas laterais. A 
Avenida Coqueiros será, em breve, o 
novo cartão postal de Mineiros.

NOVA FROTA DE MAQUINÁRIOS PARA 
OBRAS E MANUTENÇÃO DA CIDADE

A Prefeitura de Mineiros, por 
meio da Secretaria de Obras Urbanas, 
adquiriu uma nova frota de maquiná-
rios.  Os equipamentos serão utilizados 
para auxiliar em intervenções em vias 
urbanas, limpeza e manutenção no pe-
rímetro urbano da cidade.

“O investimento atenderá às ne-
cessidades de diversas áreas do mu-
nicípio, auxiliando em novos proce-
dimentos nas vias públicas urbanas”, 
diz o prefeito Agenor Rezende. O 
município recebeu as primeiras má-
quinas, sendo uma motoniveladora 
(patrola), uma PC e duas pás carre-
gadeiras.

Com a aquisição desse novo ma-
quinário a Prefeitura de Mineiros con-
seguirá atender um maior número de 
bairros, em menos tempo de serviço, 
já que são equipamentos modernos e 
da melhor qualidade.

A frota atual será utilizada para 
atender ao produtor rural em serviços 
e manutenção de estradas de Mineiros.

“São mais equipamentos para 
melhorias em estradas rurais, mais 
máquinas para as obras de infraestru-
tura e manutenção da cidade”, destaca 
o prefeito.

Dentro dos próximos dias as se-
cretarias de Obras, Estradas e Roda-
gens vão receber seis caminhões e um 
trator de esteira.

 Equipamentos serão 
utilizados para auxiliar 

em intervenções em 
vias urbanas, limpeza e 

manutenção no perímetro 
urbano. Investimento 

atenderá às necessidades 
de diversas áreas do 

município.  

FOTOS: ODONEL PEREIRA

Obras de revitalização da Avenida Ino Rezende seguem em ritmo acelerado
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MINEIROS RECEBE PRÊMIO NACIONAL 
“EDUCAÇÃO QUE FAZ A DIFERENÇA”

O município de Mineiros, por 
meio da Secretaria de Edu-
cação, recebeu o selo Bom 
Percurso como premiação do 

estudo “Educação que Faz a Diferença”.
O selo significa o reconhecimento 

pelos bons resultados que a Secretaria 
Municipal de Educação da Prefeitura de 
Mineiros apresenta no que se refere ao 
ensino fundamental.

O estudo é organizado e desenvolvi-
do pelo Instituto Rui Barbosa, em parceria 
com 28 Tribunais de Contas dos Estados e 
Tribunais de Contas dos Municípios.

Na oportunidade, são avaliados to-
dos os critérios da educação, como per-
centual aplicado no setor, pedagogia e 
análise dos resultados das provas do Sis-
tema de Avaliação da Educação Básica 
(Saeb) e do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb).

Todos os critérios exigidos tiveram 
resultados positivos em Mineiros. O mu-
nicípio está entre as 118 redes de educa-
ção de maior qualidade e referência.

Mineiros fica entre os cinco muni-
cípios do Centro-Oeste com melhor ava-
liação e entre os três de Goiás, ao lado de 
Rio Verde e Goianésia.

“É motivo de muito orgulho para to-
dos nós”, afirma o secretário municipal 

de Educação, Carlos Roberto de Oliveira 
Amorim. “Esse prêmio foi possível gra-
ças à sensibilidade do prefeito Agenor 
Rezende que, ao longo de dois mandatos, 
investiu pesado na formação de nossas 
crianças”, destaca.

O secretário faz um agradecimento 

especial aos professores, alunos e demais 
profissionais que atuam no setor educa-
cional em Mineiros. “A indicação desse 
prêmio é resultado do esforço conjunto 
de todos”, conclui. 

Textos: Liah Resende – SECOM/
Prefeitura de Mineiros

Município recebe selo Bom Percurso em reconhecimento aos resultados 
positivos alcançados pela Secretaria de Educação, fica entre os cinco do Centro-
Oeste com melhor avaliação e entre os três de Goiás, ao lado de Rio Verde e 
Goianésia. “Esse prêmio foi possível graças à sensibilidade do prefeito Agenor 
Rezende que, ao longo de dois mandatos, investiu pesado na formação de 
nossas crianças”, destaca o secretário Carlos Roberto de Oliveira Amorim

Até 31 de Agosto
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ATENDIMENTO DELIVERY, 
COM TODAS AS NORMAS DE 
PREVENÇÃO EXIGIDAS!

ATENDIMENTO DELIVERY, 
COM TODAS AS NORMAS DE 
PREVENÇÃO EXIGIDAS!





“A injustiça num lugar 
qualquer é uma ameaça à 
justiça em todo o lugar.” 

(Martin Luther King)

Parabéns aos advogados 
que trabalham com afinco 

pela justiça e pelas pessoas!
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CURIOSIDADES SOBRE ADVOGADOS

 Você sabia que a OAB foi funda-
da em 1.931? Quase um século depois do 
IAB - Instituto dos Advogados do Brasil, 
criado em 07 de agosto de 1.843?

 Você sabia que a primeira Uni-
versidade do mundo que ministrou um 
curso de Direito é a de Bolonha, na Itá-
lia, fundada em 1.150? (janela)

 Você sabia que a primeira mulher 
a se formar bacharel em Direito no Bra-
sil foi Maria Augusta Saraiva, na USP, 
em 1.902?

 Você sabia que o primeiro Gran-
de Escritório de Advocacia do país foi o 
Pinheiro Neto Advogados, fundado em 
1942, por José Martins Pinheiro Neto?

 Você sabia que o primeiro Refe-
rendo realizado no Brasil foi em 06 de 
janeiro de 1963, durante a gestão de João 
Goulart? Tratou sobre o sistema de go-

verno. O país havia adotado o sistema 
Parlamentarista e com o Referendo re-
tornou ao Presidencialista.

 Você sabia que a primeira Consti-
tuição escrita do mundo foi a America-
na, em 1.787?

 Você sabia que o primeiro afro-
-descente a integrar o Supremo Tribunal 
Federal foi o Dr. Pedro Augusto Carneiro 

Lessa, Jurista, Professor da USP, Magis-
trado e Político, em 1907?

 Você sabia que a primeira Facul-
dade de Direito do Brasil foi fundada em 
Olinda, em 11 de agosto de 1.827?

 Você sabia que o Regimento Régio 
de 17 de dezembro de 1548, promulgado 
por Dom João III, pode ser considerado 
nossa primeira constituição? 

 Você sabia que a primeira 
Universidade do mundo 

que ministrou um curso de 
Direito é a de Bolonha, na 
Itália, fundada em 1.150? 
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JUSTIÇA OBRIGA HOMEM A CUMPRIR 
ISOLAMENTO POR SUSPEITA DE COVID-19

A Justiça de Minas Gerais de-
terminou que um homem 
seja obrigado a cumprir me-
didas de isolamento social 

devido à pandemia da covid-19. O caso 
aconteceu em Itamarandiba, município 
localizado no Vale do Jequitinhonha, re-
gião nordeste do estado.

Segundo informações do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a 
liminar foi proferida pela juíza Juliana 
Cristina Costa Lobato e atendeu ao pedi-
do do governo local após um morador da 
cidade, que não teve o nome divulgado, 
desobedecer a orientações dos médicos 
ao procurar o sistema público de saúde 
com sintomas da covid-19. 

O morador deveria tomar os medi-
camentos prescritos e cumprir período 
de 14 dias em isolamento social, e depois 
desse período submeter-se ao teste para 
verificar se está com a doença. 

Apesar de assinar um termo com-
prometendo-se a cumprir o período de 
isolamento para evitar a eventual dis-
seminação do vírus, o homem não foi 
encontrado em casa pela equipe de fis-
calização que foi verificar se a medida 

estava sendo cumprida. 
Na decisão, a Magistrada disse que 

o morador deve ficar obrigatoriamente 
em isolamento e determinou que a Polí-
cia Militar comunique o descumprimen-
to da quarentena à Justiça. Além disso, o 

homem não poderá se opor à realização 
do teste de covid-19. 

“O desrespeito às orientações mé-
dicas e a negativa de cumprir isolamento 
domiciliar demonstram o descaso com a 
situação da gravidade vivida pela popu-
lação mundial, menosprezo pela vida 
humana e ausência de responsabilidade 
social”,  afirmou a Juíza. 

Em caso de descumprimento, o ho-
mem deverá pagar multa de R$ 200.

Texto: André Richter . 
Fonte: Agência Brasil 

Descumprimento 
acarretará multa de R$ 200. 

Caso aconteceu em 
Itamarandiba-MG

DIREITO AO PONTO
O lançamento do Guia Prático 

“Covid-19 e seus reflexos no direito 
previdenciário” foi realizado na tarde 
desta quinta-feira (23). A publicação 
busca trazer para a advocacia reflexões 
sobre as consequências da pandemia 
na vida dos segurados da Previdência 
Social. O guia foi elaborado pelo “Cur-
so Direito ao Ponto”, que é coordenado 
pela conselheira da OAB-ES, Valéria 
Gaurink Dias Fundão, membro consul-
tora da Comissão Especial de Direito 

Previdenciário da OAB Nacional e co-
ordenadora regional do IEPREV-ES, e 
pela advogada Liliam Simões dos San-
tos Barbosa, professora do “Curso Di-
reito ao Ponto”.

Ao ponderar sobre a pandemia 
o guia apresenta critérios materiais e 
sociais, como dor social, forma pre-
ventiva e reativa no atendimento a 
segurados, técnicas de atendimento 
virtual, orientação ao cliente previ-
denciário, INSS digital e o benefício 

por incapacidade temporária e a Lei 
13.979/2020, entre outros temas. O 
juiz federal e professor, João Batista 
Lazzari, assina o prefácio. A obra tem 
o apoio da OAB Nacional, por meio 
de sua Comissão Especial de Direi-
to Previdenciário, com engajamento 
destacado de seu presidente, Chico 
Couto, e da vice-presidente Suzani 
Andrade Ferraro. 

Fonte: OAB – Nacional

Guia prático discute impactos da pandemia 
nos segurados da Previdência Social

FOTO: AGÊNCIA BRASIL / ARQUIVO
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Kátia Rezende Silva
OAB/GO 16.681

Jéssika Pereira Araújo
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A Advocacia não parou!
Conte com o seu Advogado!
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STJ NEGA SOLTAR TODOS OS PRESOS 
DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19

O presidente do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), mi-
nistro João Otávio de No-
ronha, decidiu, dia 23/07 

último, negar pedido de liberdade para 
todas as pessoas que pertencem ao grupo 
de risco de contágio da covid-19. O pedi-
do foi protocolado por um grupo de ad-
vogados que atua em defesa dos direitos 
humanos. 

Na decisão, o ministro entendeu 
que é preciso analisar informações in-
dividualizadas da saúde dos presos. Se-
gundo o presidente, a soltura de presos 
que estão no grupo de risco não pode ser 
autorizada automaticamente. Em março, 
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
aprovou uma resolução que prevê a ado-
ção de medidas para conter à propagação 
da doença nos presídios, entre elas, a re-

avaliação da necessidade da manutenção 
das prisões. 

“A parte impetrante não demons-
trou a teratologia ou flagrante ilegali-
dade que possa justificar a concessão da 
ordem coletiva. Ademais, cumpre des-
tacar que a falta de demonstração con-
creta dos riscos inerentes a cada um dos 
pacientes, bem como a alegação genéri-
ca de que os estabelecimentos prisionais 
estão em situação calamitosa, inviabili-

zam a análise restrita aos requisitos ine-
rentes à concessão do pedido liminar em 
plantão judicial”, decidiu. 

A questão foi decidida provisoria-
mente pelo presidente do STJ em função 
do período de recesso de julho no tribu-
nal. Em agosto, após a volta dos traba-
lhos, o caso será analisado pelo ministro 
Sebastião Reis Júnior. 

Em outro processo julgado em um 
caso concreto, o ministro João Otávio 
de Noronha concedeu um habeas cor-
pus a favor que uma presa, que é mãe de 
uma criança de dois anos de idade, em 
decorrência dos riscos da pandemia da 
covid-19. A acusada estava presa pelo 
crime de tráfico de drogas e foi colocada 
em prisão domiciliar. 

Texto: André Richter. 
Fonte: Agência Brasil 

Em agosto, após a volta 
dos trabalhos, o caso será 
analisado pelo ministro 
Sebastião Reis Júnior

FRASES PARA lembrar
Se ages contra a justiça e eu 
te deixo agir, então a injustiça 
é minha. Gandhi

Se não existissem más pessoas, 
não haveria bons advogados. 
Charles Dickens 

O grande objetivo da justiça é 
substituir a ideia de violência 
pelo direito. Charles Tocqueville

Teu dever é lutar pelo Direito, mas 
o dia que encontrares o Direito em 
conflito com a Justiça, lute pela 
Justiça. Eduardo Couture

Enquanto as leis forem necessárias, 
os homens não estarão capacitados 
para a liberdade. Pitágoras

Em si mesma, a loucura é já uma 
rebelião. O juízo é a ordem, é a 
constituição, a justiça e as leis. 
Machado de Assis

A justiça é o vínculo das sociedades 
humanas; as leis emanadas da justiça 
são a alma de um povo. Juan Luis Vives
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Av. Antônio Carlos Paniago, nº 142, Setor Cardoso, Mineiros-GO.
Fones: (64) 3661-9719 / (64) 9.9933-9719

Graduado em Direito pela Universidade de Rio Preto – SP. 
Especialista em Processo Civil e Direito do Trabalho. Atua
nas áreas de Direito trabalhista, Previdenciário, Cível e Agrário.
(64) 9.9623-0225

Marcus Henrique Ferreira Naves 
OAB-GO 26.787

Advogada pós graduada em Direito Previdenciário.
Atua nas áreas previdenciária, trabalhista e cível.
(64) 9.9939-9091

Elaine Silva Rezende
OAB-GO 45340

Advogada Graduada em Direito - UNIFIMES, 
Pós-graduanda em Direito Penal pela DAMÁSIO 
Conciliadora habilitada pelo CNJ
Atua na área Criminal. (64) 9.9939-9091

Ludmilla Dutra Carneiro
OAB-GO 59123

Dara Cristina Calixto Mendonça
Acadêmica de Direito / aux. de escritório

Uma atuação 
norteada por 

princípios, em prol 
dos clientes e da 

comunidade.

14 ANOS
DE TRADIÇÃO
E DEDICAÇÃO
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  BASTIDORES  

ALEOMAR REZENDE DEIXA CARGO 
NA PREFEITURA DE MINEIROS

Repercutiu na im-
prensa de Mineiros 
e da capital do Es-
tado, a desincom-

patibilização do secretário de 
Governo e Comunicação, Ale-
omar Rezende, para disputar o 
cargo de prefeito na próxima 
eleição.

Por duas gestões Aleo-
mar ocupou o referido cargo. 
Entretanto, ele construiu sua 
trajetória política ao longo 
dos últimos 30 anos sempre 
ao lado de Agenor Rezende, 
em suas funções como de-
putado estadual e presidente 
da Assembleia Legislativa de 

Aleomar entrega cargo ao prefeito Agenor Rezende. “Assumo 
agora o maior desafio da minha vida”

BASTIDORES PORTELÂNDIA
Corre notícia nos bastidores políticos da cidade de Portelândia que a disputa 

pela Prefeitura Municipal pode ficar entre três ex-prefeitos: Eduardo Fraga, Adão 
Diogo e Valdineis Carrijo. Na bolsa de apostas também aparecem os nomes de 
Cleicimar da Lotérica, Vitor Ferrari, Celso Fiuti, Nivaldo Madureira, Jarbismar 
(Neguinho), dentre outros.

BASTIDORES 
MINEIROS

Em Mineiros também ganha es-
paço nos bastidores políticos a intensa 
movimentação dos partidos de oposi-
ção em busca de um nome competiti-
vo para disputar a prefeitura com o já 
definido pré-candidato peemedebista 
Aleomar Rezende.

Já estão sendo ventilados os no-
mes da empresária Morgana Potrich, 
ex-vereadora Flávia Resende Vilela, 
do empresário rural Isaac Mendonça, 
do ex-prefeito Aderaldo Barcelos e do 
vereador Marcelo do Vale.

A vice-prefeita Ivane Campos 
Mendonça também está de olho na 
Prefeitura de Mineiros. É aguardar 
e conferir as definições na próxima 
edição da revista.

AVISO AOS NAVEGANTES
Em alguns municípios brasileiros 

as próximas eleições já têm um novo 
postulante: o candidato Covid. Políticos 
e partidos vão usar em suas plataformas 
de campanha esse candidato macabro. 
Maldade contra os adversários? Não! 
No mundo político, muita das vezes, as 
coisas são assim...

Na nossa região, inclusive, já exis-
te algumas pessoas usando o candidato 
Covid para denegrir o trabalho incansá-
vel que vem sendo desenvolvido pelas 
administrações municipais no combate 

à doença e investimentos significativos 
na área de saúde pública.

O candidato Covid pode até inco-
modar politicamente, mas, lembrem-se, 
várias vacinas já estão no forno para 
combatê-lo.

O que vai prevalecer na política e na 
saúde é o trabalho de muitos – nessa luta 
sem trégua – para combater um inimigo 
invisível, que não tem partido político, 
não distingue classe social e nem raça. 
E que não afeta apenas uma comunida-
de, uma cidade... mas o mundo inteiro. 

Goiás, govenador do Esta-
do, conselheiro do Tribunal 
de Contas dos Municípios 
(TCM) e, atualmente, pre-
feito de Mineiros no segun-
do mandato.

Ativo nas redes sociais, 
o pré-candidato Aleomar 
Rezende afirma que, a par-
tir de agora, assume o mais 
importante desafio de sua 
vida: “Disputar a prefeitura 
de Mineiros a partir de uma 
ampla coalisão de forças 
que defende a continuidade 
das conquistas alcançadas 
nas duas gestões do prefeito 
Agenor”.

FOTO: ODONEL PEREIRA
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ADIAMENTO DAS ELEIÇÕES PARA 2022 
GANHA ADEPTOS NO CONGRESSO

Ganha força dentro do Con-
gresso um movimento polí-
tico visando mudar as elei-
ções municipais para 2022. 

O adiamento do pleito para 15 e 29 de 
novembro para os dois turnos, ainda não 
oferece total segurança ao eleitorado 
brasileiro, diante do avanço do novo co-
ronavírus.

Vendo o “cenário de incerteza e 
preocupação”, o senador Ciro Nogueira 
(PP-PI) é um dos que busca apoio vi-
sando adiar as eleições municipais para 
2022. Como consequência, os atuais pre-
feitos e vereadores ganhariam mais dois 
anos de mandato. 

O senador, um dos principais arti-
culadores do chamado Centrão, entende 
que esta seria a maneira mais garantida 
de diminuir os riscos causados pela pan-
demia, especialmente aos idosos e pes-
soas com condições de saúde agravantes. 
“A iniciativa mais segura seria, sem dú-
vida, o adiamento das eleições por dois 
anos. Até lá, por certo, já teremos uma 
vacina que garante a saúde e seguran-
ça do eleitor”, argumentou, lembrando 
ainda que “isso permitiria também que 
o valor a ser gasto no pleito deste ano, 
fosse destinado para o setor de saúde”.

A iniciativa, vem ganhando adep-
tos dentro do Congresso, dentre eles os 
senadores Álvaro Dias (Podemos-PR) e 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

CNM TAMBÉM SE POSICIONOU
A Confederação Nacional dos Mu-

nicípios (CNM) também atua nos basti-
dores visando o adiamento das eleições 
municipal e a unificação do pleito em 
2022. Seu presidente, Glademir Aroldi, 
em recente debate no Senado Federal, 
destacou a preocupação da entidade caso 
as eleições municipais sejam mantidas 
em 2020. Por videoconferência ele pon-
tuou os riscos de saúde para a população, 

além de questões econômicas e jurídi-
cas, como a desigualdade de oportuni-
dades para candidatos que estejam em 
grupo de risco para a Covid-19. 

 “Estamos ouvindo prefeitos, uni-
versidades e cientistas que estão estu-
dando o tema e entendemos que o Brasil 
não reúne condições sanitárias, sociais, 
econômicas e jurídicas para manutenção 
das eleições em 2020. Ninguém sabe o 
que vai acontecer. Não temos garantia 
sanitária nenhuma”, resumiu Aroldi. Ele 
ressaltou que as próprias autoridades de 

saúde presentes no debate apontaram a 
impossibilidade de definir o cenário fu-
turo.

Ele lembrou aos senadores e con-
vidados que mais de 2 milhões atuarão 
como mesários e outros milhões estarão 
nas ruas na função de fiscais de partidos. 
“Teremos condições de colocar EPIs 
[equipamentos de proteção individual] 
para os que vão trabalhar? Vamos dobrar 
o número de pessoas? Ou as mesmas vão 
trabalhar 12, 13 horas seguidas?”, argu-
mentou.

Outro ponto destacado pelo presi-
dente da CNM - e que também foi levan-
tado por senadores - é a falta de equidade 
que a situação impõe aos candidatos. Por 
exemplo, 1.313 prefeitos em exercício 
têm mais de 60 anos, sendo que, entre 
eles, 1.040 podem concorrer à reeleição. 
“Como poderão exercer esse direito se 
estarão colocando em risco a própria 
saúde?”, provocou Aroldi, ressaltando 
que alterar a data não fere cláusula pé-
trea da Constituição. “Seria uma solução 
excepcional em um momento excepcio-
nal. Preservar a vida em primeiro lugar 
é dever do poder constituinte derivado”, 
avaliou. 

Ciro Nogueira: “O cenário é de in-
certeza e preocupação”

Glademir Aroldi: “Não temos garantia 
sanitária nenhuma”

 Estamos ouvindo prefeitos, 
universidades e cientistas 

que estão estudando o tema e 
entendemos que o Brasil não 
reúne condições sanitárias, 

sociais, econômicas e 
jurídicas para manutenção 

das eleições em 2020 
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Parabéns a todos os 
profissionais que ajudam 
a concretizar o sonho de 
várias famílias!

AS MELHORES OPORTUNIDADES DE MERCADO IMOBILIÁRIO ESTÃO AQUI.

Rua 10, quadra 76, lote 05, Centro, Mineiros-GO
Fones: (64) 3661-6595 e (64) 9.9995-5436

www.imobiliariaricardoimoveis.com.br

27 de agosto
Dia do Corretor de Imóveis
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