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 Alexsandra Somera e Rodrigo Rillo Staffe são a junção de 
culturas totalmente diferentes, com pensamentos e jeito de ser 

totalmente opostos, porém, com sonhos e projetos de vida muito 
semelhantes. Eles são os entrevistados da Olhaki revista.

 SONHO QUE SE 
SONHA JUNTOS
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Cuide-se! A PANDEMIA NÃO ACABOU!





HOME
CARE

SAÚDE

(64) 99909-2909 / 3661-3159
saudeambulancia@gmail.com

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

*Mineiros conta com UTI Móvel Saúde Ambulância, realizando serviços de remoção de 

pacientes adultos, pediátricos e neonatal para qualquer cidade do Brasil.

*Disponibilizamos o serviço de Home Care, sempre primando pela saúde e bem estar do 

paciente e a continuidade do tratamento no conforto do seu lar.

*Fazemos transferência de pacientes para a realização de exames, alta hospitalar e muito mais.

*Área protegida: Serviços de emergência médica para atendimento a qualquer pessoa que 

estiver circulando dentro das dependências físicas do seu estabelecimento, com o apoio de 

uma ambulância.
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Av. José Joaquim de Rezende, Qd. 18, Lt. 11/ Rua 14-A, N° 15, Centro, Mineiros-GO.

(64) 3661-5291 / 99989-1420  

ALUGAMOS NOSSO ESPAÇO PARA EVENTOS

Venha saborear 
nossos pratos!





UOMINNI

A SUA MELHOR
OPÇÃO EM MODA
MASCULINA EM
MINEIROS!
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João e Maria é a loja que veste seu filho(a) desde o nascimento até os 14 
anos. A loja possui um ambiente amplo, climatizado e muito aconchegante 
para você e toda a sua família. Temos brinquedoteca para as crianças se 
distrairem enquanto os papais fazem suas escolhas com calma.

A João e Maria é a única loja em Mineiros, no seguimento infantil,
onde você realiza suas compras e ainda recebe parte do seu dinheiro de volta 
(cashback). Trabalhamos com atendimento por whatsapp e realizamos
entregas no conforto do seu lar.

Venha nos fazer uma visita para conhecer nossa loja, nosso atendimento, 
e ainda saborear um delicioso cafezinho que você só encontra aqui.

Sexta avenida, nº 3 centro.
Cep: 75830-092

Telefone: 
(64) 3661-5750 

(64) 9.9988-3752 

@joaoemaria_kids_
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 CASAL DIVIDE 
AMOR E TRABALHO 

EM MINEIROS
Uma catarinense e um paulista 

se encontraram em Mineiros e aqui, 
de mãos dadas, estabeleceram fortes laços 
sociais e empresariais com a comunidade.
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Superando as dificuldades provo-
cadas pela pandemia da Covid-19, que 
afeta o mundo inteiro, com reflexo ne-
gativo nas atividades comerciais e na 
economia, o casal Alexsandra Somera 
e Rodrigo Rillo Staffe é um verdadeiro 
exemplo de que com criatividade e amor 
ao trabalho se é possível encontrar ca-
minhos que levem a resultados positivos.

Nesta entrevista marcada pelo oti-
mismo, eles falam de suas trajetórias de 
vida e de como o destino os conduziu à 
cidade de Mineiros.

Mas quem é mesmo Alexsandra 
Somera e Rodrigo Rillo Staffe? Casados 
desde 2019, eles são pais de Anne Ca-
rollyne (18), Geovanna (11) e Luísa (01). 
Administram desde 2018 o Ineia Pala-
ce Hotel; porém, a grande inquietação 
de Rodrigo e as mudanças trazidas pela 
pandemia no último ano fizeram com 
que um novo projeto fosse iniciado. A 
loja Mania de Calçados.

Alexsandra e Rodrigo são a junção 
de culturas totalmente diferentes, com 

pensamentos e jeito de ser totalmente 
opostos, porém com sonhos, e projetos 
muito semelhantes, o que acaba contri-

buindo na hora de somar experiências 
na vida e no trabalho.

Eis a entrevista...

Foto: Sideral Imagem

Rodrigo Rillo Staffe é paulista, de Araça-
tuba. Traz do berço o gosto pelos sapatos, es-
pecialmente os femininos. Filho de gestores, 
cresceu vivenciando e aprendendo com seu 
pai, Edson Luis Staffe, o fascinante e nada ro-
tineiro mundo do varejo.

Em 1996 a família mudou-se para Minei-
ros, onde sua mãe, Cláudia dos Santos Rillo 
Staffe, junto com seu pai somariam mais uma 
vez a determinação e a força de vontade para 
empreender nesse município, abrindo a então 
Michelle Calçados. Loja que, segundo Rodrigo, 
“foi à base e escola para se chegar hoje a esse 
novo momento em nossas vidas, com a Mania 
de Calçados”. Filho mais velho de três irmãos, 
a família se completa com a Michelle Rillo 
Staffe (QG Jeitinho Caseiro) e o David Rillo 
Staffe (Imperial Calhas).

“Mineiros é e sempre será o meu berço 
de coração, local onde cresci acompanhando 
a chegada das grandes empresas e com elas as 
infinidades de oportunidades que tive, bem 
como o enorme prazer de aproveitar algumas 
delas para meu crescimento pessoal e profis-

sional”, ressalta.
Rodrigo conta que antes de empreender, 

atuou como gerente de operações do Bretas 
Supermercado, “entre outras ocupações grati-
ficantes e prazerosas que hoje somam ao meu 
currículo e fazem de minha gestão como em-
presário um grande e verdadeiro desafio. Uma 
constante junção das experiências adquiridas 
e as novas que surgem diariamente”.

Falando de sua trajetória ele fez questão 
que agradecer àqueles que lhe estenderam a 
mão quando de sua chegada a Mineiros: “Seria 
injusto da minha parte esquecer de nomear 
amigos que, direta ou indiretamente, somaram 
na minha vida como verdadeiros mestres, por 
meio do diálogo franco e do grande conteúdo 
de vivência.  Foram e são fundamentais ao 
meu aprimoramento profissional. Não poderia 
deixar de saldar hoje com respeito e carinho 
os senhores Eraldo (Volúpia Rodotel), Godó 
(na época Posto São Matheus), Oscar Rodri-
gues (Contato 10 e Rádio Eldorado) Sheila (an-
tes Rádio Eldorado), Higino Piacentini (Rádio 
Eldorado)”.

GOSTO PELOS CALÇADOS VEM DE BERÇO

Foto: Sideral Imagem
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O que levou vocês a investirem 
na cidade de Mineiros?

Alexsandra Somera – Há mais de 
20 anos Rodrigo conhece essa cidade. 
Toda sua família mora aqui. Eu fui muito 
bem acolhida por Mineiros, é uma cida-
de que se desenvolve economicamente 
a cada ano, que tem transformado sua 
qualidade de vida e potencial de inves-
timento. O fluxo de pessoas de outras 
cidades é bem considerável também. 
Além disso, percebemos a necessidade 
de expandir as opções de atuação.

A pandemia nos fez refletir sobre 
vários aspectos do trabalho e da vida. 
Nos fez perceber que era preciso ir além 
do hotel, não só por questões financei-
ras, mas também psicológicas e profis-
sionais. 

Por que hospedar no Ineia Palace 
Hotel? 

Alexsandra Somera – Porque você 
será muito bem atendido. Com certeza 
conseguirá descansar tranquilamente. 
O Hotel está na entrada principal da ci-
dade, próximo a um dos principais polos 
industriais da mesma (BRF). E possui fá-
cil acesso ao Parque de Exposições, bem 
como às maiores empresas de máquinas 
agrícolas do município.

Nosso público é basicamente for-
mado por representantes comercias, 
advogados, agrônomos, prestadores de 
serviços e famílias. Recentemente, estu-
dantes já na fase final da faculdade, estão 
nos procurando em função da tranquili-

O dia a dia no hotel 
me ensinou que não 
se administra apenas 
números, mas também 
se administra vidas. 

Nós cuidamos de vidas 
quando trabalhamos 

com pessoas 
ALEXSANDRA

Alexsandra Somera é catarinen-
se, natural de Anchieta, no Extremo 
Oeste do Estado. Primeira filha de Au-
gustinho Natalin Somera e Nair Alves 
Dias Somera e irmã de Andreia So-
mera, caçula da família. Moraram no 
interior de Anchieta, em uma pequena 
propriedade rural de subsistência até 
2006, quando a família decidiu mudar 
os rumos da vida e empreender no es-
tado de Goiás, no ramo de restaurantes 
da Rede Churrasco do Sul.

Mas Alexsandra, por decisão pró-
pria, optou continuar morando em An-
chieta, mesmo longe da família, com o 
objetivo de conseguir uma bolsa de es-
tudos na área das Ciências Agrárias. O 
projeto não deu certo e ela acabou se 
envolvendo com a Comunicação Social, 
curso superior recém-chegado à região 
Extremo-Oeste naquela época.

Formada em Comunicação So-
cial – Habilitação em Jornalismo pela 
UNOESC (Universidade do Oeste do 
Estado de Santa Catarina) em 2010, 
especializou-se em Assessoria de Im-
prensa pela Prefeitura de Anchieta e 
Administração de Pequenas Empresas 
ao longo dos últimos 10 anos.

Em 2013 percebeu que era hora 
de juntar-se à família novamente e de-
cidiu encarar uma mudança radical na 

vida, ou seja, mudar para Jataí-GO. Du-
rante os primeiros seis meses na nova 
cidade trabalhou na TV Sucesso, no de-
partamento financeiro, deixando a TV 
para contribuir com o novo projeto da 
família – o Restaurante Ana Elisa, idea-
lizado no terminal Rodoviário de Jataí.

Alexsandra lembra que Minei-
ros a acolheu em 2017, quando o novo 
desafio era administrar o Ineia Palace 
Hotel. “Ainda hoje é um grande desa-
fio, porque trabalhamos com algo que 
é essencial para todo o ser humano: o 
descanso com tranquilidade, conforto e 
preço acessível”, afirma.

Segundo ela, “foi no hotel que flo-
resceu o gosto pelas histórias contadas 
por viajantes de todos os lugares que 
passam por Mineiros, mesmo que seja 
uma única vez na vida. Foi o hotel que 
me ensinou que não se administra ape-
nas números, mas também se adminis-
tra vidas. Nós cuidamos de vidas quando 
trabalhamos com pessoas. Esse contato 
diário com hóspedes de diferentes cida-
des, realidades e profissões transforma-
ram-se em um hobby. Todo dia ouvimos 
uma história diferente, uma experiência 
diferente, de pessoas diferentes que 
sempre agregam algo ao trabalho e à 
maneira de ver a vida, o ser humano e o 
mundo a sua volta”, revela.

O DESAFIO DE ADMINISTRAR UM HOTEL

Foto: Sideral Imagem
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dade que o hotel oferece para a elabora-
ção do TCC (Trabalho de Conclusão de 
Curso).

Além disso, temos um café da ma-
nhã sempre fresquinho, um amplo es-
tacionamento que comporta carros de 
grande porte – carretas. Acesso ao wifi 
e canais a cabo sem acréscimo no valor 
da diária. E caso o hóspede não queira 
sair a noite, servimos jantar também. E 
se precisar temos serviço de lavanderia 
própria durante o dia.

Mineiros é uma parada estratégica 
para quem viaja de São Paulo, Minas Ge-
rais, Brasília para o Mato Grosso e Ron-
dônia.  E vice-versa. É comum nossos 
hóspedes dizerem que estão na metade 
da viagem entre esses estados.

Como surgiu a ideia de abrir uma 
loja de calçados em Mineiros? 

Rodrigo Rillo Staffe – A Mania de 
Calçados surgiu através do meu irmão 
David e minha Cunhada Maisa que em 
2019 abriram a loja, mas logo foram aco-
metidos pelo fechamento do comércio 
devido à pandemia de COVID19. Por essa 
razão, meu irmão resolveu voltar para 
sua área de atuação e empreender com 
a Imperial Calhas. Sempre procurando 
aprimorar e manter a qualidade de seus 
serviços, resolveu vender a Mania de 
Calçados. Foi assim que surgiu a oportu-
nidade de adquirir a mesma, juntamente 
com meus pais.

A maioria das empresas foi afe-
tada pela pandemia. Qual estratégia 
vocês têm adotado para se sobressair 
e fortalecer comercialmente?

Rodrigo Rillo Staffe – O grande 
desafio até aqui é manter a sustentabi-
lidade e superar as dificuldades desse 
momento pandêmico, onde o comércio 

sofre para manter-se ativo, 
forte e dinâmico.

Dessa forma, o objeti-
vo foi transformar a loja em 
uma Boutique de Calçados 
Femininos Popular. Um am-
biente aconchegante e ele-
gante, onde toda mulher é 
bem vinda e bem atendida. 
Onde, com certeza, algum 
modelo de calçado servirá e caberá no 
orçamento da cliente.

Sempre sonhávamos em criar um 
espaço que oferecesse valorização, res-
peito e inclusão sem distinção para to-
dos. Assim nasceu a Mania de Calçados. 
Em um ano atuando em Mineiros foi 
totalmente repaginada e planejada para 
oferecer a todas as mulheres mineiren-
ses um ambiente agradável, feminino, 
com requinte, elegância, alta qualidade e 
principalmente com preços acessíveis e 
justos para todas. Pois nossa meta é re-

ceber e bem atender essas deusas 
guerreiras, mães, esposas, filhas, 
patroas, operárias, donas de casas, 
empresárias, enfim, a você mulher 
nossa musa e fonte de inspiração.

A classe empresarial de 
Mineiros é unida ou vocês en-

tendem que ela poderia ser 
mais coesa?

Alexsandra Somera – A 
pandemia de COVID19, em meio 

a tantos desdobramentos imprevistos, 
mostrou a fragilidade e o desamparo do 
comércio de Mineiros, o que provavel-
mente se reflete em centenas de outras 
cidades também. A classe empresarial, 
de modo especial a varejista, foi a que 
mais sentiu o impacto, e hoje, um ano 
após o início da pandemia, ainda não 
conseguiu se recuperar. Sentimos um 
desejo latente e um pedido silencioso 
dessa classe por atenção, por ações que 
poderiam incentivar o comerciante a 
permanecer com suas atividades. Porém, 
a própria classe empresarial se man-
tém na defensiva. Cada um lutando para 
manter o seu estabelecimento aberto, 
honrar com seus compromissos finan-
ceiros. Sentimos uma classe muito inse-
gura com relação ao seu próprio futuro.

Estamos vivenciando um período 
de ruptura de conceitos. Não é possível 
pensar em si mesmo sem pensar no seu 
próximo, e isso é válido tanto para rela-
ções pessoais quanto para as comerciais. 
O meu bem estar físico e mental (saú-

O grande desafio até aqui é 
manter a sustentabilidade e superar as 

dificuldades desse momento pandêmico, 
onde o comércio sofre para manter-

se ativo, forte e dinâmico  
RODRIGO

Existem muitos produtos bons, 
bonitos e com valores relativamente 
justos em nosso comércio, mas 
há um preconceito de que tudo 
o que é exposto em uma vitrine 
bonita é caro demais 
RODRIGO

Foto: Sideral Imagem
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Estamos vivenciando um período de ruptura de 
conceitos. Não é possível pensar em si mesmo sem 
pensar no seu próximo, e isso é válido tanto para 
relações pessoais quanto para as comerciais 

ALEXSANDRA

mania
de calçados 4ª Avenida, 23, Centro, Mineiros – GO.

Fone: (64) 9 9609-4060

@maniadecalcados.oficial

de) e financeiro também depende do 
bem estar do meu vizinho. É um ciclo de 
conscientização que abrange o todo. É 
preciso pensar e agir fora da “caixinha”. 

Como vocês avaliam a atuação 
dos órgãos de representação do co-
mércio em Mineiros? Deveria haver 
campanhas visando trabalhar a cons-
cientização dos clientes para investir 
na cidade?

Rodrigo Rillo Staffe – Infelizmen-
te, e isso não acontece apenas em Minei-
ros. As pessoas tendem a não valorizar o 
que temos em nossa cidade. Seja no co-
mércio, no turismo, no lazer, no trabalho, 
etc. A tendência é sempre valorizar o que 
é do outro, deixando de comprar no co-
mércio local. Algumas campanhas, são 
realizadas pelos órgãos de representação 
do comércio, mas acontece um fenômeno 
interessante: de um lado falta mecanismo 
para dar visibilidade a essas campanhas e 
de outro falta interesse da população em 
conhecer a campanha e o comércio.

Existem muitos produtos bons, bo-
nitos e com valores relativamente justos 
em nosso comércio, mas há um precon-
ceito de que tudo o que é exposto em 
uma vitrine bonita é caro demais. Esse é 
um ponto que precisa ser desmistificado, 
precisa ser trabalhado, tanto pelos co-
merciantes quanto pela população.

Quais são os futuros projetos do 
casal em suas áreas de atuação?

Alexsandra Somera – Nós estamos 
focados no Ineia Hotel e na Mania de 
Calçados no momento. Com relação ao 
hotel, mudamos nosso próprio concei-
to: hotel não quer dizer que o hóspede 
permanecerá apenas uma ou duas noites. 

O quarto de hotel pode ser o escritório 
de trabalho fora da casa dele ou da sua 
empresa. Quando passamos a perceber 
que alguns detalhes fazem a diferença 
na hora da escolha de onde alguém irá se 
hospedar, muitas possibilidades se apre-
sentam diariamente.

Já para a Mania de Calçados, nosso 
objetivo é transformá-la em uma marca 
própria, lembrada e procurada dentro de 
Mineiros pela atenção à qualidade dos 

calçados, do atendimento, dos detalhes 
que se mostram desde a criação de uma 
vitrine que encante seus olhos até uma 
balinha que adoce um momento do seu 
dia. Queremos também ampliar nosso 
atendimento pelas mídias sociais, como 
Facebook, Instagram e Whats App. Ainda 
estamos no projeto inicial desse formato 
de divulgação e atendimento; falta apri-
morar, mas logo estará totalmente adap-
tado ao dia a dia da loja. 

Foto: Sideral Imagem
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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, modelo

“Enquanto você malha a 
língua, eu malho glúteos e cuido 
da minha vida sendo bem feliz! 
Por mais glúteos duros e menos 
línguas moles na sociedade.” 

Lívia Andrade, apresentadora

“Fui a primeira mulher a fazer matérias de aventura na 
televisão, a voar de asa-delta, a cobrir guerra. Mas acho que 

fiquei conhecida mesmo porque subia em todos os morros e 
favelas, sem problemas. Não pensava em nada, só ia.” 

Glória Maria, jornalista

“A gente faz muita 
concessão para esse 
mundo intransigente. 
Essas concessões nos 
adulteram. Fiz muitas 

concessões no trabalho 
e sofri muito. Fiz muitas 

concessões para ser 
querida, por necessidade 
do afeto. Virei a minha 
cabeça do avesso para 

que ela estivesse em 
conformidade com o grupo 
ao qual eu pertencia.” 

Maitê Proença, atriz

 “Tem um aviso na 
porta do meu coração: 

Quem não dança 
conforme o ritmo da casa, 
não perca tempo tocando 

a campainha.” 
Maria Bethânia, cantora

“O tempo não cura 
tudo. Aliás, o tempo 
não cura nada, o tempo 
apenas tira o incurável do 
centro das atenções.” 
Martha Medeiros, 
escritora

“Não existe país melhor no mundo do que o Brasil. 
As pessoas, o carisma, a felicidade, as pessoas passam tantas 
dificuldades, mas são tão felizes, elas têm tanta garra e fé. 
Eu tenho orgulho de ser brasileira”.  Gisele Bündchen, modelo
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  MINEIROS  

PREFEITO ALEOMAR REZENDE VOLTA 
A DEFENDER DUPLICAÇÃO DA BR-364

“Continuaremos reivindicando a duplicação da BR-364 até que ela 
aconteça. Trata-se de uma via importante não apenas para a região 
de Mineiros, mas para o Sudoeste Goiano e para o Centro-Oeste”

Preocupado com o grande núme-
ro de acidentes na rodovia BR-
364, no trecho que corta o mu-
nicípio de Mineiros até a divisa 

com Mato Grosso, o prefeito de Minei-
ros, Aleomar Rezende, foi ao Ministé-
rio da Infraestrutura no final do mês de 
fevereiro cobrar agilidade no projeto de 
execução da importante obra.

Em audiência com o Ministro Tar-
císio Gomes e o diretor-geral do De-
partamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit), general Antônio 
Santos Filho, o prefeito apresentou le-
vantamentos que foram realizados pelo 
Exército Brasileiro sobre o fluxo de ve-
ículos na rodovia, bem como relatou as 
potencialidades desta região que abri-
ga importantes faculdades, um potente 
agronegócio e empresas multinacionais 
como a BRF e Marfrig. Acompanhou o 
prefeito, na oportunidade, Adriano do 
Baldy, representante do Município na 
Câmara Federal.

“Como representante de Mineiros 
esse é o meu papel. Fui à Brasília, mais 
uma vez, reafirmamos a nossa demanda 
que é a duplicação da BR-364, no trecho 
que liga Jataí a Rondonópolis (MT). Des-
tacamos a urgência da obra, uma vez que 
se trata de rodovia com tráfego perigoso, 
já que não é duplicada. De qualquer for-
ma, atualmente encontra-se em perfeito 
estado de trânsito porque conquistamos 
a manutenção junto ao Dnit”, disse o 
prefeito.

Segundo o prefeito, esta é a segun-
da audiência com o Ministro da Infra-
estrutura Tarcísio Gomes, quando ele 

garantiu que em março do ano que vem, 
por meio do BNDES, será realizado o 
leilão de concessão da BR-364, primeiro 
passo para que a rodovia seja duplicada.

Após a reunião, Aleomar comen-
tou em suas redes sociais:  “Saímos, mais 
uma vez, otimistas da reunião. Continu-
aremos a buscar sempre a duplicação da 

BR-364 até que ela aconteça. Trata-se 
de uma via importante não apenas para 
a região de Mineiros, mas para o Su-
doeste Goiano e para o Centro-Oeste, 
sendo via de ligação para ferrovias. A 
obra que almejamos vai diminuir custos 
do frete, melhorar a segurança e evitar 
acidentes.”

Prefeito Aleomar Rezende (E), ladeado pelo ministro Tarcísio Gomes e o 
deputado federal Adriano do Baldy

Foto: Assessoria De Imprensa
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PREFEITO FAZ AGRADECIMENTO 
À CÂMARA MUNICIPAL

LUTA CONTRA A COVID-19

“Quero aqui fazer 
um agradecimento muito 
especial à Câmara Mu-
nicipal de Mineiros, que 
acaba de nos comunicar 
que fez uma devolução 
do duodécimo no valor 
de R$ 500 mil, recursos 
que serão destinados a 
ajudar a prefeitura na 
aquisição de vacinas 
contra Covid-19. Nossa 
proposta é comprar 32 
mil doses.

Em nome da popu-
lação de Mineiros mani-
festo minha inteira grati-
dão ao Poder Legislativo, 
que tomou a iniciativa de fazer essa 
economia, que em muito vai nos aju-
dar na aquisição de imunizantes, com 
reflexos diretos na sociedade, na me-
dida em que podemos salvar milhares 
de vidas. 

Faço questão de enaltecer este 
ato humanitário da Câmara Municipal, 
resultado da parceria e do comprome-

timento do Executivo 
e do Legislativo no 
sentido de garantir a 
saúde de nosso povo. 
É essa harmonia que 
garante o bem-estar 
social.

Fica o meu agra-
decimento de cora-
ção ao presidente 
José Roberto Carva-
lho e a todos os vere-
adores que compõem 
a Câmara Municipal 
de Mineiros, cujos 
nomes faço questão 
de citar, em ordem 
alfabética: Adão Oli-

veira Lima, Adriano Costa, Diane Mo-
reira, Edmar Andrade, Fábio Sousa 
Santos, Francisco Flores (Boré), Hé-
lio Arantes Alves, Claudivan Nunes 
(Sansão), Márcio de Medeiros César, 
Paulo Advíncula da Cunha, Sergislei 
Carrijo Silva, Valteir de Souza Silva, 
Vinícius Vilela Oliveira e Wellington 
Andrade.”

“Faço questão 
de enaltecer este 

ato humanitário da 
Câmara Municipal, 

resultado da parceria 
e do comprometimento 

do Executivo e do 
Legislativo no sentido 
de garantir a saúde de 

nosso povo”. 

IMPOSTO 
SOLIDÁRIO

AVENIDA COQUEIROS

A Prefeitura de Mineiros 
lançou a campanha Imposto Soli-
dário, que visa transformar tributo 
em benefício às crianças e adoles-
centes de Mineiros. 

Ao invés de destinar os re-
cursos para o Governo Federal, o 
contribuinte tem a opção de reco-
lher no próprio município e con-
tribuir para as ações sociais desen-
volvidas pela Prefeitura.

O prefeito Aleomar informa 
que “a doação ao Fundo Municipal 
de Direitos da Infância e Adoles-
cência (FMDCA) será descontada 
no imposto de renda do ano se-
guinte e a atitude fortalecerá os 
projetos sociais de Mineiros como 
Apae, Escotismo, Lar Transitório, 
Serviço de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos, Conselho 
Tutelar, Dokmos, Desbravadores 
do Líbano, Fundo da Criança e 
Adolescente e Projetos para Ju-
ventude.”

Ligue 3661-1058 ou 3661-
0033 e se informe. O Conselho 
Municipal da Criança e Adoles-
cente e a Prefeitura de Mineiros 
apoiam a promoção das famílias 
de nosso município.

“A doação ao 
Fundo Municipal de 

Direitos da Infância e 
Adolescência (FMDCA) 

será descontada no 
imposto de renda 

do ano seguinte e a 
atitude fortalecerá os 

projetos sociais de 
Mineiros”. 

A Prefeitura de Mineiros concluiu mais uma etapa da requalificação da Ave-
nida Ino Rezende, popularmente conhecida por Avenida Coqueiros. Foram ins-
talados mais aparelhos de academia ao ar livre no início da via e na rotatória de 
entrada ao Setor Alcira de Rezende. Toda a extensão da avenida ganhou lixeiras.

Quem passa pela via já pode contemplar a nova iluminação, paisagismo mo-
derno, jogos de mesa, pergolados e bancos. As obras e benfeitorias serão inaugu-
radas em breve.

Fotos: Odonel Pereira
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ZELO COM A COISA PÚBLICA

NOVA SEDE 
DO SAAE
Acompanhado pelo diretor-presidente do Serviço Autônomo de Água e Es-

goto (SAAE), Ricardo Fischer, o prefeito de Mineiros Aleomar Rezende visitou 
as obras de construção da nova sede do órgão que está em fase de acabamento e 
recebe os últimos ajustes. A previsão para a inauguração é maio desse ano.

A meta é criar um ambiente de maior integração e organização, mais espaço 
com melhores condições de trabalho para os colaboradores, bem como excelência 
no atendimento à população.

ETA DO RIBEIRÃO COQUEIROS
O prefeito Aleomar fez, também, 

visita a Estação de Tratamento de Água 
do Ribeirão Coqueiros, com objetivo 
de conferir o seu funcionamento. 

Em suas redes sociais o prefeito 
comentou que a importância desta 
obra para Mineiros é grandiosa. “Os 
investimentos feitos na construção da 
ETA, os reservatórios e demais ben-
feitorias conseguiram suprir as ne-
cessidades da população. Muito já foi 
feito e muito ainda há de se fazer em 
benefício de toda população.”

NOVO 
LOTEAMENTO

A prefeitura realizou a limpeza 
da área para início das obras do Lote-
amento Oswaldo José de Souza (Tote), 
próximo ao Setor Taninho. Os postes 
para instalação da rede elétrica tam-
bém já foram adquiridos pelo Municí-
pio. Vale frisar que o novo loteamento 
terá infraestrutura completa. “Coorde-
namos, na gestão do ex-prefeito Age-
nor Rezende, o programa habitacional 
que viabilizou a doação de 900 lotes 
para famílias de Mineiros. Estamos em 
permanente ação para garantir a rea-
lização do sonho da casa própria para 
centenas de famílias de Mineiros”, dis-
se o prefeito Aleomar Rezende.

O período chuvoso exige uma aten-
ção especial e os serviços de manutenção 
de uma cidade não param. Em Mineiros 
são visíveis os cuidados que a cidade re-
cebe da administração municipal. 

Várias frentes de serviços realizam 
a roçagem e limpeza em áreas públicas, 
como praças, vias e canteiros. As ações 
são executadas pela Secretaria de Obras 
Urbanas. 

A limpeza de terrenos baldios e a 
retirada de entulho também marcaram as 
ações da Prefeitura neste início de ano. 
Segundo o prefeito Aleomar: “Além de 
garantir o embelezamento das áreas pú-
blicas, os serviços removem as matérias 
vegetais tidas como daninhas, ajudando 
a evitar que bocas de lobo e galerias ao 
redor dos terrenos fiquem entupidas. A 

população deve colaborar e não depositar 
lixo de forma irregular em locais públicos. 
Se cada um fizer a sua parte, com certeza 
manteremos a nossa cidade sempre lim-
pa. Alertamos, que lote limpo é essencial 

para a saúde pública e que os proprietá-
rios têm a obrigação de manter os terre-
nos livres de entulhos ou sujeira.”

Vale ressaltar, ainda, que a ação 
é uma medida voltada também para a 
saúde pública. É de conhecimento geral 
que o acúmulo de entulho e lixo facilita 
o surgimento de insetos e mosquitos da 
dengue.

Ao se deparar com entulhos, lixo 
e lâmpadas queimadas em seu bairro, a 
população pode entrar em contato com o 
plantão da Secretaria de Obras Urbanas 
por meio do fone 3661-0038.

Além da força-tarefa na área de 
limpeza, a Prefeitura de Mineiros inten-
sificou os serviços de troca de lâmpadas 
queimadas, operação tapa-buracos e si-
nalização de trânsito. 
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Fotos: Odonel Pereira

Cidade recebe atenção especial da 
Administração Municipal
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CÂMARA MUNICIPAL APOIA 
VACINAÇÃO CONTRA COVID

As atividades na Câmara Muni-
cipal de Mineiros, no início da 
Legislatura 2021-2024, foram 
marcadas pelo grande número 

de matérias em tramitação, aguardando 
apreciação e votação dos 15 vereadores 
que compõem o parlamento, nas ses-
sões ordinárias ocorridas em fevereiro. 
Encontra-se registrado no Sistema Uni-
ficado Legislativo, 96 requerimentos (4 
em regime de urgência), 29 projetos de 
lei ordinária,  2 projetos lei substitutivos, 
3 projetos de lei complementares, 2 pro-
jetos de lei decretos e 2 projetos de lei 
resoluções.

Vale informar que as atividades na 
Câmara, devido à escalada da Covid-19 na 
cidade, sofreram alterações no atendi-
mento ao público, funcionando em turno 
único, das 08:00 às 11:00 horas. As datas 
das sessões também foram modificadas, 
sendo transferidas para os dias 15, 16, 17, 
22, 23 e 24 do mês de março.

ABERTURA DOS 
TRABALHOS

A sessão solene de abertura dos 
trabalhos deste ano foi realizada no dia 
18/02, contando com a presença do pre-
feito Aleomar Rezende. Referida sessão 
é de extrema importância para vereado-
res e população, pois é nela que o Poder 
Executivo apresenta seu plano de metas 
para o ano vigente e recebe sugestões.

LUTA CONTRA 
A COVID-19

Uma das sessões que movimentou o 
Legislativo foi realizada de forma extra-
ordinária e em caráter de urgência, dia 
05/03. Na mesma foi discutido e aprovado 
o projeto de Lei nº 25/2021, encaminha-
da pelo Executivo, com o autografo de nº 

07/2021 autorizando o município a abrir 
crédito especial ao Fundo Municipal de 
Saúde-FMS, destinado ao custeio das des-
pesas referentes à aquisição de vacinas 
contra a Covid-19. O qual foi apreciado e 
deliberado em forma de Projeto Substitu-
tivo 02/2021. Referido projeto visa fazer 
a adequação das dotações orçamentárias 
no valor de R$ 2 milhões solicitado pelo 
poder Executivo, mais R$ 500 mil oriun-
do da devolução do Legislativo. 

Diante do exposto e, na mesma 
sessão, foi aprovado o Projeto de De-

creto do Legislativo – autorizando a 
devolução ao Executivo do duodécimo 
no valor de R$ 500 mil para aquisição 
de vacinas contra a Covid-19. A devo-
lução de valor tão expressivo pela Câ-
mara, só foi possível tendo em vista a 
economicidade financeira praticada 
pelo então presidente José Roberto, em 
pouco mais de dois meses de sua gestão.   
Na próxima edição a revista Olhaki trará 
um balanço das primeiras matérias apre-
sentadas e aprovadas pelos vereadores 
de Mineiros. 

Legislativo devolve à Prefeitura R$ 500 mil para aquisição de vacina
Foto: Odonel Pereira

Foto: Assessoria De Imprensa

Abertura dos trabalhos legislativos contou com a participação do prefeito 
Aleomar Rezende

Câmara aprovou devolução de recurso financeiro ao Executivo para aquisição de 
vacinas contra Covid-19
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VALTEIR DE SOUZA SILVA 
MAJOR SOUZA (REPUBLICANO)

Gabinete 04 
ver.majorsouza@mineiros.go.leg.br

VINÍCIUS VILELA OLIVEIRA (MDB)
Gabinete 03

ver.viniciusvilela@mineiros.go.leg.br

WELLINGTON FERREIRA DE 
ANDRADE - TOMÉ (PP)

Gabinete 14
ver.tome@mineiros.go.leg.br

JOSÉ ROBERTO CARVALHO (MDB)
Gabinete 02 

ver.zeroberto@mineiros.go.leg.br

MÁRCIO DE MEDEIROS 
CESAR (DEM)

Gabinete 07
ver.drmarcio@mineiros.go.leg.br

PAULO ADVÍNCULA DA CUNHA (PP)
Gabinete 11 

ver.drpaulo@mineiros.go.leg.br

SERGISLEI CARRIJO SILVA (DEM)
Gabinete 12

ver.sergislei@mineiros.go.leg.br

EDMAR FERREIRA DE 
ANDRADE (REPUBLICANO)

Gabinete 15
ver.edmarandrade@mineiros.go.leg.br

FRANCISCO DE OLIVEIRA FLORES  
BORÉ (MDB)
Gabinete 09 

ver.bore@mineiros.go.leg.br

FÁBIO SOUSA SANTOS (MDB)
Gabinete 05

ver.fabio@mineiros.go.leg.br

HÉLIO ARANTES ALVES (MDB)
Gabinete 10 

ver.helioarantes@mineiros.go.leg.br

ADÃO OLIVEIRA LIMA (DEM)
Gabinete 06

ver.adao@mineiros.go.leg.br

CLAUDIVAN NUNES BARBOSA 
SANSÃO FILHO (MDB)

Gabinete 08 
ver.sansao@mineiros.go.leg.br

DIANE SOUZA MOREIRA SILVA  
DIANE DA SAÚDE (MDB)

Gabinete 16 
ver.diane@mineiros.go.leg.br

ADRIANO VIEIRA DA COSTA (PP)
Gabinete 13 

ver.adrianocosta@mineiros.go.leg.br

SAIBA QUEM SÃO E COMO SE COMUNICAR COM OS NOSSOS REPRESENTANTES NA CÂMARA:

Endereço: Praça Deputado 
José Alves de Assis, 08, Centro, 

Mineiros – GO. 

Fone: (64) 3661-8686 

www.mineiros.go.leg.br
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PREFEITA MARLY JÁ  
MOSTRA A QUE VEIO

Desde que assumiu a adminis-
tração municipal a prefeita 
Marly David Rezende Rodri-
gues vem defendendo que 

pretende realizar obras importantes e 
históricas em Portelândia, sem perder 
de vista ações básicas que fazem a di-
ferença no dia a dia. “Construir novas 
obras é muito importante, mas recons-
truir, reformar e zelar do patrimônio 
público é uma obrigação de todo ges-
tor”, assegura.

Mas a prefeita já mostrou a que 
veio realizando intervenções impor-
tantes em várias áreas. Já entregou um 
poço artesiano aos moradores da Vila 
Novo Horizonte, que sofriam com a 
falta de água. 

Durante sua campanha Marly de-
fendeu que sua administração estaria 
sempre ao lado dos produtores rurais.  
Em pouco mais de dois meses, vem 
dando atenção total à recuperação das 
estradas vicinais, visando facilitar o 
escoamento da sagra agrícola e outros 
produtos do agronegócio. Na região da 
Formiguinha foi entregue uma ponte 
sobre o córrego Cervo.

Além de intensificar o serviço de 
limpeza, outro serviço de extrema im-
portância acontece na cidade. A pre-
feitura realiza o serviço tapa-buracos, 
recuperando a malha asfáltica que está 
bastante danificada. “Vale a pena ver 
nossa cidade bem cuidada, bem assisti-
da e bem vista pelos outros municípios. 
Portelândia há muito tempo não recebe 
nenhum tipo de cuidado. O capricho 
e o zelo pela cidade faz brilhar não 
apenas as suas ruas, avenidas e praças, 
mas acende o brilho nos olhos do nos-
so povo, fazendo brotar dentro de cada 
um o orgulho de ser portelandense”, 
ressalta.

“O capricho e o zelo pela cidade faz brilhar não apenas 
as suas ruas, avenidas e praças, mas acende o brilho nos 
olhos do nosso povo, fazendo brotar dentro de cada um o 

orgulho de ser portelandense.”

Prefeita Marly e o secretário de Infraestrutura e Habitação, Valdineis Carrijo, 
durante entrega de poço artesiano na Vila Novo Horizonte

Foto: Helton Gonçalves (Goisin)
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RESTAURAÇÃO DE PORTELÂNDIA
Embora com poucos re-

cursos, as realizações e o zelo 
com a coisa pública já mostram 
o estilo de governar que Marly 
pretende impor ao longo de seu 
governo.

Em entrevista à revista 
Olhaki ela afirmou que o mu-
nicípio de Portelândia terá que 
passar por uma profunda rees-
truturação em todas as áreas da 
administração, objetivando a 
retomada das ações de trabalho 
que levem os benefícios nova-
mente á toda a sua população. 
“Há muito tempo nosso povo 
espera, ansiosamente, poder 
desfrutar de uma saúde completa, de 
uma assistência social mais próxima e 
humanizada, de uma infraestrutura que 
zele da cidade com suas ruas e praças, 
sem esquecer o produtor rural, que pre-
cisa escoar sua produção e que tem en-
contrado muita dificuldade de trafega-
bilidade, devido a falta de manutenção 
das estradas”, afirma a prefeita.

Para que isso aconteça, Marly ga-
rante que a administração terá que in-
vestir significativamente na recupera-
ção de sua frota de maquinários: “Além 
de estar bastante sucateados, veículos 
com motores e transmissão fundidos, 
pneus acabados, ainda tivemos que re-
verter uma ação que levaria embora 
dois caminhões e duas retroescavadei-
ras, que é de propriedade do estado e 
que havia sido emprestado em conces-
são ao município”. A prefeita informou 
que isto iria acontecer “devido ao des-

vio de finalidade, falta 
de manutenção e a não 
prestação de contas do 
relatório de uso, fato-
res que causaram per-
ca desses importantes 
equipamentos da frota 
do município”.

Outro grande de-
safio que dependerá de 
investimentos vultosos é a readequa-
ção do Centro Cirúrgico do Hospital 
Municipal Otacílio José de Resende, 
“que terá de ser reconstruído em no-
venta por cento de sua estrutura para 
readequá-lo com as normas do projeto 
aprovado na vigilância sanitária desde o 
ano de 2019 para que possamos realizar 
cirurgia em nosso hospital”.

No que toca ao Hospital Municipal, 
a prefeita esclarece que as intervenções 
no hospital não poderão ser feitas de 

imediato, quando a maioria dos leitos 
estão ocupados com pacientes em tra-
tamento da Covid-19. “Nosso foco agora 
é salvar vidas, cuidar dos pacientes no 
que estiver ao alcance do Município, 
para que o quadro da Covid-19 não se 
agrave ainda mais em Portelândia. Nes-
sa oportunidade peço a todas que faça 
sua parte, que use todos os meios de 
proteção, com a esperança de que va-
mos vencer esse vírus e voltar a norma-
lidade, para o bem de todos”. 

“Nosso foco agora 
é salvar vidas, cuidar 
dos pacientes no que 
estiver ao alcance do 

Município, para que o 
quadro da Covid-19 não 
se agrave ainda mais em 

Portelândia.”

Operação tapa-buracos visa recuperar asfalto danificado na cidade

Recuperação das estradas vicinais, possibilitando o 
escoamento da safra agrícola

Ponte na região da Formiguinha, atenção aos 
produtores rurais

Fotos: Helton Gonçalves (Goisin)





Mulheres que fazem

Mulher... 
Que sejas sempre lembrada,  

não apenas por um dia,  
mas no dia a dia... 
Que sejas festejada,  
não por convenção,  
mas pelo seu valor,  

sua força, seu coração. 
Que sejas respeitada 
com todo carinho, 

e todo amor... 
Hoje e sempre! 
(Valéria Milanês)

Parabéns às mulheres que se dedicam 
e se esforçam para fazer do mundo 

um lugar melhor todos os dias.
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Mulher é delicadeza, é amor, é cumplicidade, cada mulher é linda e 

única.

Mulheres, recebam a minha singela homenagem!

Meu desejo é que o respeito se torne cada vez maior para com 

essas belas e guerreiras flores na sociedade! Para isso, batalhamos 

tanto!

Mulher é sinônimo de beleza e ternura, mas ao mesmo tempo de 

garra e força.

Elas têm o seu encanto especial, e todas devem ser lembradas e 

homenageadas neste mês tão importante.

Faça uma visita ao gabinete e conheça nossos projetos no com-
bate à violência contra a mulher. Essa luta também é nossa.

Um grande abraço!

MINHA HOMENAGEM 
ÀS MULHERES!

VEREADOR 

FABIM DO PEREIRA
TELEFONES DE DENÚNCIAS
Disk 100 - Exploração sexual contra crianças - Adolescentes

Disk 180 - Violência contra a Mulher

Disk 190 - Polícia Militar

DEAM Mineiros - (64) 3661-5729

Patrulha Maria da Penha - 99971-6471 / 99971-8262 

Mulheres que fazem

ASSIM EU VEJO A VIDA

A vida tem duas faces:
Positiva e negativa.
O passado foi duro,
mas deixou o seu legado.
Saber viver é a grande sabedoria.
Que eu possa dignificar
Minha condição de mulher,
Aceitar suas limitações
E me fazer pedra de segurança
dos valores que vão desmoronando.
Nasci em tempos rudes
Aceitei contradições
lutas e pedras
como lições de vida
e delas me sirvo.
Aprendi a viver.

Cora Coralina



F
o

to
: 

A
n

a
 A

n
g

é
li
c
a

Vera Lúcia Carvalho
de  Castro Souza

Mulher corajosa, elegante, extrema-

mente dedicada à família e ao trabalho, 

são algumas qualidades notáveis da 

empresária Vera Lúcia Carvalho de Cas-

tro Souza. Ela é casada com o médico 

Nilton Carvalho de Souza há mais de 50 

anos, e dessa união linda e abençoada 

tiveram quatro filhos.

Vera Lúcia é proprietária e administra 

com sucesso o renomado Pilões Palace 

Hotel, juntamente com o esposo Dr. 

Nilton. Sem dúvida, um casal que é 

exemplo de muito amor e união.

EMPRESÁRIA

Praça Dep. José Alves de Assis, S/N, Mineiros–GO.
reservas@piloeshotel.com.br www.piloeshotel.com.br

(64) 3661-1547 / 3661-3580



(64) 3661-5700 / 99976-6178
3ª Avenida, nº 26, Centro, Mineiros-GO

Bolos do Sítio

Unidade MINEIROS/GO
Bolos Caseiros

Rua 18, Qd. 61, Lt. 1 C, Santa Isabel (Rua Citro 5)

(64) 99967-4900

USG’ TD

Espetinhos | Jantinhas | Bebidas em geral

Não deixe para amanhã

COMER HOJE!
o que você pode

#deliveypediuchegou

Propriedade CF Fries

Cama - Mesa - Banho - Tapetes - Lingerie - Edredons

®

Praça da Matriz, 14 - Centro - Mineiros-GO
Fone / Fax: (64) 3661-2154

www.enxovaisestilo@gmail.com

(64) 3661-5163 / 99939-3360

mattanaturismo@hotmail.com

Rua 15. esq, c/ Segunda Av. 95, Sala 2, Centro, Mineiros-GO

Praça Coronel Mundinho, esq. c/ Av. Antônio Carlos Paniago, 
104, Centro, Mineiros - GO

DISK SAÚDE: (64) 3661-4005 / 3661-3816 / 99699-4005

Aberto todos os dias inclusive domingo e feriados

6º Avenida, N° 01, Centro, Mineiros-GO

(64) 3661-6205 / 99983-8382
99989-8382 Rua 6, esq. c/ Rua Elias Carrijo, Mineiros-GO  (ao lado do Hospital das Clínicas)

(64) 3661-8121 / 3661-8966

Seus óculos podem fazer toda a diferençaMulher

Rua Nego Amâncio, Qd. 08, Lt. 02, St. Nossa Senhora de Fátima, Mineiros-GO

(64) 3661-1195 / 98448-2424
98448-2727 / 98448-2929

 agro-contabil@hotmail.com

Ser mulher é ser mais forte 
que os olhos podem ver.

É ter no coração lugar para 
todos os sonhos do mundo
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Nutricionista

CRN-1/Go- 7619

A nutrição funcional busca equilibrar os sistemas 
fisiológicos e metabólicos de um indivíduo através de 
suas reais necessidades nutricionais. Para que isso seja 
possível, são realizados estudos metabólicos e das 
condições físicas do paciente. A partir daí, é elaborada 
uma dieta individualizada. Dessa forma, os nutrientes 
serão mais bem aproveitados, já que foram 
recomendados única e exclusivamente para as 
necessidades daquele paciente.
A nutrição funcional baseia-se em cinco princípios 
básicos, a saber:
Individualidade bioquímica: cada ser possui 
necessidades nutricionais diferentes, baseadas em 
fatores genéticos e fatores ambientais (atividades 

A principal diferença entre as duas modalidades é a 
abordagem do tratamento. 

Inter-relações em teia de fatores fisiológicos: nosso 

organismo é um só; portanto, não é possível tratar 

parte dele. Isso significa que quando um de nossos 

órgãos adoece, todo o nosso corpo adoece também;

Saúde como vitalidade positiva: esse princípio busca 

fazer o paciente compreender que saúde não é a 

ausência de doenças, mas, sim, o perfeito funciona-

mento do organismo.

Cabe ressaltar que para produzir efeitos positivos ao 

organismo, a nutrição funcional deve ser elaborada 

por um nutricionista especializado. 

Já na nutrição tradicional as dietas e cardápios são 

elaborados de maneira mais geral, tendo como base a 

saúde coletiva e não individualizada. 

Equilíbrio nutricional e biodisponibilidade de 
nutrientes: não basta apenas ingerir alimentos 
saudáveis. É preciso ter certeza de que a digestão e 
metabolização desses nutrientes estão sendo feitas de 
forma correta;

Trabalho com nutrição, mas antes disso com CURA, 

com o ser integralmente. Sim, sou essa pessoa que 

olha com compaixão, empatia e faço com AMOR a 

minha missão. Sou fiel ao meu propósito, tudo que 

falo, indico ou penso é porque acredito.

Nutricionista Clínica Funcional. Atendimentos: 

Consultório Hospital Nossa Senhora de Fátima e 

Clínica Sorria, Alto Taquari-MT. 

físicas, hábitos alimentares, estresse, ansiedade etc.);

Tratamento centrado no paciente: nesse tipo de 

nutrição o foco é no paciente e não na doença, já que 

esta é considerada uma inter-relação entre os sistemas 

orgânicos e a influência dos fatores ambientais;

Nutrição funcional X tradicional: 
compreendendo as diferenças.

Dra. Eda Brito de 
Rezende Martins 

F
o

to
: A

rt
s 

e
 c

lic
ks

(64) 999460826



Marly David Rezde Rodrigs
PREFEITA 

Portelândia elegeu a primeira mulher 

prefeita de sua história: Marly David 

Rezende Rodrigues, casada com o ex-

prefeito Valdineis Carrijo e mãe de 

dois filhos. Formada em Administra-

ção de Empresas, com pós-graduação 

em Administração e Projetos Sociais, 

Marly é uma mulher guerreira que 

nunca desiste dos seus sonhos. É dedi-

cada em todas as atividades que 

desempenha.

Como ex-Primeira Dama e Secretária 

de Promoção Social por oito anos, em 

duas gestões do seu esposo, passou a 

ser carinhosamente conhecida como 

“Marly do Valdineis” com seriedade e 

compromisso abraçou a causa, fazen-

do uma verdadeira revolução na pasta 

que ocupou.

Parabéns Prefeita, você é uma prova 

de que a “beleza de uma mulher está 

na força de seu caráter e na generosi-

dade de seu coração”.

Eleita Prefeita, além de representar as 

mulheres portelandenses, Marly quer 

fazer de sua gestão um marco de tra-

balho e de grandes conquistas para o 

Município e seus habitantes.

Em nome da Prefeita Marly, uma 

homenagem às mulheres de Porte-

lândia, em suas diferentes frentes de 

luta, sempre em busca de novos espa-

ços e conquistas sociais.
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Diane
VEREADORA

Sou sua Vereadora, Diane da Saúde. Mulher, 

mãe, filha, irmã, amiga e humana. Assim como 

muitas mulheres, também já senti e sinto na pele 

as dificuldades de uma mulher que sabe o que 

quer, não tem medo das adversidades e não se 

curva diante do preconceito ou discriminação. A 

minha resposta a tudo isso é oração e muito 

trabalho, por tudo que acontece e pelo coração 

de quem ainda não tem o bem dentro de si. Hoje 

estou vereadora para representar a nossa cidade 

de Mineiros. E para isso irei trabalhar em prol 

daqueles que mais necessitam, mas também irei 

atuar e legislar para propor leis que possam 

atender os anseios de toda a nossa sociedade. 

Entretanto, a única coisa que tenho por certo até 

o momento é o bem que há em mim e o desejo 

de fazer o melhor pela minha cidade. Lugar que 

tive a oportunidade de conhecer de perto suas 

necessidades durante o período no qual estive  

trabalhando na saúde. Apresento-me, não só 

como uma mulher, mas, como A ÚNICA 

MULHER ELEITA, que construiu a vida pautada 

no trabalho e respeito ao próximo, na 

construção de boas amizades, na boa relação 

com minha família, e com a nossa cidade. 

Além de minhas construções pessoais, fiz o 

melhor que pude enquanto estive na 

Secretaria de Saúde de Mineiros, estendi a 

mão a amigos, confiando nas pessoas 

para que tivessem a oportunidade 

de mostrar seus anseios, e juntos  

buscarmos resolver os problemas. 

Sou assim mesmo. Sempre 

busco ajudar aqueles que 

precisam, pois estamos nesta 
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vida para servir uns aos outros, independente de 

cargo público; assim é o meu coração e quem me 

conhece sabe. Tudo porque acredito em um 

mundo melhor, mais justo, mais igualitário. É por 

isso que, acima de tudo, faço o melhor que 

posso, dentro das minhas possibilidades, em 

todas as tarefas que a vida me delega e Deus me 

permite. Tudo isso porque tenho Deus no 

coração; e quem tem Deus, tem também senso 

de justiça. Não a justiça do homem por si só, mas 

a justiça divina, que promove o bem acima de 

qualquer maldade. E é exatamente com senso de 

justiça, fé, força e coragem que continuarei nessa 

luta, para honrar cada voto que recebi, para 

honrar a confiança da nossa Mineiros, do nosso 

povo!
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Pós-Graduada em Geriatria Gerontologia, área res-

ponsável pela saúde do idoso e Traumato-Ortopedia, 

pela Faculdade Venda Nova do Imigrante-FAVENI.

Tamiris Barbosa de Freitas é Fisioterapeuta há dois 

anos, graduada pela Faculdade Morgana Potrich-

FAMP, onde se descobriu como profissional da área da 

saúde, e viu o poder que a Fisioterapia tem de transfor-

mar vidas.

Em fevereiro de 2020 abriu seu próprio Studio de Pila-

tes e Fisioterapia, com um espaço aconchegante e 

agradável. 

Atualmente atende no Studio Pilates (Adulto, Idoso e 

gestante), Fisioterapia Traumato Ortopedia (preven-

ção e reabilitação) Fisioterapia Geriátrica, Neurologia 

e atendimentos Home Care.

O Fisioterapeuta é um profissional de primeiro 

contato, podendo assim realizar uma avaliação 

fisioterapêutica, sem a necessidade de prescri-

ção médica.

“Sou muito feliz na profissão que escolhi, e 

grata a Deus e toda a minha família por me 

apoiar sempre.”

“Cuide da sua saúde, porque aquele 

que não tem tempo de cuidar da saúde 

vai precisar arrumar um tempo para 

cuidar da doença”.

Tamiris Barbosa de Freitas
Fisioterapeuta     
Crefito 281998-F

(64) 9 9961-2725 
Rua 15, esquina com a 6º Avenida, Nº 15, Centro, Mineiros-GO. 
(ao lado da quadra do Colégio José Alves de Assis).
E-mail: tamirisbfreitas@gmail.com 
      fisiotamiris_bfreitas          hps://www.facebook.com/tamiris.barbosa.10
 

Tamiris Barbosa de Freitas
PilatesSt

úd
io
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Stéffany é mentora e fundadora do projeto 

"Equilíbrio das Emoções", que visa alinhar e 

harmonizar o misto de emoções que existem 

dentro de cada um. Pois, entendendo o forma-

to do nosso corpo podemos entender como 

nossa mente funciona e como isso auxilia na 

busca do equilíbrio emocional. Assim passare-

mos a compreender o que somos e como 

somos por uma razão.

-Entrevista inicial individual

-Análise Corporal

-Aromaterapia

Stéffany é graduada em Psicologia pela Uni-

versidade Federal de Goiás, desde 01/2015. 

Pós- Graduada em Psicanálise "O sujeito e suas 

formas de subjetivação" pelo Instituto Educa-

cional Santa Catarina. Analista Corporal e Psi-

coterapeuta Infantil.

-Encontros Semanais com 2 horas de duração 

(durante 1 mês)

-Brindes e sorteios semanais

Existe o lado bom de ser assim e o lado ruim, 

precisamos entendê-los e respeitá-los. Por 

isso, o atendimento prestado aos clientes 

conta com:

Stéffany S. Cruvinel
PSICÓLOGA - CRP-09/009675

ATENDIMENTO NA CLÍNICA
Espaço Vivaz
(64) 3661-2472 / 9 9934-2472

Rua 06, Qd. 02, Lt. 03, St. Cumbaúva, Mineiros-GO.

*Vagas Limitadas

*Inscrições: 22/03 á 01/04 Através do 

email: steffanycruvinel1205@gmail.com

*Parcelamos no cartão.

*Dúvidas: (64)99974-3815
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Dra. Cildemara Rezde Luciano

ATENDIMENTO NO HOSPITAL 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
(64) 3672-7400.
Praça Coronel Carrijo, s/nº, Centro, Mineiros – GO.

Mulher dinâmica, médica e mãe dedica-

da, Drª Cildemara é especialista em Oftal-

mologia pelo Conselho Brasileiro de 

Oftalmologia. Natural de Mineiros, ela 

atende no Hospital Nossa Senhora de 

Fátima há mais de 20 anos. Realiza cirur-

gias de catarata, pterígio, pálpebra, entre 

outras.

É uma profissional que se destaca em sua 

área de atuação e recebe a simpatia de 

toda a sociedade mineirense.

HOSPITAL
NOSSA SENHO
DE FÁTIMA

MÉDICA OFTALMOLOGISTA

CRM 8291



E só neste mundo moderno tivemos o privilégio 

de ir tão além! Ainda tiveram a chance de nos 

enxergar no mercado de trabalho como um ser 

único, que consegue colocar competência, habi-

lidade, motivação e responsabilidade, mas ao 

mesmo tempo, compaixão, carinho e amor pelo 

próximo, porque estas essências... Não deixa-

mos para trás...

É fato que a luta de nós mulheres por mais igual-

dade deixou nosso mundo com certeza mais 

agitado! A mulher moderna impôs para si a exi-

gência em ser exemplo de mãe, de educação, 

esposa, profissional de destaque e, de quebra, 

ainda ficar bem com o espelho! Não tem nada de 

fácil nesta tarefa! Ainda assim... Quem quer vol-

tar no tempo?

Ter a oportunidade, diante de toda turbulência, 

de nos conhecermos mais profundamente, tes-

tarmos nossos limites, experimentar derrotas, 

alcançar vitórias, cair, levantar, amadurecer cho-

rar, amar... Um processo árduo! Porém, muito 

libertador!

Dra. Bruna Costa Vilela de Rezende
ADVOGADA   OAB/GO 56.894

ATENDIMENTO:

(64)9.9989-5019 

Rua 12, n° 15, Centro, Mineiros-GO 
(Em frente ao Supermercado da Comiva).

advocaciabrunavilela@gmail.com

brunacostavilela.adv@hotmail.com
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Bruna Costa Vilela de Rezende, advogada atuan-

te há 09 anos na cidade de Mineiros, exercendo 

seu oficio com o máximo compromisso, ética e 

amor.

ano (2009/2010), a Faculdade de Direito da Uni-

versidade de Coimbra – Portugal, onde fez pós-

graduação em Justiça Europeia dos Direitos do 

Homem. Cursou pós-graduação em direito pre-

videnciário no ano de 2013/2014 pela ATAME, 

cursa sua segunda pós-graduação em direito 

previdenciário pela Faculdade Legale, Desde 

então vem atuando com todo afinco e amor 

nesta área e demais citadas nesta matéria.

Bruna é casada com Dr. Marlos Pereira de Rezen-

de e mamãe de Beatriz e Pedro Augusto.

Bruna foi graduada em 2012 pela Universidade 

de Ribeirão Preto. Em 2011 aconteceu sua apro-

vação na OAB. Cursou, pelo período de um 
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LOCALIZAÇÃO:
Distante 40 quilômetros da cidade de Mineiros – GO, pela BR-364, 

quilômetro 273 (direita), na entrada da Fazenda 3 Pilões.

Gabriela Vilela de Sousa
EMPREENDEDORA

Gabriela, uma mulher forte, alegre, destemida e sem 

dúvida uma grande empreendedora. Natural de 

Anápolis, mas reside em Goiânia, onde atua no ramo 

imobiliário. Casada, engenheira civil, artista plástica e 

produtora rural. Está trazendo em breve  um projeto 

grandioso que será um dos principais atrativos 

turísticos de Mineiros e região, o tão esperado e 

sonhado: “Balneário Águas de Pilões” que contará com:

Ÿ Hotel com 30 apartamentos

Ÿ Restaurante com comidas típicas da fazenda

Ÿ Chalés rústicos e aconchegantes

Ÿ “Praça das Fontes” com piscinas, jacuzzis, duchas, 

banheiros, bar molhado (todos com águas 

consideradas medicinais), redário, lanchonete

Ÿ Lago com 7,6 hectares para passeios de Jet Ski, 

esportes aquáticos e pedalinho

Ÿ Pista de caminhada na orla do lago

Ÿ Quiosques, tirolesa, quadras de esporte, academia, 

parque infantil, passeio a cavalo

Ÿ Trilha para passeio no meio da mata e que leva

ao barro medicinal

Ÿ Capela Dom Eric (Monumento ao turismo da fé)

Ÿ Área para eventos (shows) e área para camping

com banheiros

Ÿ Dentre muitos outros atrativos.



A arquitetura de Mineiros vem ganhan-

do com o profissionalismo e a visão de 

muitos jovens que estão ingressando 

no mercado de trabalho. Um desses 

bons exemplos vem da arquiteta Maíra 

Siqueira Ribeiro.

Em sua promissora carreira, Maíra 

defende que “Ser arquiteto é fazer de 

simples traços a projeção de sonhos, a 

construção da realidade, do desejo em 

arte concreta”.

Ela é filha de Jairo Antônio Ribeiro e 

Adelícia Honório Siqueira, formada em 

Arquitetura e Urbanismo pela Universi-

dade Paulista - UNIP.

É uma das jovens mulheres que brilham 

na nossa sociedade.

Maíra Siqueira Ribeiro

ATENDIMENTO NA INOVARE ARQUITETURA E INTERIORES
Rua das Palmeiras, Qd. 60, Lt. 18, Setor Boa Vista, Mineiros – GO.

Fone: (64) 9.9961-7472

ARQUITETA
CAU-GO A154645-7
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Valquiria Fernandes e
Regina Resde

Valquiria Fernandes Silva é casada com 

Joelcio e tem dois filhos: Guilherme e 

Mariana. Tem mais de 30 anos de 

experiência no ramo óptico, mulher 

determinada, com muita fé em Deus e 

amor a sua família.

Va lqu i r i a  e  Reg ina  são  sóc ias  e 

proprietárias da Ótica Luz em Mineiros, 

mulheres  d inâmicas  e  a r ro jadas , 

empresárias de visão que estão sempre 

a ten tas  a  todas  a s  nov idades  e 

tecnologias no seguimento em que 

atuam. Formadas em Técnico em Óptica, 

possuem amplo conhecimento em gestão 

empresarial, gestão pessoal, técnicas em 

vendas e atendimento ao cliente, além de 

auxi l iar o cl iente no processo de 

adaptação visual.

Regina Resende Santana é casada com 

Daikson Luís e mãe do Davi Luís, está há 

mais de 15 anos no mercado Óptico, 

focada, e tem muito comprometimento 

com seus objetivos, além de ser uma 

mulher de muita fé.

Av. Antônio C.Paniago, Qd. 08, Lt. 08,
Sala 01, St. Mundinho, Mineiros-GO

F
o
to

: 
M

o
rg

a
n
a
 G

u
im

a
rã

e
s

TÉCNICAS EM ÓPTICA

  (64) 3672-0490
99605-0490
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Rosi Vieira
Cabeleireira

Cortes

Escova 

Penteados 

Louros em geral

Químicas

Tratamentos Capilares

Esteticista e Cosmetóloga

Estética Facial e Corporal

Designer de Sobrancelhas

Lash Designer 

Maquiagem

Epilação

Giovana Barbosa

Rua 07, N° 125, Centro, Mineiros-GO

Giovana Barbosa (64)9 9973-4322  Rosi Vieira (64)9 9911-2994 

O segredo de um grande 
sucesso está no trabalho 
de uma grande equipe
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Janaína começou a trabalhar na empresa em 

2014, como caixa. No ano de 2018 

assumiu a direção do negócio e se 

especializou na culinária japonesa pela 

Nagoya Sushi School.

Engana-se quem pensa que preparar um prato 

maravilhoso é necessário apenas ter dom. Mais 

que isso, é preciso dedicação em tudo que faz e 

amor em cada detalhe preparado.

Janaína é uma mulher que faz e 

acontece em sua área empresarial. 

Ela é filha de Paulo Jorge Oliveira e 

Guilheni Divina Vieira Oliveira e tem 

dois filhos: Savana e Paulo Otávio.

Quem frequenta o Bistrô Brasinha conhece os 

pratos maravilhosos alí servidos, o atendimento 

carinhoso e o sorriso contagiante de sua 

proprietária Janaína Vieira Oliveira.

No bistrô são servidos pratos 

quentes, buffet japonês e drinks. 

Também são feitas barcas para 

evento.

Janaina Vieira Oliveira
CULINÁRIA JAPONESA

 Rua 14, N° 79, Centro, Mineiros-GO.

      (64) 9 9905-1131 / 3661-1131

      @bistro_brasinha         bistrô brasinha
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Começou sua carreira em disputas nos 

concursos de beleza desde os 12 anos de 

idade, foi descoberta por uma agência de 

modelos aos 21 anos. Seu sonho foi 

interrompido nessa fase por um acidente 

doméstico que a afastou de seguir adiante a 

carreira de modelo, por um tempo, e a trouxe 

para a presença de Deus.

 

Sempre correu atrás dos seus sonhos e sabe 

que nada na vida é fácil. Recebeu muito "não” 

como resposta, porém, aprendeu a conviver 

com isso. Com determinação e garra vê seus 

sonhos tornando-se realidade. Melina tem 

novos projetos para o ano de 2021, e se 

empenha para que eles aconteçam da melhor 

forma possível.

Dona de uma beleza rara e de grande talento, 

Melina tem a doçura e delicadeza de menina, 

mas a força e coragem inesgotáveis de uma 

mulher. Humildade e perseverança a define 

em sua totalidade. 26 anos, Cristã, natural de 

Jatai-GO, criada em Mineiros-GO, casada, 

mãe do João Pedro, de dois anos. 

Melina Hela 

Melina veste: Ângela Criações, sandália Mania de Calçados, 

acessórios Doce Amarello, sobrancelhas e unhas Posé, cabelo e 

maquiagem Rose Visagem, Foto Sideral Imagem. Agradecimento ao 

Pilões Palace Hotel por ceder espaço para a realização do ensaio 

fotográfico.

MODELO

Moraes do Carmo
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Formada pela Faculdade FUNEC - Santa Fé do Sul, a 

odontóloga Ariadny Prado Barbosa é filha de Nilson 

José Barbosa e Dalvanir Prado Barbosa. Ela é casada 

com o empresário Ricardo Carrijo Resende e mãe de 

Heitor e Matheus.

Esposa e mãe dedicada, divide seu tempo entre a famí-

lia e o trabalho, conseguindo conciliar muito bem essa 

missão.

Acredita que é somente através de muito esforço e dedi-

cação que podemos alcançar o sucesso tão almejado 

por todos.

 

Ótima profissional, muito dinâmica, busca sempre se 

aperfeiçoar em tudo o que faz, visando prestar aos seus 

clientes um atendimento com eficiência e qualidade.

Desde 2008 ela exerce com dinamismo sua profissão de 

odontóloga com especialização nas seguintes áreas:

ORTODONTIA E HARMONIZAÇÃO FACIAL
CRO-GO 9728

- Ortodontia (Aparelho Autoligado)

- Harmonização Facial Botox| Preenchimento| 

- Preenchimento Labial

- Lipo de Papada

- Microagulhamento (Intradermoterapia PRF)

- Laserterapia

- Fios de Sustentação(PDO)

- Rinomodelação 

- Bichectomia

- Bioestimuladores  

- Protocoll (tratamento flacidez, manchas, melasma, marcas 

  de acnes e rugas finas)

- Lentes de Contato 

- Próteses

- Clínica Geral

ATENDIMENTO NA CLÍNICA ORTHOBELLA
(64) 3661-5672 / 99652-5597     / 99977-5672
Avenida Alessandro  Marchió, 182, Centro, Mineiros-GO.
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Mineira, natural de Ipatinga, reside em Mineiros-Go há oito anos, super mãe do Gael, de 5 
anos de idade, que já quer trilhar os caminhos in�uenciados por ela.

Atualmente ela é blogueira conceituada em Goiás e Minas Gerais, anda 
despertando novos olhares e interesse de marcas em outros estados.

Além de um público �el de mulheres em busca de auto-estima, valorização e 
fortalecimento feminino Regi aborda de forma leve e sincera para o universo feminino, 

mostra seu dia a dia, os desa�os da maternidade, viagens, trabalho e locais para visitar. 
Faz provador, fotos, combinações, estilo, conforto, praticidade, vestir o que te faz 

bem. Entende e fala a linguagem da mulher real, da mulher diária, da mulher em 
suas inúmeras versões, mulheres com dúvidas, medos, inseguranças, que querem 

crescer, se conhecer, en�m, fala para mulheres em todos os seus momentos. 
Com naturalidade e sinceridade se aproxima e interage com as pessoas. 

Responde particularmente cada comentário, o que faz seus seguidores se 
sentirem parte de sua vida e não apenas números. Através de seu 

trabalho de marketing com uma empresa própria as pessoas 
começaram a ser in�uenciadas de forma espontânea. Foi quando se 

deu conta de que  tinha um papel importante na vida delas e isso 
se tornou uma missão de vida.

Além de empreendedora e conhecida como @Regidomingues no instagram, a história 
dela é muito admirável.

Eleita a blogueira mais in�uente de Mineiros, carismática e 
muito criativa, desenvolveu editorial de moda na Argentina, 

em 2019, com empresas locais garantindo ser um diferencial, 
além de saldo positivo de visibilidade para as mesmas.

Regi está em seu sétimo CNPJ, possuindo experiência nos dois lados da 
moeda, formada em consultoria de moda e estilo, se especializando em 

marketing digital, o que faz total diferença em seu pro�ssionalismo. Começou 
nas redes sociais divulgando sua antiga marca nos camarins de cantores renomados no 
mundo da música, como Gustavo Lima, Simone e Simaria, Zé Neto e Cristiano, Anita, entre 
outros. Embaixadora da ONG children and nations e voluntária no bazar Espalhe Luz da Rafa 
Kaliman para ONG missão África. 

Hoje ela já possui uma carteira de clientes que abrange 
vários logistas, empresas franqueadas de grandes nomes 
nacionais.

A mineirinha que está conquistando Goiás... 

Insights:
 *Seguidores 40K
 Contas alcançadas: 20.264.
* Impressões 2.874.465 
Interações: 20.264
*Reels: 55 mil visualizações.

Regi veste: Cleire's lingerie, lojas Gaúcha, Jamp Joias, A Econômica Tecidos e Calçados, agradecimentos especiais ao 
Hotel Gran Park por ceder espaço para realizar a sessão de fotos e Limpadela pelo apoio e parceria.

Regiane Domingues 
BLOGUEIRA

cleireslingeries
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Elgina Nunes Costa Oliira

Entregas em domicílio: (64) 3661-6822 /  9 9623-3873
Rua 8 esq. Rua Elias Carrijo Machado, Bairro Machado, Mineiros-GO

Atendimento de segunda-feira a sábado, 
das 11 às 14 horas.

EMPRESÁRIA

Falando com o coração, Elgina nos dirigiu a seguinte 
mensagem, neste momento especial em que vive, 
demonstrando a grandeza de sua fé e gradão 
àqueles que acreditam nos seus ideais: “Quero 

Fé, determinação e muita simpaa são qualidades 
que definem a personalidade de Elgina, uma 
mulher que sempre cresce frente à adversidade, e 
se supera a cada dia.

“Ser mulher é saber ser um pouco de tudo e em 
todos os momentos ser única e especial”. A frase 
traduz a dinâmica e mulher guerreira Elgina Nunes 
C. Oliveira, administradora e sócia-proprietária do 
Líder Restaurante. Ela é a empresária destaque no 
ramo de alimentação.

agradecer a Deus, à minha família, aos amigos, 
clientes e colaboradores pelos anos de muito 
trabalho, onde pudemos servir a todos com 
qualidade nos serviços prestados, responsabilidade 
e sasfação. De forma especial desejo a todas as 
mulheres força, persistência e esperança, para que 
possamos a cada dia realizar nossos sonhos”.



F
o
to

: 
M

o
rg

a
n
a
 G

u
im

a
rã

e
s

Morgana Guimarães

(64) 99934-6502
morganaguimaraesfotografias@gmail.com
facebook.com/morgana.borgessilva
instagram.com/morgana.guimaraes

FOTÓGRAFA

A fotografia é, sem dúvida, um instante de vida 

capturado para a eternidade. Ela reproduz ao 

infinito o que só ocorre uma vez. Repete, atra-

vés de um clique, a pose, o gesto, o sorriso 

único que nunca mais poderá se repetir exis-

tencialmente.

Mas o foco, o registro perfeito e mágico, não 

vêm apenas com o ajuste das lentes, depende 

da sensibilidade e da personalidade de quem 

manuseia a câmera.

Morgana Guimarães é um desses talentos. 

Através de suas fotos revela mais do que 

nossos olhos podem ver. Apresenta a beleza 

única de cada cliente através do seu traba-

lho e dinâmica profissional.

Morgana Guimarães é uma fotógrafa que 

se destaca em Mineiros.
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Rose Garcia
CABELEIREIRA

ATENDIMENTO NO SALÃO VISAGEM
Rua Belarmino Pereira, nº 03, Lt. 12, Qd. H,  Bairro Machado, Mineiros – GO.

Fones: (64) 9 9695-6840 – (64) 9 9605-5210.

A carismática Rose Garcia é uma das mais conceituadas 

cabeleireiras de Mineiros. Natural de Votuporanga-SP. 

Casada há 25 anos com André Luiz da Silva e mãe de

Luiz Eduardo.

Formada em administração, marketing e propaganda. 

Quando veio para Mineiros, há 20 anos, passou por uma 

depressão muito séria, o que a fez se afastar de sua 

profissão.

Foi aí que a atuação como cabeleireira entrou

em sua vida. Fez um curso profissionalizante

e se apaixonou.

Há 14 anos dedica-se ao ramo da beleza. 

Possui seu próprio salão e tem uma 

excelente equipe de trabalho.

Ama o que faz!

Rose é maquiadora, cabeleireira e design 

de sobrancelha. Gosta de fazer fotos e 

atualmente lidera um projeto chamado 

“Superando o Eu” que são fotos mais 

sensuais para valorizar a autoestima

da mulher.  Faz também fotos de 

noivas, casamentos e debutantes.

Segundo ela, a profissão de 

cabeleireira deu sentido

à sua vida.

Essa é Rose Garcia,

é Rose Visagem.



Deus sonhou e idealizou você mulher! Para ser ben-

dita, 'mui amada', forte e guerreira, destemida e 

valente, ousada e perseverante na conquista de 

seus sonhos, projetos e ideais. Tudo antes sonhado 

pelo criador.

Não deixe de sonhar, mulher! Vale a pena insistir 

com perseverança, vale a pena sonhar com dias 

melhores.

Parabéns por todos os seus dias, "mulher"!

Com carinho.
Ev. Ângela Cabral Barros Silva

Você mulher, com seu jeito de ser, consegue aten-

der as necessidades de seu lar e dissolver situações 

de conflito com êxito. Sabe encontrar tempo para 

seu desenvolvimento e crescimento intelectual. 

Sabe ser mãe, esposa, dona de casa, amiga, filha, e 

acima de tudo sabe 'ser' serva de Deus e mulher de 

oração.

O 'ser' mulher. Obra prima, perfeita criação do 

arquiteto e construtor do universo: Deus!

Muitas vezes se abate em meios aos conflitos do 

'viver' mulher. Mas se sustenta em sua fé! Chora, se 

deprime por algumas horas, mas levanta com cora-

gem e perseverança para vencer em seguida. Basta 

apenas um 'particular com Deus', um momento no 

secreto... E o sol da esperança volta a brilhar, as 

nuvens negativas se dissipam e então ela descobre 

que Deus lhe deu asas como de águia e que ela 

retornou com asas abertas plainadas no céu. Reno-

vou suas forças. Fortaleceu sua envergadura para 

alçar o mais alto e lindo voo de liberdade. Liberdade 

para viver novos sonhos, realizar novos projetos.

Ângela Cabral Barros Silva
O sonhar mulher

Ângela é proprietária do Espaço Ângela Criações. 
Evangelista do Ministério ADEMAPRE 
�MA�S A�MAS PARA O RE��O�. 
Casada com Cleomar Soares da Silva, com 
quem tem dois filhos: Gabriel e Sara.

ALTA COSTURA
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Lorena Bellas Unhas 

(64)99956-9603 
@lorenabellasunhas

��eja a mulher que conserta a 
coroa de outra mulher, sem dizer 

ao mundo que estava torta��
Apenas sorria, divirtase e 

venha fazer as unhas
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Mulheres que fazem

O homem é a mais elevada das criaturas.
A mulher, o mais sublime dos ideais.
Deus fez para o homem um trono; 
para a mulher fez um altar.
O trono exalta e o altar santifica.
O homem é o cérebro; a mulher, o coração.
O cérebro produz a luz; o coração produz amor.
A luz fecunda; o amor ressuscita.
O homem é o gênio; a mulher é o anjo;
O gênio é imensurável; o anjo é indefinível.
A aspiração do homem é a suprema glória; 
a aspiração da mulher é a virtude extrema;
A glória promove a grandeza e a virtude, a divindade.
O homem tem a supremacia; a mulher, a preferência.
A supremacia significa a força; 
a preferência representa o direito.

O homem é forte pela razão; 
a mulher, invencível pelas lágrimas.
A razão convence e as lágrimas comovem.
O homem é capaz de todos os heroísmos; 
a mulher, de todos os martírios.
O heroísmo enobrece e o martírio purifica.
O homem pensa e a mulher sonha.
Pensar é ter uma larva no cérebro; 
sonhar é ter na fronte uma auréola.
O homem é a águia que voa; 
a mulher, o rouxinol que canta.
Voar é dominar o espaço e cantar é conquistar a alma.
Enfim, o homem está colocado onde termina a terra; 
a mulher, onde começa o céu..

Victor Hugo

O HOMEM E A MULHER
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Funciona todos os dias
Mais de 60 variedades
Ambiente climatizado
Espaço para criança
Fogão a lenha

De segunda a domingo das 11h às 14h30

4ª Avenida c/ Rua 11, nº. 04, Centro, Mineiros-GO.

casaverdemineiros@gmail.com

(64) 3661-4864 / 99951-9282    / 98401-6420
Donizete

 01 de Março a 30 de Abril
Acerte o peso e ganhe a refeição!

PROMOÇÃO:
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Óculos solares | Armações
Lentes | Bifocais | Multifocais

(64) 3661-1962
Rua 10, nº54, Centro, CEP: 7530-000, Mineiros-GO.

O Brasil entrou em alerta. A 
disseminação sem contro-
le do novo coronavírus no 
País está deixando cientis-

tas nacionais e estrangeiros em aler-
ta sobre o impacto que isso pode ter 
sobre a pandemia como um todo, em 
especial no surgimento de novas va-
riantes do Sars-CoV-2. Uma preocupa-
ção é que o Brasil se torne uma espécie 
de “celeiro” de mutações, dificultando 

ainda mais o combate à covid-19.
Quanto mais o vírus circula, e 

se replica dentro dos seres humanos, 
maior a chance de ele acumular mu-
tações e gerar novas variantes. É um 
processo que faz parte da natureza 
desse organismo, mas é favorecido em 
cenários de descontrole como o que 
vemos no Brasil, que enfrenta o pior 
momento da pandemia em um ano, 
em meio a um relaxamento das medi-

das de segurança. Enquanto o número 
de casos e de mortes vem caindo em 
várias partes do mundo, aqui só tem 
subido.

Quanto mais o vírus circula, e se replica dentro 
dos seres humanos, maior a chance de ele acumular 
mutações e gerar novas variantes

BRASIL PODE SE TRANSFORMAR 
EM ‘CELEIRO’ DE VARIANTES
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Nesse movimento de evolução do 
vírus, de vez em quando podem apare-
cer variantes muito diferentes, como é 
o caso da P.1, que surgiu em Manaus, e 
também das originadas no Reino Unido e 
na África do Sul. Por causa disso elas são 
chamadas de VOCs (variantes de preo-
cupação, na sigla em inglês). Em geral, 
sabe-se que vírus, no decorrer de uma 
epidemia, pode apresentar de uma a duas 
mutações por mês. No caso da P.1 e das 
demais foram cerca de 20 de uma tacada 
só. Por isso elas preocupam.

O motivo para isso ocorrer ainda 
não é bem compreendido pela ciên-
cia. São como os acidentes de avião, 
compara a imunologista Ester Sabino, 
pesquisadora do Instituto de Medicina 
Tropical da USP. “É uma sucessão de 
eventos raros. Há milhares de aviões 
no ar e uma hora ocorrem vários er-
ros e um cai. Mas quanto mais aviões 
estiverem no ar, maior a chance. Ter 
20 mutações em um mês é inesperado. 
Alguma coisa aconteceu e a gente não 
entende bem”, afirma.

EM BUSCA DE EVIDÊNCIAS
A cientista - que está colaboran-

do com estudos que buscam entender 
a transmissibilidade da P.1 e como ela 
pode escapar de anticorpos, permitindo 
assim a reinfecção - pondera, no entanto, 
que a variante só se torna um problema 
quando, além de adquirir muitas muta-
ções, ganha espaço para infectar muitas 
pessoas. “A P.1 é realmente mais trans-
missível. Se não tomar cuidado, a chance 
é maior de se contaminar com ela”, diz.

Ainda não há evidências para dizer 
se esta variante tomou conta da epide-
mia no Brasil, nem se é a responsável 
pela explosão de novos casos observada 
na maior parte do País. Sabe-se que a P.1 
é a principal linhagem em Araraquara 
(interior de São Paulo) e em Porto Ale-
gre - cidades que viram seus sistemas de 
saúde lotarem -, e em Manaus, onde o 
colapso dos hospitais levou pacientes a 
morrerem por falta de oxigênio. Apesar 
do avanço das variantes, o Brasil reduziu 
no começo do ano o número de sequen-

ciamentos genéticos, essencial para ras-
trear as cepas.

O virologista Mauricio Nogueira, 
professor da Faculdade de Medicina de 
São José do Rio Preto, reforça a ressalva 
feita por Ester de que o simples fato de a 
variante com mais mutações surgir não 
pode ser considerada a única explicação 
para o cenário de caos que se instalou 
no País.”Estamos dando oportunidade 
para esse acaso acontecer”, afirma ele.

“É muito conveniente para a socie-
dade, políticos e autoridades afirmarem 
que a culpa é da variante mais trans-
missível. Como se tivessem feito tudo 
para conter o problema, mas a variante 
tomou conta da cidade. Se tivéssemos 
tomado as medidas de segurança, não 
teria acontecido. A forma de prevenir 
é a mesma: distanciamento social e uso 
de máscara. O fato é que damos toda a 
oportunidade do mundo para que o ví-
rus gere a maior quantidade do mundo 
de mutações”, diz. continua na página 58 ►
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Para o virologista Felipe Nave-
ca, pesquisador da Fiocruz Amazônia 
à frente dos estudos que mostraram a 
prevalência da P.1 em Manaus e como 
a linhagem é mais transmissível, esse é 
um risco que pode ocorrer onde houver 
o descontrole.

“O Brasil e todos os países que dei-
xaram o vírus correr solto estão sendo 
incubadoras de novas variantes. Relatos 
apontam para mais duas prováveis novas 
variantes de preocupação nos Estados 

Unidos: na Califórnia e em Nova York. 
Em todos os países com esse discurso 
de que devemos deixar o vírus circular 
para dar imunidade (de rebanho), a gen-
te está vendo o que está acontecendo”, 
comenta.

De acordo com o pesquisador, nos 
últimos três ou quatro meses houve ace-
leração da evolução do vírus. “Isso está 
claro. Não somos só nós, todos os grupos 
de pesquisa estão mostrando isso. O sur-
gimento da linhagem do Reino Unido, da 

África do Sul e do Brasil - com algumas 
mutações em comum relacionadas ao 
escape de anticorpos e a maior trans-
missão - mostram que o vírus deu um 
salto de evolução”, diz Naveca.

“Então, a chance de termos novas 
variantes cada vez mais adaptadas ao ser 
humano é muito grande se a gente con-
tinuar dando essa liberdade para o vírus. 
A gente precisa urgentemente diminuir 
a transmissão do vírus”, frisa. 

Fonte: Notícias ao Minuto

DEIXARAM O VÍRUS 
CORRER SOLTO
“Nos países com o discurso de que devemos deixar o vírus circular para 
dar imunidade (de rebanho), a gente está vendo o que está acontecendo”



Vasta linha de produtos de limpeza, 
desde os prontos para uso até os mais 
concentrados.

Produtos de excelente qualidade e preços 
acessíveis.

• Acessórios como: mop, carros funcionais, 
organizadores, dispenser, lixeiras, 
espanador.

• Tudo para facilitar a limpeza diária desde 
a doméstica até a profi ssional.

Para deixar seu ambiente mais perfumado, 
aconchegante e com a sua cara temos 
uma grande variedade em produtos 
aromatizantes:

•difusores de ambientes

•kits aromáticos

• incensos.

Endereço: 6ª Avenida, n° 32, 
Centro, Mineiros-GO.

Fone: (64) 3661-2526
 (64) 9 8439-6765

Em Breve estaremos em novo 
endereço, com amplo espaço

e estacionamento próprio.
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Durante esse período de pande-
mia a rotina de todo mundo fi-
cou diferente e as famílias es-
tão experimentando ficar mais 

tempo em casa. Mas, para quem tem 
criança, outro desafio  entra em cena: 
como explicar aos pequenos o que está 
acontecendo e, principalmente, como 
distrair essa turminha nesse contexto?

É um período que exige cuidados, 
prevenção e muita paciência. Para ajudar 
nessa missão, vamos sugerir algumas ati-
vidades para distrair as crianças quando 
elas estiverem em casa. Mas antes vale 
destacar um tópico:

PEQUENOS CONFINADOS
A pandemia tem gerado estresse e ansiedade em todos, 
e não é diferente com as crianças. Antes elas tinham a escola, 
lazer, atividades físicas e agora não podem mais sair de casa

  COVID-19  

COMO EXPLICAR A DOENÇA?
Não dá para esconder a situação 

das crianças, mas também não precisa 
provocar pânico. O melhor caminho 
para explicar a doença é com objeti-
vidade e uma pitada de brincadeira. 
As crianças aprendem melhor brin-
cando, então nada melhor que usar a 
criatividade para fazê-las entender o 
que está acontecendo.

“Por que não posso beijar o 

vovô?”- É muito importante que 
os pais estejam bem informados, a 
partir de fontes seguras, atentan-
do para não replicar informações 
falsas veiculadas nas mídias, para 
que não seja passada para as crian-
ças nenhuma informação errada ou 
exagerada. Nessas horas, o impor-
tante é não transmitir medo e nem 
insegurança.

DICAS PARA 
ORIENTAR PAIS 
E CRIANÇAS 

Agora, com mais tempo em casa, 
é possível reforçar a rotina de alimen-
tação adequada e saudável. É um mo-
mento propício para fazer as refeições 
em família e principalmente cozinhar.

A participação de todos no prepa-
ro das refeições também é importante 
nesse processo. Então, nada melhor 
que convocar os pequenos para a co-
zinha! Assim, eles podem desenvolver 
habilidades, despertar o interesse pe-
los alimentos e ampliar o paladar. Que 
tal fazer desse período um pontapé ini-
cial na mudança de comportamentos 
da família toda?
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PEQUENOS CONFINADOS

 O estresse é comum durante qualquer epidemia, 
e as crianças também podem sofrer com 

todas as mudanças na rotina 

BRINCAR, 
JOGAR, DANÇAR

Brincar, jogar, dançar e se divertir 
fazem bem para a saúde e entretêm as 
crianças. Mais do que nunca, é hora de 
tirar o foco dos eletrônicos e colocar o 
corpo em movimento. Tente resgatar as 
brincadeiras antigas, deixando um pouco 
de lado a tecnologia e explore a capaci-
dade criativa e imaginária das crianças.

Para quem dispõe de espaço em 
casa, dá para pular corda, brincar de 
amarelinha e até mesmo fazer jogos com 
bola. Mas quando esse não for o caso, 
opte por brincadeiras que não exijam um 
ambiente amplo, como as de roda, mími-
cas e esconde-esconde.

Já para dançar, você só precisa de 
duas coisas: uma boa música e muita ani-
mação. Que tal elaborar um concurso de 
dança na sala de casa? O importante é 
usar a imaginação.

A organização é essencial para 
que as coisas não saiam do controle. 
Faça um acordo com as crianças sobre 
os horários das brincadeiras. Delimite 
um período para estar com as crianças 
e outro para alguma demanda pessoal.

Se for preciso, marque um horá-
rio no despertador para que elas pos-

sam visualizar melhor que está na hora 
de começar ou encerrar a brincadeira. 
Nesse período de intervalo, vale orien-
tar os pequenos a ler um livro, assis-
tir a algum filme, desenhar, pintar ou 
até mesmo brincar sozinho com algum 
brinquedo. 

Fonte: Saúde Brasil

ORGANIZAÇÃO TAMBÉM 
NA BRINCADEIRA

PEQUENAS 
TAREFAS 
DOMÉSTICAS

Dependendo da faixa etária, al-
gumas tarefas domésticas podem ser 
atribuídas às crianças. Vale organizar 
e limpar o próprio quarto e os brin-
quedos, ajudar a lavar e guardar a lou-
ça, jardinagem, varrer algum cômodo. 
Além de ser uma maneira de manter 
o corpo em movimento, a criança tra-
balha a coordenação motora e ainda 
desenvolve o senso de colaboração.
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ATESTADO MÉDICO FALSO

O atestado médico é um docu-
mento usado para várias situ-
ações, com validade legal em 
todas as circunstâncias, a não 

ser que haja comprovação de falsidade. 
É amparado pela lei 605/49, a qual é 
aplicada em mais de 99% das vezes com 
finalidades trabalhistas, porém, é igual-
mente válido para outras finalidades, 
tais como atividades escolares, ausência 
de compromissos religiosos, forenses, 
para justificar competência física ou 
mental em situações que exijam ativida-
des de alto risco e assim por diante.

Logicamente o médico que assina 
um atestado médico tem a consciência 
de que não deve emitir atestado falso, 
sob pena da lei, que prevê sansões ri-
gorosíssimas, inclusive prisão por dois 
anos, ou perda do direito do exercício 
da profissão.

Explicando assim bem resumida-
mente, sem muito espaço para usar, 
pois a editora me pediu para escrever 
pouco, vou relatar uma situação em 
que um médico amigo meu, o Dr. Rai-
mundo  (por ser um fato real, troquei 
os nomes dos personagens) se meteu 
numa embrulhada.

Houve um crime em Mineiros e 
o juiz escalou vários cidadãos para o 

júri. Vinte, se não me engano, dentre os 
quais sete seriam os escolhidos para o 
julgamento popular propriamente dito, 
conforme técnica jurídica para o caso.

Um daqueles vinte, o Sebastião, 
muito amigo do Dr. Raimundo, foi até 
o consultório deste, poucos dias antes 
do júri e lhe pediu um atestado médi-
co, dizendo que era amigo da vítima e 
muito amigo do réu; portanto, não que-
ria se expor, pois se houvesse um re-
sultado igualitário, saberiam quem ele 
favorecera.

O Dr. Raimundo ficou sem saber 
o que fazer; entretanto, depois de mais 
uma rajada de razões que o Sebastião 
apresentou, acabou dando o atestado, 
dizendo que este estava com hepatite 
do tipo A, em fase aguda, portanto con-
tagiosa.

O Sebastião levou o atestado para 
o juiz, que aceitou sem reservas. To-
davia, no dia do júri o nosso “doente” 
foi o primeiro a chegar para assistir ao 
julgamento e se sentou à frente do ma-
gistrado.

Antes de iniciar o julgamento, Se-
bastião foi convidado pelo próprio juiz 
para se retirar, pois era portador de do-
ença contagiosa, mas aquele explicou 
dizendo que o atestado era falso e jus-

tificou ao excelentíssimo: “não estou 
doente, eu pedi ao Dr. Raimundo aque-
le atestado porque sou muito amigo da 
vítima e também do réu; portanto, não 
queria me comprometer”.

O juiz o autorizou a assistir ao 
júri, sem dar explicações, cujo resulta-
do coincidiu com o que ele previu, ou 
seja, todos os jurados votaram pela li-
bertação do réu. 

Depois do júri o magistrado se 
recolheu em sua sala, copiou a lei que 
fala sobre atestado médico falso em 
duas laudas, e no outro dia, bem cedo, 
foi falar com o Dr. Raimundo e lhe dis-
se: A lei prevê dois anos de prisão por 
atestado falso, ou perda do direito de 
exercer a profissão, mas eu vou deter-
minar apenas que você coloque, por 
baixo do vidro que fica por cima da sua 
mesa, por dois anos, a cópia da lei.

O Dr. Raimundo ainda tentou co-
locar as cópias da lei do lado do cliente, 
mas o juiz lhe repreendeu, mandando-o 
colocar os papéis do seu lado, pois era 
ele quem precisava aprender o teor da 
mesma e lê-la diariamente, durante 
dois anos. 

Nilton Carvalho Souza é radiologista, 
diretor financeiro do Hospital São Lucas 

e proprietário  do Pilões Palace Hotel

“Relato neste artigo uma 
situação em que um médico amigo 

meu, o Dr. Raimundo (por ser 
um fato real, troquei os nomes 

dos personagens) se meteu numa 
embrulhada”

Foto: Reprodução/Internet



UMA VIDA DE AMOR À 
MEDICINA E AO LEGISLATIVO

Mineiros perdeu no final do ano passado o 
vereador e presidente da Câmara Municipal 
Dr. Sílvio Azarias de Oliveira, mas sua 
lembrança e seu legado de honradez, ética e 
liderança continuam vivos neste parlamento.

Não poderíamos iniciar a legislatura 2021 – 
2024 sem prestar essa homenagem póstuma, 
reconhecendo os relevantes serviços públicos 
e privados prestados por Dr. Sílvio ao nosso 
Município. Ele exerceu a medicina em Mineiros 
por 35 anos e o mandato de vereador por quatro 
vezes consecutivas. Faleceu no dia 07/11, vítima 
da Covid-19, quando presidia esta Casa de Leis.

Dr. Sílvio era natural de Mineiros, casado 
com Euclenia Chagas de Oliveira e pai de 
duas filhas: Andressa e Samantha. 

Fez da medicina um constante ato de 
amor. Na vida pública foi um homem 
exemplar e brilhou como um dos mais 
atuantes vereadores de Mineiros. 

Receba nossa homenagem Dr. Sílvio, 
na certeza de que seu legado será 
sempre um exemplo para todos.
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