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O HOMEM AGRIDE.
A NATUREZA RESPONDE!
Em tom de alerta o aquecimento global transformou-se na maior
ameaça à vida no planeta Terra, exigindo que nações se unam e
corram contra o tempo visando reparar as agressões provocadas
pelo homem contra o meio ambiente. O que o futuro nos reserva?
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MEIO AMBIENTE

O PLANETA PEDE SOCORRO
O aquecimento global foi alertado há 31 anos pelo jornalista
Fernando Brandão, em profético artigo publicado no jornal
O Popular, na edição 13.406 do dia 04 de março de 1990
KÍVIA BRANDÃO

“As sirenes de alerta sobre o aquecimento global agora são ensurdecedoras. Ele está a acelerar de forma inevitável e irreversível, com consequências
sem precedentes para a humanidade”.
Esse é o cenário traçado pelo novo relatório feito por especialistas climáticos das Nações Unidas.
O futuro do planeta transformou-se numa preocupação que une nações
em torno de um objetivo comum: Salvar
nossas vidas de tantas ameaças. A Cúpu-
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la Mundial de Líderes pelo Clima, criada
pelo Governo dos EUA, em tom duro e
pragmático, vem fazendo projeções detalhadas, inclusive estabelecendo metas
visando frear a nefasta ação humana e os
danos causados ao meio ambiente.
Entretanto, notamos que as agressões não cessam. A escalada do desmatamento na Amazônia, pelo contrário,
apesenta índice crescente. O cerrado
continua sendo dizimado de forma brutal e sem controle, a emissão de gases
poluentes idem. Incêndios gigantescos

colocam em risco a maior área úmida
continental do planeta, o Pantanal.
Mas a agressão ambiental não é
prática só dos brasileiros. Onde quer
que se vá, vê-se a ação nefasta do homem contra a natureza e todas as suas
formas de vida.
Em resposta, como nunca visto
antes, somos atingidos pela loucura do
clima, com o frio e calor extremos; secas e grandes inundações; o avanço dos
oceanos sobre as cidades; furacões, terremotos e tsunamis devastadores, que

sacodem o planeta e dizimam milhares
de vida.
Se antes o meio ambiente aparecia
como pano de fundo na imprensa mundial, quase sempre focada nas questões
econômicas e políticas, hoje ele ganha
destaque com manchetes em letras garrafais, sempre enfatizado que a “vida
na Terra está cercada por todo tipo de
ameaça, e que essas ameaças são produzidas pelo bicho homem”. Fica aqui
uma pergunta, parodiando o cantor
Zé Ramalho na canção Eternas ondas:
“Quanto tempo temos antes de voltarem àquelas ondas, que vieram como
gotas em silêncio tão furiosas”?
UM ARTIGO PROFÉTICO
Faço aqui um registro oportuno
sobre o tema. Um dos primeiros jornalistas a se levantar contra essa ação do
homem, alertando que o preço a ser pago
seria alto demais, foi um goiano da cidade de Mineiros. Fernando Brandão é o
seu nome. Em praticamente uma página
do conceituado jornal O Popular, ele avisou: “O Planeta começou a aquecer”.
Poucos deram importância à visão
profética do jovem jornalista. Poucos
acreditavam que a resposta da natureza
viria tão rápida e de forma tão incontestável. Que o resultado da ganância e da
imbecilidade humana tinha um custo a
ser pago no futuro.
Esse talvez seja o grande fardo
que carregaremos nos próximos anos e
séculos, para não dizer milênios. Esse,
sem dúvida, é um legado que a raça humana deixará cravado no planeta azul.
Nunca, como agora, os efeitos da ação
humana refletiram tanto no ar que
respiramos, na água que bebemos, na
terra em que produzimos alimentos,
na qualidade de vida de todos os seres
terráqueos.
Estamos organizando e fazendo
uma ampla pesquisa visando resgatar
a importância do trabalho jornalístico
prestado por Fernando Brandão, sobretudo na formação de uma consciência
ecológica que supera as fronteiras de
Goiás e do Brasil. Com sua permissão,
republicamos a matéria publicada há 31
anos pelo jornal O Popular, na edição de
04 de março de 1990.
Leia e tire suas conclusões.

Fac-símile do Jornal O Popular do dia 04/03/1990

ONU: RELATÓRIO SOBRE
CLIMA É “ALERTA VERMELHO”
O relatório sobre o clima, publicado no dia 09/08/2021 pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), é um
“alerta vermelho” que deve fazer soar
os alarmes sobre as energias fósseis que
“destroem o planeta”. A afirmação foi
feita pelo secretário-geral da Organiza-

ção das Nações Unidas (ONU), António
Guterres.
O relatório mostra uma avaliação
científica dos últimos sete anos e “deve
significar o fim do uso do carvão e dos
combustíveis fósseis, antes que destruam o planeta”, segundo avaliação de Guterres, em comunicado.
CONTINUA NA PÁGINA 14 ►
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MEIO AMBIENTE
O Secretário pede que nenhuma
central de carvão seja construída depois
de 2021. “Os países também devem acabar com novas explorações e produção de
combustíveis fósseis, transferindo os recursos desses combustíveis para a energia
renovável”, acrescentou Guterres.
O relatório estima que o limiar
do aquecimento global (de + 1,5° centígrado), em comparação com o da era pré-industrial, vai ser atingido em 2030, dez anos
antes do que tinha sido projetado anteriormente, “ameaçando a humanidade
com novos desastres sem precedentes”.
“Trata-se de um alerta vermelho
para a humanidade”, disse António Guterres. “Os alarmes são ensurdecedores:
as emissões de gases de efeito estufa
provocadas por combustíveis fósseis e o
desmatamento estão sufocando o nosso
planeta”, disse o Secretário.
No mesmo documento, ele pede
igualmente aos dirigentes mundiais que
vão se reunir na Conferência do Clima
(COP26) em Glasgow, na Escócia, no
próximo mês de novembro, que alcancem “sucessos” na redução das emissões
de gases de efeito estufa.
“Se unirmos forças agora, podemos
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“

Se unirmos forças
agora, podemos evitar a
catástrofe climática. Mas,
como o relatório de hoje
indica claramente, não há
tempo e não há lugar para
desculpas .

”

evitar a catástrofe climática. Mas, como o
relatório de hoje indica claramente, não
há tempo e não há lugar para desculpas”,
apelou Guterres.
RELATÓRIO
De acordo com o documento do
IPCC, a temperatura global subirá 2,7
graus em 2100, se se mantiver o atual ritmo de emissões de gases de efeito
estufa. No novo relatório, que saiu com
atraso de meses devido à pandemia de
covid-19, o painel considera vários cenários, dependendo do nível de emissões
que se alcance.

Manter a atual situação, em que a
temperatura global é, em média, 1,1 grau
mais alta do que no período pré-industrial
(1850-1900), não seria suficiente: os cientistas preveem que dessa forma se alcançaria um aumento de 1,5 grau em 2040, de
2 graus em 2060 e de 2,7 em 2100.
Esse aumento, que acarretaria mais
acontecimentos climáticos extremos,
como secas, inundações e ondas de calor,
está longe do objetivo de reduzir para menos de 2 graus, fixado no Acordo de Paris,
tratado no âmbito das nações, que fixa a
redução de emissão de gases de efeito estufa a partir de 2020, impondo como limite de subida 1,5 grau centígrado.
O estudo da principal organização
que estuda as alterações climáticas, elaborado por 234 autores de 66 países, foi
o primeiro a ser revisto e aprovado por
videoconferência.
Os peritos reconhecem que a redução de emissões não terá efeitos visíveis
na temperatura global até que se passem
duas décadas, ainda que os benefícios
para a contaminação atmosférica possam ser notados em poucos anos.
Fonte: Agência Brasil
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O OLHAR PARA O SOCIAL

DA PREFEITURA DE MINEIROS
Secretária de Assistência Social, Ana Paula Rezende projeta município
como referência no setor, com a garantia de direitos básicos aos mais
vulneráveis. Maior desafio é lidar com a situação de emergência provocada
pela pandemia de Covid-19, afirma. Entre obras planejadas estão casa
voltada ao acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica,
Centro-Dia destinado a idosos, praças com área de lazer para convivência
familiar e escola profissionalizante. “Esses são alguns dos nossos sonhos
e, ao lado do prefeito Aleomar Rezende, nos dedicamos, todos os
dias, para torná-los realidade”, destaca, nesta entrevista exclusiva

Social

PRIMEIRA-DAMA QUER
MINEIROS PROTAGONISTA
EM AÇÕES SOCIAIS
Primeira-dama e secretária de Assistência Social, Ana Paula Rezende,
quer Mineiros como referência e protagonista em ações voltadas para o amparo aos mais vulneráveis. “Eu e o prefeito
Aleomar Rezende temos a grande missão de diminuir as carências existentes
no município e fazer com que a rede de
proteção seja cada vez mais efetiva, garantindo acesso a direitos básicos”, afirma, nesta entrevista exclusiva.
O grande desafio, segundo ela, é
lidar com a situação de emergência provocada pela pandemia de Covid-19 “que
gerou diversos impactos sociais, o que
abalou, inclusive, o sistema de proteção
e garantia de direitos existentes, por se
tratar de uma realidade nova”. Neste
sentido, “tivemos e ainda temos que renovar ideias e ações todos os dias para
o enfrentamento. Buscamos nos adequar
e, assim, termos condições de melhor
atender ao nosso público”.
Entre as realizações, Ana Paula cita
a reestruturação dos dois CRAS, o CREAS e o Lar Transitório. “Contratamos
novos assistentes sociais, psicólogos,
motoristas, auxiliares administrativos e
cadastradores do CadÚnico para atendermos com qualidade as demandas que
surgem para nós incansavelmente e que,
com a pandemia, tiveram um significativo aumento”, pontua.
A primeira-dama informa que diversas obras estão sendo projetadas. Entre elas, a reforma e ampliação do Centro de Convivência Otacília Carvalho de
Souza, casa voltada para o acolhimento
de mulheres vítimas de violência doméstica, instalações próprias e adequadas
para o Lar Transitório Proteção Absolu-
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Ana Paula Rezende ao lado do prefeito Aleomar Rezende: “Mineiros, graças a Deus,
é terra abençoada, de gente solidária, que busca sempre ajudar ao próximo”

ta, Centro-Dia destinado aos idosos, um
novo CRAS, praças com área de lazer em
diversos setores e implantar uma escola
profissionalizante, com ênfase na inclusão produtiva.
Sobre as campanhas realizadas
para amparar moradores em situação de
vulnerabilidade, como “Faça uma Boa
Ação”, Ana Paula afirma que “consideramos fundamental o papel da sociedade
civil no sentido de construir uma cidade
melhor, com combate às desigualdades e
garantia de melhores condições de vida
para todos”. Segundo ela, “esse é um dever conjunto, da população e do poder
público”. Leia a entrevista na íntegra.
Como tem sido o desafio de conduzir a Secretaria de Assistência So-

cial, uma das mais importantes pastas
da Administração Municipal?
Ana Paula – Nessa jornada, ao lado
do prefeito Aleomar Rezende, nosso
desafio maior é lidar com a situação de
emergência ocasionada pela pandemia
de Covid-19 que gerou diversos impactos sociais, o que abalou, inclusive, o sistema de proteção e garantia de direitos
existentes, por se tratar de uma realidade nova.
Tivemos e ainda temos que renovar ideias e ações todos os dias para o
enfrentamento da pandemia. Buscamos
nos adequar e, assim, termos condições
de melhor atender ao nosso público.
Diante desse novo cenário de pandemia o índice de desemprego aumentou
sistematicamente em nosso município,

Como a senhora define a secretaria que ocupa?
Ana Paula – A Secretaria de Assistência Social é, sim, uma das pastas
mais importantes, não só da administração pública de Mineiros, mas em
nível nacional, por fazer parte do tripé
da seguridade social, juntamente com
a saúde e previdência.
Cabe a nós a responsabilidade de
garantir a promoção social, orientando e auxiliando famílias e indivíduos
a superar as situações de vulnerabilidade e de risco em que se encontram.
Na minha definição, a Secretaria de Assistência Social é um órgão
de importância ímpar, que tem por
finalidade a formulação de estratégias, criação, articulação e implementação de políticas públicas, para
que, em defesa de sua função de proteção e de vigilância sociais, garanta direitos constituídos a quem dela
precisar, sem distinção.

Tivemos e ainda temos
que renovar ideias e
ações todos os dias para o
enfrentamento da pandemia.
Buscamos nos adequar e,
assim, termos condições
de prestar o melhor
atendimento possível
para a população

Consideramos fundamental
o papel da sociedade civil
no sentido de construir uma
cidade melhor, com combate
às desigualdades e garantia
de melhores condições de
vida para todos

Após conhecer toda estrutura de
sua pasta, todos os programas, quais
são as principais metas para a área de
Assistência Social?
Ana Paula – Almejo implantar políticas públicas para garantia de acesso a
direitos básicos de sobrevivência e convivência familiar, por meio de projetos
sociais, prevenindo inúmeras desproteções e a incidência de riscos sociais.
Entre as iniciativas estão projetos habitacionais, inclusão produtiva, espaços de
convivência e de lazer voltados a todos

Qual a grande missão da Secretaria de Assistência Social na sua gestão?
Ana Paula – Eu e o prefeito Aleomar Rezende temos a grande missão de
diminuir as carências sociais existentes
no município e fazer com que a rede
de proteção seja cada vez mais efetiva,
garantindo acesso a direitos básicos, o
que proporcionará a superação dos fatores socialmente dificultadores. Lutamos
pela diminuição da desigualdade social.
Queremos condições mais dignas
de vida para todos e o consequente protagonismo social, tornando Mineiros referência para os demais municípios.
Quais foram as principais ações
desenvolvidas até então?
Ana Paula – Na esfera de recursos
humanos foram reestruturados todos os
equipamentos ligados à assistência social, como os dois CRAS, o CREAS e o Lar
Transitório. Contratamos novos assistentes sociais, psicólogos, motoristas, auxiliares administrativos e cadastradores
do CadÚnico para atendermos com qualidade as demandas que surgem para nós
incansavelmente e que, com a pandemia,
tiveram um significativo aumento.
Temos prestado, também, apoio e
incentivo ao Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente,
Conselho Municipal do Idoso, Conselho
Municipal de Assistência Social e ao
Conselho Tutelar, para que os mesmos
possam prestar plenamente os serviços
pertinentes a cada um, que são extremamente relevantes para a sociedade.
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assim como em todas as outras localidades que enfrentam a mesma situação
calamitosa. As dificuldades atingiram,
principalmente, as camadas mais vulneráveis da sociedade. Também abalou, de
maneira considerável, a classe média.
Com isso, surgiu a necessidade de
se promover medidas e ações emergenciais, enfrentando burocracias dificultadoras que norteiam as ações públicas,
porém, sabemos que sabemos ser necessárias e essenciais para a boa gestão.

os públicos, como crianças, adolescentes, jovens, idosos e famílias.
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Ana Paula Rezende: “Cabe a nós auxiliar famílias e indivíduos a superar as situações de vulnerabilidade em que se encontram”

Ainda, reativamos programas sociais importantes, como o Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e a equipe CRAS Volante, que
atende na zona rural e moradores nas
margens da BR.
Elaboramos novos projetos sociais
voltados às crianças, adolescentes, idosos, mulheres vítimas de violência doméstica e moradores em situação de rua.

civil e poder público a tendência é obter
êxito, com resultados satisfatórios.
Mineiros, graças a Deus, é terra
abençoada, de gente solidária, que busca
sempre ajudar ao próximo.
Com a Campanha Faça Uma Boa
Ação, não diferente das demais, a população escutou nosso chamado e a cada
dia tem surgido mais parceiros e doado-

A senhora já conseguiu detectar as maiores carências vividas pela
população mineirense na área social?
Quais são elas?
Ana Paula – Tenho observado que
as maiores carências da nossa população
são a falta de moradia, de capacitação
profissional, o desemprego e a renda
insuficiente para a sobrevivência. Temos trabalhado estes temas, sem medir
esforços, para proporcionar condições
melhores a todos os que necessitam da
ação do poder público.
É notória a participação de alguns
segmentos da comunidade em projetos da Secretaria de Assistência Social. O resultado da Campanha “Faça
uma Boa Ação” foi satisfatório?
Ana Paula – Consideramos fundamental o papel da sociedade civil no
sentido de construir uma cidade melhor,
com combate às desigualdades e garantia de melhores condições de vida para
todos. Esse é um dever conjunto, da população e do poder público.
Digo que todas as vezes em que é
feita uma ação comum entre sociedade
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O Programa de Doação
de Caixas D’água já
atendeu, somente neste
ano, aproximadamente 300
famílias, dentro da meta de
propiciar condições dignas de
armazenamento em seus imóveis

res para fortalecer o projeto.
A iniciativa tem beneficiado famílias e indivíduos que já eram acompanhados pela Secretaria de Assistência
Social, por meio dos CRAS, CREAS e Lar
Transitório. Também abrange novos cidadãos que nunca haviam necessitado
de apoio do poder público na medida
em que possuíam melhores condições
financeiras. Essas pessoas sofreram com
os impactos da pandemia, ou são recém-chegadas a Mineiros, um processo que
ocorre todos os dias.
A campanha Faça uma Boa Ação,
em específico, iniciou-se recentemente,
com a intenção de gerar conscientização da comunidade e angariar doações,
especialmente de alimentos e cobertores. No entanto, esta é uma prática que
não tem data para acabar, de modo que
pode ser realizada por cada um de nós,
cidadãos, a qualquer momento, com o
que pudermos, buscando a Secretaria
de Assistência Social ou as unidades dos
CRAS, CREAS e Lar Transitório.
O que a senhora pode adiantar
sobre o Programa Jovem Aprendiz
Municipal?
Ana Paula – O projeto pretende
atender, prioritariamente, adolescentes
de famílias vulneráveis, em acompanhamento pela Assistência Social, possibilitando a socialização e superação de
suas fragilidades, bem como a inserção
no mercado formal de trabalho. Temos o
apoio de todas as secretarias do município e de empresas locais.
Quanto à sua implantação, estamos

Entre as iniciativas estão projetos habitacionais,
inclusão produtiva, espaços de convivência e de
lazer voltados a todos os públicos, como crianças,
adolescentes, jovens, idosos e famílias
trabalhando e fazendo o possível para
que consigamos colocá-lo em execução
o quanto antes.
O Programa de Doação de Caixas
D’água tem um alcance social muito
grande. Como está sua execução?
Ana Paula – O referido projeto
tem a finalidade de atender famílias em
situação de vulnerabilidade do município, na intenção de propiciar condições
dignas de armazenamento de água em
seus imóveis, aos que possuam renda per
capta de até meio salário mínimo.
Até o momento, já foram atendidas,
somente neste ano, aproximadamente
300 famílias, mas o programa pretende
beneficiar todas as que realmente necessitam e que se enquadrem nos critérios para doação.
Para a solicitação e esclarecimentos de dúvidas, basta procurar um dos
FOTOS: SECOM/MINEIROS

CRAS (dos Setores Parque São José ou
Leontino).
Quais são as obras físicas que a
Prefeitura de Mineiros pretende realizar no setor de Assistência Social?
Ana Paula – Além da reforma e
ampliação do Centro de Convivência
Otacília Carvalho de Souza, a Prefeitura
de Mineiros, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, possui projetos
de construção de uma casa para acolhimento de mulheres vítimas de violência
doméstica, uma delegacia especializada
de atendimento à mulher, instalações
próprias e adequadas para o Lar Transitório Proteção Absoluta, de acolhimento
de crianças e adolescentes.
Queremos construir um Centro-Dia para idosos, um novo CRAS e ainda
a reforma e ampliação dos CRAS Parque São José e Leontino e do CREAS.

Nos propomos, ainda, a edificar praças
com área de lazer em diversos setores
e implantar uma escola profissionalizante, voltada para inclusão produtiva.
Esses são alguns dos nossos sonhos e ao
lado do prefeito Aleomar Rezende nos
dedicamos, todos os dias, para torná-los
realidade.
A pandemia com certeza atingiu
os programas sociais. Existe alguma
previsão para a normalidade no atendimento?
Ana Paula – Mesmo com a pandemia, a Prefeitura de Mineiros, por meio
da Assistência Social, nunca deixou de
prestar atendimento e serviços ao público necessitado, de forma que nossa
demanda aumentou significativamente.
Apenas alguns projetos passaram
a funcionar de forma remota, como o
serviço de convivência e fortalecimento
de vínculos, o programa Criança Feliz,
o grupo Conviver, da melhor idade, e a
execução de medidas socioeducativas de liberdade assistida e
de prestação de serviços à comunidade.
Todavia, estamos nos reorganizando para voltar com a
plena execução dos serviços,
dentro do que é possível.

Com a Campanha Faça
Uma Boa Ação, não diferente
das demais, a população
escutou nosso chamado e a
cada dia tem surgido mais
parceiros e doadores para
fortalecer o projeto

| AGOSTO/2021 | 21

Especial
PSICOLOGIA

Especial
PSICOLOGIA

Kívia
T. G. Brandão

O IMPACTO DA PANDEMIA NA SAÚDE MENTAL

O

Brasil já estava na linha de
frente em relação aos transtornos de ansiedade e depressão. Com a pandemia provocada pelo SARS-CoV-2, vírus que origina
a doença COVID-19, isso tende a aumentar, e de fato não tem como negar que
ficamos apreensivos o tempo todo com
uma tensão constante.
Essa doença silenciosa nos fez entrar em contato com os medos, de forma intensa, pelos mais diversos fatores:
possibilidade de contrair a doença, o
colapso do sistema de saúde, a instabilidade financeira, o isolamento das
pessoas que amamos, a ausência de vivência social, a perda de entes queridos,
as mudanças bruscas de nossa rotina e a
incerteza de até quando iremos vivenciar essa realidade.
Essa é uma condição particular de
estresse que impacta nossas mentes e
aumenta o risco de desenvolvimento de
transtornos mentais. Como reflexo da
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pandemia é previsto que os transtornos
mais comuns sejam: Depressão, Ansiedade (Transtorno de Pânico e Fobias),
Transtorno de estresse pós traumático e
Síndrome de Bournaut.
Não podemos negar os fatores vividos no momento, mas também não
podemos entrar em pânico. É normal
estarmos ansiosos, estressados e não nos
sentirmos muito bem. Não precisamos
nos preocupar em ter essa sensação. A
ansiedade faz parte desse momento, o
problema acontece se ela sair do controle e trouxer prejuízos para nossas vidas.
É importante atentar-se para a saúde
mental, para que ela não se cronifique,
causando desgastes que podem levar a
um sofrimento psicológico.
A pandemia nos lembra da fragilidade e da falta de controle que temos
pela vida, temos uma ação limitada no
movimento que a vida faz; quantos planos futuros tínhamos e foram mudados
em questão de minutos! É preciso nesse

momento nos atentarmos que mesmo
que não seja possível prever como será
e quais as medidas poderão ser tomadas
diante desse cenário, é preciso direcionar
a nossa energia, buscando a manutenção
de nossa saúde. Se necessário, reestabelecer rotinas, buscar novos hobbies que
seja possível vivenciar com segurança,
manter-nos ativos nas redes sociais, obter informações de qualidade, manter o
humor e atividade física regular.
Mas, se surgirem sintomas como
irritação, dificuldade de concentração,
queda na performance de trabalho e de
estudo, tristeza, estresse, mudança nos
relacionamentos com as pessoas, humor
depressivo, sentimento total de desesperança, pensamentos mais pessimistas ou
catastróficos que são difíceis de controlar, se estiver com dificuldade de relaxar,
esgotamento, insônia, apresentando crises de ansiedade ou de pavor por conta
de um medo intenso que o domine, vale
buscar ajuda profissional.

Especial
PSICOLOGIA

Especial
PSICOLOGIA

COVID-19

VARIANTE DELTA JÁ
PREOCUPA O MUNDO
O que se sabe até agora sobre a variante do novo coronavírus.
Cepa originária da Índia é altamente transmissível e classificada
como “variante de preocupação”

O

s Estados Unidos tiveram
uma reviravolta em relação à sua abordagem à pandemia do novo coronavírus
nos últimos dias. As máscaras estão de
volta, as prescrições de vacinas estão
se aproximando e as autoridades parecem mais preocupadas do que há
meses.

O presidente Joe Biden disse dia
29/07 que cada funcionário ou contratado do governo federal será questionado se foi vacinado, e aqueles que não
o foram, devem usar uma máscara no
trabalho, manter distância dos outros
e se submeter a um teste de vírus pelo
menos uma vez por semana.
Isso leva a duas coisas: o grande

número de americanos que não foram vacinados e a rápida disseminação
da variante Delta.
Além dos Estados Unidos a nova
variante já acionou o sinal de alerta
em todo o mundo, se espalhando rapidamente, preocupando autoridades
e especialistas.
CONTINUA NA PÁGINA 28 ►
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COVID-19
COVID-19
A VARIANTE DELTA É MAIS
TRANSMISSÍVEL
A variante Delta, originalmente
conhecida como B.1.617.2, existe desde
o final do ano passado, mas nos últimos
meses tornou-se rapidamente dominante em muitos países. Ainda não está
claro o quanto a variante é mais transmissível. Estimativas variam entre 60%
e 200% mais transmissível, dependendo
de quem apresenta a estimativa.
Um documento do CDC indica que
a variante Delta é quase tão transmissível quanto a catapora -- com cada pessoa
infectada infectando até oito ou nove outras, em média. A cepa original do coronavírus, indicada pelo CDC, era quase tão
contagiosa quanto o resfriado comum,
com cada pessoa infectada infectando
outras duas.
É um número difícil de verificar,
porque descobrir isso exigiria muito
mais testes do que está sendo feito agora. Pessoas com teste positivo teriam que
enviar amostras para sequenciamento
genômico, e isso só é feito em alguns lugares nos Estados Unidos.
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E para comparar sua transmissibilidade com variantes anteriores exigiria
que esse tipo de teste tivesse sido feito
nos últimos meses -- e isso simplesmente não foi feito.
Portanto, tudo depende de estimativas.
Os modeladores britânicos de doenças infecciosas, um grupo conhecido
como Scientific Pandemic Influenza
Group on Modeling, dizem que os dados
indicam que o Delta é de 40% a 60%
mais transmissível do que o B.1.1.7 ou
variante Alpha, que já foi a cepa dominante nos EUA, mas que foi substituída
pela Delta. Eles dizem que é quase duas
vezes mais transmissível do que as cepas originais do vírus vistas pela primeira vez na China.
DELTA PODE CAUSAR
QUADROS MAIS GRAVES
Os pronto-socorros e unidades de
terapia intensiva de hospitais estão se
enchendo de pacientes novamente em
partes dos Estados Unidos. Pode parecer
que a variante Delta está deixando as
pessoas mais doentes, mas mais de 90%

das pessoas que comparecem para tratamento não foram vacinadas, de acordo
com o CDC e funcionários do hospital
que falaram à CNN.
Portanto, embora as pessoas possam
ter maior probabilidade de serem infectadas com Delta se não forem vacinadas,
não há dados concretos que mostrem que
o Delta causa doenças mais sérias.
O CDC cita três estudos mais antigos, do Canadá, Cingapura e Escócia, indicando que as pessoas infectadas com
Delta acabam no hospital com mais frequência.
O que também está acontecendo é
que os jovens representam uma parcela
maior das pessoas que adoecem. Mais
de 80% dos americanos com mais de
65 anos estão totalmente vacinados, de
acordo com o CDC. Mas os americanos
mais jovens não são vacinados na mesma
proporção, então são eles que aparecem
nos pronto-socorros.
FONTE: CNM. AUTOR: MAGGIE FOX
Íntegra da matéria: www.cnnbrasil.com.br/
saude/2021/08/01/o-que-se-sabe-ate-agorasobre-a-variante-delta-do-novo-coronavirus
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PARA QUE O MAL TRIUNFE BASTA
QUE OS BONS NÃO FAÇAM NADA.
Edmund Burke

SUA ASSESSORIA JURÍDICA EM GOIÂNIA

Sheila Renata Morais Fernandes
OAB GO 46.716
Pós-graduada em Direito Penal e Processual Penal

Fone: (62) 98208-1206

Thaynara
Karolyne
Carvalho

Sheila
Renata Morais
Fernandes

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

CONTRA A MULHER:
UMA QUESTÃO DE TODOS!

A

“

lei 11.340/2006 visa
criar mecanismos para
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como
eliminar todas as formas de violência contra a mesma. Busca-se,
sobretudo, prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher
de todas as maneiras, sejam elas,
física, psicológica, moral, sexual,
patrimonial e, primordialmente,
ao direito à vida.
Mas, colocando em “cheque” a
realidade no Brasil, nota-se que a lei é
apenas letras frias, tendo em vista o aumento gradual e constante da violência.
O que desencadeia isso é exatamente a
aplicabilidade enfraquecida da repreensão legal, tal qual as medidas de amparo
e assistência se perfazerem ineficazes
ao acolhimento das vítimas. Pois, a realidade que nos assola é totalmente oposta.
Vocês sabiam que durante o enfrentamento da pandemia oriunda do
COVID-19 houve um aumento substancial no índice de agressão doméstica no
âmbito familiar? Pois bem, segundo a
estatística houve o aumento de 27% em
relação a agressões físicas; já o feminicídio aumentou em 10%, segundo o
portal G1. Psicológicas e demais não foi
possível obter averiguações, mas caro
leitor, você já pode imaginar que são
superiores.
Estamos diante de um problema
estrutural, que ocorre com frequência
em todas as esferas sociais. A violência
sofrida pela mulher é um problema so-
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ca estatal prioritária e urgente
o combate à violência contra
mulheres e meninas.
Ainda como forma de enfrentamento através do programa de cooperação “Sinal
Vermelho contra a Violência
Doméstica”, o Congresso Nacional aprovou recentemente
a inserção de um novo tipo
penal, qual seja, artigo 147-B
do Código Penal Brasileiro,
que contempla a proteção ao emocional da Mulher em situação de violência
psicológica. Embora, com pena bastante branda perante a violência sofrida,
não deixa de ser de extrema relevância
e importância social para maior eficácia e proteção àquelas vítimas.
Portanto, nobre leitor, não há causa que justifique a violência praticada a
uma mulher, seja em âmbito doméstico
e familiar, seja em âmbito externo, a culpa não é da vítima! Esse dever é de todo
brasileiro e brasileira. Desta maneira,
devemos sim “meter a colher” em todas
as ocasiões agressivas para com as mulheres, seja em seu ambiente doméstico
e familiar ou ambiente externo.

A violência sofrida pela mulher
é um problema social e público,
não se restringe apenas ao seu
círculo doméstico ou familiar
cial e público, não se restringe apenas
ao seu círculo doméstico ou familiar,
na medida em que impacta economicamente todo o País e absorve recursos e
esforços substanciais, tanto do Estado
quanto do setor privado, como consultas médicas, internações, aposentadorias precoces, pensões por morte, auxílios-doença, afastamento do trabalho
e até mesmo despesas com o próprio
agressor (estando preso).
Ainda precisamos combater alguns mitos que são comuns: “As mulheres apanham porque gostam ou porque
provocam”; “a violência doméstica só
acontece em famílias de baixa renda e
pouca instrução”; “em briga de marido
e mulher não se mete a colher”; “roupa suja se lava em casa”... dentre tantos
outros.
Cabe salientar e buscar incansavelmente medidas capazes de fortalecer a proteção, adotando medidas
educativas para enfrentar e mudar a
realidade em que vivemos, como por
exemplo o “Dia Laranja”, que serve
para conscientizar toda a sociedade
da necessidade de se ter como políti-

”

Thaynara Karolyne Carvalho de Andrade
Cavalcante - OAB/GO 49.605. Graduada em
Direito pelo Centro Universitário de Goiás
Uni-Anhanguera 2012-2017. Pós graduada em
advocacia extrajudicial e Pós graduanda em
Direito Civil e Processo Civil.
Sheila Renata Morais Fernandes - OAB/GO
46.716. Graduada em Direito pela Pontifícia
Universidade Católica de Goiás. Pós graduada
em Direito Penal e Processual Penal.
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EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE MINEIROS VAI
DISTRIBUIR KITS ESCOLARES PARA
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

A

FOTOS: SECOM/MINEIROS

Prefeitura de Mineiros, por
meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou dia
10/08 último a distribuição
dos kits de materiais escolares para
alunos da rede municipal de ensino. A
solenidade foi realizada na Escola Municipal Maria Aparecida de Almeida
Paniago, que conta, atualmente, com
cerca de 1 mil estudantes matriculados.
A data de entrega dos kits foi escolhida por ser o dia do retorno às aulas na
modalidade presencial.
O prefeito Aleomar Rezende agradeceu a presença de todos e reforçou o
compromisso com a educação. Ele anunciou, ainda, a licitação para a construção
de uma escola e um CMEI nas proximidades dos setores Leontino, Solar Betel
e Cidade Nova. Ele ressaltou a emoção
de cumprir com mais um de seus compromissos de campanha. “São oito mil
kits e todos os alunos da rede municipal
vão receber. Eles precisam dos materiais
para que o pleno desenvolvimento pedagógico continue”.
“Estamos felizes por entregar kits

Solenidade de entrega dos kits escolares contou com a presença do prefeito
Alemoar Rezende, vereadores e secretários municipais

e materiais didáticos para os alunos da
rede municipal. Mais do que um dever, é
um compromisso com o ensino e o futuro das nossas crianças”, afirma o gestor.
O secretário de Educação, Carlos Roberto Amorim, também reforçou que todos
os estudantes da rede municipal serão
contemplados.
Participaram da solenidade o vice-prefeito João Grandô, os vereadores

José Roberto Carvalho, Valteir Souza
(Major Souza), Wellington Andrade
(Tomé), Márcio Medeiros César, Sergislei Carrijo, Hélio Arantes, Diane
Moreira, Edmar Ferreira de Andrade e
Claudivan Nunes (Sansão Filho), secretários municipais, servidores públicos,
alunos da escola e imprensa local.
FONTE: SECOM/PREFEITURA DE MINEIROS

“

São oito mil kits e todos
os alunos da rede municipal
vão receber. Eles precisam
dos materiais para que
o pleno desenvolvimento
pedagógico continue”.

”

PREFEITO ALEOMAR REZENDE
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MINEIROS

ATUAÇÃO PARLAMENTAR
Confira nesta edição uma síntese das matérias apresentadas pelos vereadores
de Mineiros, nas sessões que movimentaram o plenário da Câmara Municipal
em 2021, ainda marcado pelo combate à pandemia da Covid-19

O

primeiro semestre dos trabalhos na Câmara Municipal
de Mineiros, presidida pelo
vereador José Roberto Carvalho, foi marcado pelo grande volume de
matérias apresentadas, muitas delas ain-

MÁRCIO DE MEDEIROS CESAR
Gabinete 07
ver.drmarcio@mineiros.go.leg.br

Requerimento 59/2021 – Reivindica implantação de uma “ciclofaixa” na cidade de Mineiros,
percorrendo o trajeto da Avenida 3
(desde o acesso ao Cedro); convertendo à esquerda pela 2ª Avenida
(Setor Mundinho); posteriormente
convertendo à direita pela Rua 11
(Vila São Sebastião); passando pela
Avenida Irmãos Marchió (Vila Santa Izabel) até chegar à Avenida Ino
Rezende (Coqueiros).
Requerimento nº 108/2021
– Requer construção de uma sede
própria para o Centro de Atenção
Psicossocial de Mineiros (CAPS-II).
Requerimento nº 219/2021 –
Solicita instalação do monumento
“Eu Amo Mineiros” na Praça José
Pereira dos Santos e no “Trevo Portal Parque das Emas”.

da em tramitação e aguardando votação
em plenário.
Quem visita o site do Legislativo
mineirense pode perceber a atuação
de cada parlamentar e conferir o que
vem sendo reivindicado em prol da

comunidade.
A Olhaki Revista fez um o levantamento de algumas proposituras e as publica a seguir, visando, acima de tudo e de
forma democrática, divulgar o trabalho
dos nossos parlamentares.

JOSÉ ROBERTO CARVALHO
Gabinete 02
ver.zeroberto@mineiros.go.leg.br

VINÍCIUS VILELA OLIVEIRA
Gabinete 03
ver.viniciusvilela@mineiros.go.leg.br

Requerimento nº 191/2021
– Requer da GOINFRA – Agência
Goiana de Infraestrutura e Transportes a pavimentação asfáltica e sinalização de um trecho de aproximadamente 35 quilômetros de extensão
da GO-194, que interliga o município
de Portelândia-GO até a divisa com o
município de Ponte Branca-MT.
Requerimento nº 209/2021 –
Peticiona instalação de bebedouros
refrigerados na Praça Deputado José
Alves de Assis, na Praça Esportiva
do Aeroporto e na ciclovia da Avenida Três.
Requerimento nº 220/2021 –
Solicita instalação de iluminação
pública na Avenida Alvina Paniago, quadras 45 e 46, Setor Alvina
Paniago.

Requerimento nº 01/2021 –
Peticiona que seja firmado convênio de Mineiros com os municípios de Caiapônia, Doverlândia,
Portelândia e Santa Rita do Araguaia, visando a reparação e manutenção das estradas rurais e, ainda,
construção de pontes através de
parcerias.
Requerimento nº 61/2021 – Requer que seja disponibilizado ônibus
de transporte escolar para alunos da
região conhecida como “Serra do
Adelino”.
Requerimento nº 185/2021 –
Solicita instalação de containers ou
lixeiras para coleta de lixo domiciliar em todas as entradas e/ou saídas
da cidade.
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MINEIROS

FRANCISCO DE OLIVEIRA FLORES BORÉ
Gabinete 09
ver.bore@mineiros.go.leg.br

PAULO ADVÍNCULA DA CUNHA
Gabinete 11
ver.drpaulo@mineiros.go.leg.br

DIANE SOUZA MOREIRA SILVA
DIANE DA SAÚDE
Gabinete 16
ver.diane@mineiros.go.leg.br

Requerimento nº 215/2021 –
Requer instalação de grades de proteção ou meio-fio na pista dupla da
Avenida Três, sentido comunidade
do Cedro.
Requerimento nº 232/2021 –
Solicita construção de uma rotatória
ou implantação de um semáforo na
confluência das avenidas Contorno
e Goiás.
Requerimento nº 234/2021 –
Reivindica sinalização das avenidas:
Contorno, Reinaldo Oliveira Martins e Rio Verdinho.

Requerimento nº 76/2021 – Sugere a criação no calendário de eventos do Município de um dia de realização da “Festa dos Nordestinos”.
Requerimento nº 80/2021 –
Peticiona construção de uma área
para a prática de som automotivo,
evitando assim a perturbação do
sossego público.
Requerimento nº 86/2021 –
Reivindica construção de um novo
lago artificial na cidade de Mineiros.

Requerimento nº 36/2021 –
Reivindica construção de calçadas
no entorno do Reservatório de Água
Isaac Luiz de Mendonça.
Requerimento nº 142/2021 –
Requer construção de calçada ao
longo da Avenida Maria José, no residencial do mesmo nome (fundos
do Portal do Cerrado).
Requerimento nº 157/2021 –
Solicita sinalização nas ruas do Parque Jatobás e Mutirão III.

SERGISLEI CARRIJO SILVA
Gabinete 12
ver.sergislei@mineiros.go.leg.br

VALTEIR DE SOUZA SILVA
MAJOR SOUZA
Gabinete 04
ver.majorsouza@mineiros.go.leg.br

Requerimento nº 81/2021 –
Requer instalação de uma “Casa do
Mineirense” em Santa Helena-GO,
visando acolher pacientes que buscam a cidade para tratamento de
saúde.
Requerimento nº 116/2021 –
Sugere implantação da tarifa social
para pessoas carentes com contas de
água atrasadas junto ao SAAE e redução no valor da tarifa.
Requerimento nº 165/2021 –
Peticiona construção de uma praça no Setor Nossa Senhora Aparecida, com pista de caminhada,
parque infantil, estacionamento e
arborização.

Requerimento nº 139/2021 –
Solicita estudo de viabilidade para
instalação de redutores de velocidade e sinalização adequada na
Avenida Ino Rezende (Avenida Coqueiros).
Requerimento nº 197/2021 –
Reivindica construção de passarela
e iluminação na GO-341, entre os
quilômetros 4 e 5, bem como entre
os quilômetros 2 a 5, no perímetro
urbano de Mineiros.
Requerimento nº 225/2021
– Requer construção de uma ponte sobre o Córrego Jacá, na estrada
municipal Caracol, popularmente
conhecida por “Estrada do Lixão”.

HÉLIO ARANTES ALVES
Gabinete 10
ver.helioarantes@mineiros.go.leg.br

Requerimento nº 124/2021 –
Requer construção de uma praça de
recreação e lazer no Setor José de
Oliveira Martins.
Requerimento nº 208/2021 –
Sugere complementação asfáltica
interligando a Rua França José de
Souza e Avenida Contorno com a
GO-341.
Requerimento nº 223/2021 –
Peticiona ampliação e adequação do
Estádio Municipal Dr. Célio Resende
Machado, popularmente conhecido
por “Campo da Vila Nova”.
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ADRIANO VIEIRA DA COSTA
Gabinete 13
ver.adrianocosta@mineiros.go.leg.br

FÁBIO SOUSA SANTOS
Gabinete 05
ver.fabio@mineiros.go.leg.br

Requerimento nº 91/2021 – Solicita levantamento de locais na cidade que necessitam da construção de
bueiros e, ainda, manutenção e limpeza de bueiros obstruídos, bocas-de-lobo e manilhas das galerias pluviais.
Requerimento nº 121/2021 –
Sugere reforma geral da Praça Neco
Português (conhecida como Praça
do Skate) e instalação de brinquedos
para crianças.
Requerimento nº 158/2021 – Peticiona construção de uma praça nos
moldes da Praça José Pereira Santos,
no Setor Jardim das Oliveiras.

WELLINGTON FERREIRA
DE ANDRADE – TOMÉ
Gabinete 14
ver.tome@mineiros.go.leg.br

Requerimento nº 174/2021 – Sugere recapeamento asfáltico em todas
as vias públicas do Setor Rodrigues.
Requerimento nº 188/2021 –
Reivindica construção de um Centro Clínico Veterinário, a criação do
Atendimento Médico Veterinário Público de Mineiros e a criação do Fundo Municipal de Proteção Animal.
Requerimento nº 200/2021 –
Requer abertura de uma ciclofaixa ,
ou seja, uma faixa de rolamento para
ciclistas, no trecho da BR-364, no percurso da conhecida “Trilha do Jair”.

Requerimento nº 175/2021 –
Requer instalação de rede de iluminação pública em toda a extensão da
pista dupla da Avenida Contorno até
a rodovia GO-341.
Requerimento nº 178/2021 –
Reivindica instalação de uma praça
pública no Setor Parque dos Jatobás.
Requerimento nº 228/2021 –
Solicita manutenção e revitalização
da Praça Pública Municipal Francisco Pereira do Nascimento, situada
na divisa dos setores Jardim Floresta e Primavera.

EDMAR FERREIRA DE ANDRADE
Gabinete 15
ver.edmarandrade@mineiros.go.leg.br

ADÃO OLIVEIRA LIMA
Gabinete 06
ver.adao@mineiros.go.leg.br

Requerimento nº 182/2021 –
Solicita incentivo aos proprietários
de terrenos baldios à construção de
calçadas, obtendo descontos no pagamento do IPTU.
Requerimento nº 189/2021 –
Requer que a APP – Área de Proteção Ambiental localizada no Setor
Santa Maria seja transformada em
um bosque.
Requerimento nº 227/2021 –
Reivindica realização de mutirão
da saúde, com atendimento odontológico e exames periódicos, para
a população das associações Formiguinha, Araras e Pouso Alegre.

CLAUDIVAN NUNES BARBOSA
SANSÃO FILHO
Gabinete 08
ver.sansao@mineiros.go.leg.br

Requerimento nº 192/2021 – Sugere uso de crachá de identificação
aos servidores públicos, estagiários,
prestadores de serviços da administração direta e indireta, vinculados ao
Executivo Municipal.
Requerimento nº 226/2021 –
Propõe complementação da calçada
em torno da quadra onde se realiza a
tradicional Festa de Santos Reis.
Requerimento nº 230/2021 –
Requer construção de uma ponte
sobre o Córrego Corredeira, na região com o mesmo nome, na propriedade do produtor David Dutra.

Requerimento nº 85/2021 – Pede
que seja criada a área azul no centro
da cidade, haja vista a dificuldade de
locais para estacionamento em horário comercial.
Requerimento nº 173/2021 – Requer recapeamento de todas as vias
públicas dos setores Divino Espírito
Santo e Oeste.
Requerimento – Reivindica a
limpeza do Córrego Mineiros, na Avenida São João.

Endereço: Praça Deputado José Alves
de Assis, 08, Centro, Mineiros – GO.
Fone: (64) 3661-8686
www.mineiros.go.leg.br
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MUNICÍPIOS
PORTELÂNDIA

PREFEITA MARLY FAZ
BALANÇO DE GESTÃO
Prefeita de Portelândia faz uma síntese das ações que marcaram os
primeiros meses de sua gestão. Maior atenção tem sido com a saúde
pública e assistência às famílias mais vulneráveis durante a pandemia
“A maior prioridade da nossa gestão é o ser humano, esteja ele na cidade
ou na zona rural. É por isso que estamos
investindo na saúde pública, na assistência social, na educação, na recuperação
de estradas vicinais e de pontes, sempre
pensando na melhoria da qualidade de
vida da nossa gente”. A afirmação é da
prefeita de Portelândia, Marly David Rezende Rodrigues, ao falar sobre suas metas de governo e fazer uma síntese das
obras e ações realizadas até então.
Atenta às medidas que salvam vidas
e à economia do Município, sobretudo
nesse momento marcado pela pandemia
da Covid-19, a prefeita tem como grande
meta para este ano o início da readequação do Hospital Municipal Otacílio José de
Resende, com obras de reforma, ampliação e reabertura do Centro Cirúrgico.
Dentro do plano de ação está prevista a estruturação da sede da UBS João
Diogo, com serviços de jardinagem e
construção de alambrados. Outra conquista será a informatização das unidades básicas de saúde.

“

Quem visita
Portelândia já percebe
a mudança de seu visual
graças às ações da
Prefeitura. Cidade está
mais limpa e organizada.
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SAÚDE A
PLENO VAPOR

Enquanto essas obras e ações não
se concretizam, a Prefeitura não deixa
de dar atenção especial à saúde pública.
As demandas mais complexas que não
podem ser atendidas no Hospital Muni-

cipal são encaminhadas para outros centros médicos, como Mineiros e Goiânia.
Um convênio foi firmado com o
Hospital Nossa Senhora de Fátima, para
prestar atendimento em consultas clínicas, exames e cirurgias. Outro convênio
público privado com a Faculdade FAMP/
Hospital Samaritano, também para atender o Município nas demandas da saúde.
FOTOS: ASSESSORIA DE IMPRENSA

INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
A prefeita Marly Rezende comentou também serviços que vêm
sendo realizados na melhoria do visual da cidade, como uma ampla limpeza, recuperação da malha asfáltica,
arborização e jardinagem nas praças
públicas, instalação de lixeiras, construção de meios-fios e de calçadas em
frente as residências e imóveis, através

de parceria entre a Prefeitura e o proprietário.
Na zona rural, com o período de
estiagem foi intensificada a recuperação e manutenção de estradas, visando
facilitar o escoamento da safra de grãos
e outros produtos do agronegócio. Na
região da Formiguinha foi entregue
uma ponte sobre o córrego Cervo.

FOTOS: ASSESSORIA DE IMPRENSA

“

Viagens a Goiânia
e Brasília já apresentam
resultado positivo. Emendas
parlamentares vão garantir
investimentos na saúde e
infraestrutura.

Prefeita Marly ao lado do ministro da
Educação, Milton Ribeiro, e o secretário
municipal Valdineis Carrijo

A Prefeitura firmou convênio também com a ASMEGO em Goiânia, para
atender os moradores de Portelândia
que buscam tratamento de saúde na capital, com acompanhamento médico,
hospitar e alimentação. Outro convênio
que merece destaque foi firmado com a
AVCC, para tratamento de pacientes com
câncer em Barretos-SP.

ASSISTÊNCIA
SOCIAL
A prefeita lembrou que em seu plano de governo a assistência social recebe
atenção especial. “Notamos que os efeitos da pandemia também são sentidos
aqui e procuramos socorrer as famílias
mais vulneráveis, com a distribuição
de cestas básicas”, disse. Ainda na área
social, foi aprovado pela Câmara Municipal um projeto de lei possibilitando à Prefeitura firmar convênio com a
APAE-Mineiros para acompanhamento das crianças especiais residentes em
Portelândia.

Doações de cestas básicas, um grande
trabalho de cunho social

EDUCAÇÃO

A prefeita enumerou conquistas
importantes na área de educação. Nos
sete primeiros de sua gestão, foram adquiridos itens de Equipamentos de Segurança Individual (EPI) para professores
e servidores do setor. Com recursos de
emenda parlamentar, Portelândia recebeu um ônibus escolar. Nos meses de
janeiro e fevereiro foi entregue um kit
alimentação para todos os alunos da rede
municipal.
Para os próximos meses a Prefeitura pretende instalar internet com fibra
ótica nas escolas municipais, TV em cada
sala de aula e adquirir notebooks para os
professores.

Prefeita Marly e Valdineis, durante
visita ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação

Educação foi beneficiada com um
novo ônibus escolar

TRABALHO INCANSÁVEL
EM BUSCA DE RECURSOS
Desde que assumiu a administração, a prefeita Marly tem realizado um intenso trabalho em Goiânia e Brasília, sempre em busca de obras e recursos para
o Município. Junto ao governador Ronaldo Caiado já conseguiu a liberação de R$
1 milhão.
Veja outros benefícios conseguidos através de emendas parlamentares:
•

R$ 300 mil – ampliação do Hospital Municipal – Delegado Waldir
(Deputado Federal).

•

R$ 150 mil – ampliação do Hospital Municipal – Cairo Salim
(Deputado Estadual).

•

R$ 243 mil – aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal –
Vanderlan Cardoso (Senador).

•

R$ 300 mil – Pavimentação asfáltica – José Mário (Deputado Federal).

•

R$ 300 mil – Pavimentação asfáltica – Vanderlan Cardoso (Senador).

•

Caminhão coletor de lixo – Vanderlan Cardoso (Senador).

•

Patrola – José Mário (Deputado Federal).
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DITO E FEITO

“

Cada dia a natureza produz o suficiente para nossa carência.
Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não haveria
pobreza no mundo e ninguém morreria de fome.

”

Mahatma Gandhi, líder pacifista indiano

“

Deixo a minha fé guiar.
Sei que um dia chego lá. Porque Deus
me fez assim... Dona de mim.

”

Iza, cantora

“

A felicidade é interior, não
exterior; por isso, ela não depende do
que temos e sim do que somos.

“

Eu acho que em todos
os meios de trabalho existem
pessoas superficiais e mais
complexas. Todo mundo
tem um ego que muitas
vezes atrapalha.

”

Daniel Alves, jogador
de futebol

“

”

Cada um tem a sua verdade
e nenhuma é melhor que a outra.
Se essa é a verdade do seu
coração, então siga.

”

Rebeca Andrade,
ginasta artística

Juliette Freire,
vencedora do BBB 2021

Yasmin Brunet, modelo

“

“

Essa medalha não é
só minha. Todos sabem da
minha trajetória, o que eu
passei. Sou muito grata a
todo mundo mesmo.

”

Goste de pessoas que admitem o erro, falam que
estão com saudade e deixam de lado o orgulho. Goste de
pessoas que sabe dar valor ao que tem, que faz por merecer
e não finge ser o que não é.

”

Andressa Suita, modelo e influencer

“
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“

Se eu fizesse um programa só
para mim, metade dos convidados
não viriam. Trago gente que gosto
e que não gosto, gente que admiro e
que não admiro. Não sou o dono.

Se a vida fosse fácil como a
gente quer. Se o futuro a gente
pudesse prever... eu estaria agora
tomando um café, sentado com os
amigos em frente à TV.

Fausto Silva,
apresentador de TV

Whindersson Nunes,
comediante e youtuber

”

”

A Franquia Bioﬂora Mineiros agora está sob
a direção e cuidados da Naiara Brandão.

Foto: Naiane Resende

É com muita alegria que convido vocês para conhecerem
toda nossa linha de produtos. A Bioﬂora traz para Mineiros a
mais pura e natural suplementação, que auxilia todo o nosso
corpo e sistema imunológico.
Contamos com a consagrada linha de cafés funcionais;
suplementos que auxiliam o emagrecimento, rejuvenescem a
pele, fortalecem o cabelo e as unhas, atuam contra doenças
crônicas.
A Bioﬂora contribui para a beleza de todo o corpo e conta
com suplementos para uma vida mais saudável.
Conheça também nossa linha de imunizadores e garanta
mais proteção contra a pandemia.
ESTOU AGUARDADO VOCÊS COM CARINHO!

VALORIZE SUA IMAGEM!
“Você está velho, careca.
Ninguém nunca vai querer sair com você!”
“Meu Deus, você nunca deveria sair de biquíni na praia.
Ninguém é obrigado a ver essas pernas flácidas
e cheias de furos e estrias.”
“Vara pau, nem tenho corpo...”

Pesado, não é?
Pois é, sabe quem sempre te trata assim? VOCÊ.
Quero lhe convidar a se despir de seus
próprios julgamentos. Quero que você enxergue, pela primeira vez, como você é:
perfeito, único, insubstituível. A fotografia
é um instrumento muito mais poderoso do
que se pode imaginar. Ela revela, de maneira palpável toda a sua beleza e ao mesmo
tempo destrói os preconceitos que existem
em nossas mentes e minam a autoestima e
a segurança.
Por isso, é importante, mesmo que seja
considerado supérfluo, registrar seus momentos importantes durante a vida.
Entendemos que a fotografia é uma
ferramenta de cura, pois ela revela a beleza
que, por muitos motivos, não é vista imediatamente no espelho. Ela impede que as
memórias sejam corroídas pelos nossos
traumas, nos fazendo lembrar não só do
nosso rosto, mas também do encanto de
cada fase da vida.
Além disso, é uma maneira de manter
viva a sua história para as próximas gerações.
Portanto, entendam que a fotografia
é muito mais do que um papel com uma
imagem, é um reflexo de sua vida, de suas
escolhas e de sua história, gravada em forma de arte, para sempre.

Eu sou Naianne Resende e estou aqui
para lhe ajudar a criar a melhor
versão de você mesmo.
Faça já o seu orçamento

CULTURA

PORTELÂNDIA
GANHARÁ NOVA
OBRA LITERÁRIA
Obra é um verdadeiro documentário, trazendo
curiosidades e pessoas que fazem a história da cidade
“PERSONALIDADES” é o título da
nova obra literária do escritor portelandense, Elson José da Silva, com coautoria de seu conterrâneo Sílvio de Jesus
Batista.
O livro é um verdadeiro documentário, registrando biografias de 85 perso-

nalidades importantes do município.
Elson é autor de várias obras, indo da
poesia até a produção de trabalhos como
historiador. É diretor de Cultura e Turismo na cidade. Sílvio de Jesus também
atua na área pública, como secretário de
Governo da Prefeitura de Portelândia.
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VOCÊ SABIA

CURIOSIDADES
SOBRE SUAS UNHAS

A

s unhas são um dos artifícios
de beleza que mais recebem
atenção das mulheres, que
adoram desfilar as pontinhas
dos dedos sempre impecáveis com as
cores mais diferentes ou inusitadas. Conheça algumas curiosidades incríveis
sobre as unhas e saiba mais sobre elas.
A unha é o que separa os humanos de outros mamíferos
No grupo dos mamíferos, apenas os
humanos e os primatas têm unhas. Os
demais exibem garras, que são necessárias para suas tarefas diárias.
Unhas dos homens crescem mais
do que das mulheres
O dado pode até causar um certo
estranhamento, mas a Academia Americana de Dermatologia comprovou que
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as unhas dos homens crescem mais rápido do que das mulheres. Essa ordem
só muda durante a gravidez, quando as
unhas tendem a aumentar com mais
velocidade.
Manchas brancas não significam
falta de cálcio
As unhas são capazes de anunciar
deficiências de vitaminas ou doenças. Mas as famosas manchinhas brancas
que tanto aterrorizam as mulheres não
significam falta de cálcio no organismo.
Na maioria das vezes, o aparecimento
das manchas esbranquiçadas acontece
apenas por algum trauma causado na
raiz das unhas.
Água é essencial para a saúde das
unhas
A falta da água no organismo pode

fazer o volume de sangue diminuir e por
isso as vitaminas e os minerais que ele
carrega demoram mais para chegar às
células e, consequentemente, à pele e
às extremidades como cabelo e unhas.
Por isso, se o objetivo é ter unhas fortes
e bonitas, a melhor solução é manter-se
hidratada.
Roer unhas é um dos hábitos nervosos mais comuns
Segundo levantamento do Manual
de Diagnóstico e Estatísticas de Transtornos Mentais, o hábito de roer unhas é
um dos comportamentos nervosos mais
comuns entre todas as pessoas. A ação,
chamada de onicofagia, atinge cerca de
50% das pessoas entre 10 e 18 anos.
FONTE: TUDO SOBRE MAKE.COM
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OPINIÃO

Pite
Rezende

DIA DE SUPERMERCADO

É

POR PITE REZENDE

sábado novamente! Tudo está
passando tão rápido! Saio da
cama bem cedinho, quase de
madrugada. Não gosto de me levantar cedo. Manhã fresquinha, gostosa
para curtir um pouquinho mais o cobertor. Mas hoje não posso, o compromisso
é outro! Dia de supermercado e preciso
aproveitar o primeiro horário, quando ainda não tem aglomeração. Alguns
alongamentos e uma ducha fria me deixarão mais desperta. Rapidamente me
apronto. Ao me dirigir à garagem fico
fascinada pela beleza da aurora, exibindo um tom que vai do róseo ao alaranjado, anunciando que o sol está nascendo.
Como num passe de mágica fico animada
e uma energia incrível me invade!
Enquanto estou indo, ligo o rádio do
carro. E vou mudando seguidamente de
estação tentando encontrar música que
me agrade! Nada, muita propaganda! Mas
quando já me aproximo do meu destino,
Almir Sater oferece sua voz para me fazer companhia: “Ando devagar, porque já
tive pressa e levo esse sorriso porque já
chorei demais”... Piso no freio, reduzo
bem a velocidade e deixo que seus versos
se juntem ao nascer do sol e me tragam
serenidade, antídoto eficaz contra o estresse, tão danoso e tão presente nos dias
atuais. A boa música tem o poder de afugentar meus pensamentos negativos, que
só incomodam, e me acalmar.
E o Almir continua: “Cada um de
nós compõe a sua história, cada ser em
si carrega o dom de ser capaz, e ser feliz!” E eu penso: - Tá complicado viver
isso aí... às vezes fica muito difícil seguir
em frente, quando estamos rodeados de
adversidades e não temos domínio sobre
os acontecimentos, sobre o que há de vir.
Mas acredito mesmo que carregamos o
“dom de ser feliz”; que diante das tribulações temos que persistir, buscar meios
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“

Acredito mesmo que carregamos o
“dom de ser feliz”; que diante das tribulações temos
que persistir, buscar meios que nos impulsionem
e nos façam ter fé e manter a esperança
que nos impulsionem e nos façam ter fé
e manter a esperança; que nos deixem
atentos, nos cuidando e cuidando também do outro com muita responsabilidade. E mais: não deixar que o sofrimento
ou a angústia se antecipem aos acontecimentos. Porque isso não é solução, e só
complicaria nosso bem viver.
Hoje seria o lançamento do meu
livro! Até início de março estava tudo
acertado: editora, custos, pequenos detalhes sendo ajustados, sonhos! Talvez por

”

isso o meu dia tenha sido de luta contra
esse pequeno desencantamento!
Mas, passou! Agora é torcer com
fé e esperar que melhores momentos se
apresentem para a concretização desse e
de tantos outros sonhos, meus e de tanta
gente! E entender que o mais importante
nesse cenário é a preservação da saúde,
da vida, da dignidade!
O sonho só foi adiado!
(Escrito em 25 de julho de 2020)

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MINEIROS
PRIMEIRA VERSÃO IMPRESSA DA LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE MINEIROS

31 anos garantindo
direitos e deveres.
A Lei Orgânica Municipal é a lei maior de uma
cidade. É um conjunto de normas que disciplina
as regras de funcionamento da administração
pública e dos poderes municipais.
Determinada no artigo 29 da Constituição Federal,
a Lei Orgânica Municipal regula a vida política na
cidade, sempre respeitando a Constituição Federal
e a Constituição do Estado em que o município
está inserido. Ela é um importante instrumento que
assegura o poder público a assumir obrigações, sempre
buscando o interesse coletivo da população local.
A Lei Orgânica do Município de Mineiros foi promulgada
no dia 05 de abril de 1990. São 31 anos garantindo
direitos e deveres à comunidade mineirense.

