
Diretora do grupo Le Caravelle 
no Brasil, Maria Luzia Batista dos 

Santos, fala dos investimentos 
em Mineiros e sobre os 
planos para o futuro.

10 ANOS DE BATALHAS,  
CONQUISTAS, PERDAS 

E VITÓRIAS
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PORTELÂNDIA!
Terra de povo ordeiro e trabalhador, Portelândia chega aos 58 

anos com motivos de sobra para comemorar. Que Deus continue
abençoando essa cidade maravilhosa que chamamos de lar.

TEMOS ORGULHO DE FAZER PARTE DESTA HISTÓRIA.



Praça Dep. José
Alves de Assis,

S/N, Mineiros-GO

No Pilões Palace Hotel você encontra
o confto e qualidade que merece.

- Salão de convenções
- Salão de festas para 200 pessoas
- Salão de jogos com churrasqueira

e espaço para 150 pessoas

- Academia
- Happy hour

(64) 3661-1547
(64) 3661-3580
reservas@piloeshotel.com.br
www.piloeshotel.com.br
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ENTREVISTA

UMA HISTÓRIA DE 
GRATIDÃO POR MINEIROS

Há dez anos, mais precisamente no dia 15 de setembro de 2011, 
o grupo Le Caravelle chegava a nossa cidade para fazer história.



ENTREVISTA MARIA LUZIA 
BATISTA DOS SANTOS
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Ao contrário do que alguns pensam, 
a vinda do Ipê Shopping para Mineiros 
não foi tão simples assim, não aconte-
ceu da noite para o dia. Foi um trabalho 
prestado em várias etapas, com critério, 
estratégia, persistência e determinação.

Por trás de tudo existe uma história 
de luta da empresária mineirense Maria 
Luzia Batista dos Santos. Nesta entrevista 
exclusiva à Olhaki revista ela fala como 
tudo aconteceu e abre o coração para 
contar detalhes de sua vida. Comenta, 
ainda, o andamento da Fundação Coc-
cinella e fala sobre os empreendimentos 
do grupo Le Caravelle na cidade.

Sempre houve da nossa parte 
uma curiosidade jornalística em sa-
ber mais sobre a Maria Luzia e sobre 
os projetos que você sempre defendeu 
para Mineiros. Vamos à entrevista?

Maria Luzia – Ao iniciar essa en-
trevista, que julgo esclarecedora, quero 
dizer que nasci em Mineiros. Que não 
me mudei daqui por desprezo às mi-
nhas origens ou por não gostar desta bela 
e maravilhosa cidade. Pelo contrário, 
deixei-a com o objetivo de me capaci-
tar para um dia ser útil às pessoas que 
aqui vivem, aos meus conterrâneos, que, 
como eu, querem uma cidade desenvol-
vida, com lazer para todos, com emprego 
para os que querem trabalhar. Uma ci-
dade com opções de compras, sem a ne-
cessidade de se deslocar a outros centros 
urbanos.

Eu não conseguiria contar em pou-
cas palavras como tudo começou. Mas 
pretendo resumir, para melhor entendi-
mento dos leitores.

De onde vem tanta força e cora-
gem?

Maria Luzia – Eu tive e tenho um 
consultor maravilhoso. Ele sempre me 
orientou, encorajou, guiou e me fortale-
ceu sem pedir nada em troca, a não ser 
para seguir seus ensinamentos. Tenho 
certeza de que não correspondo a tudo 
que Ele me pede, mas Ele é tão mara-
vilhoso que, mesmo assim, nunca me 
abandonou. Esse meu Mestre de todas 
as horas é Deus. É Ele o responsável por 
tudo que me foi permitido fazer até ago-
ra. Sem sua ajuda, não teria nem mesmo 
feito um curso superior, porque sou de 

A persistência e a espera em 
Deus são as melhores amigas de um 
sujeito de sonhos. No Salmo 27, ver-
so 14, a bíblia nos convida a isso: “Es-
pera pelo senhor, tem bom ânimo, e 
fortifique-se o teu coração; espera, 
pois, pelo senhor.”  Os dez anos do Ipê 
Shopping são fruto de uma caminhada 
pautada na persistência, mesmo dian-

te das dificuldades e da espera que 
Deus estará sempre preparando o me-
lhor para nós.  

Hoje entendo que celebrar estes 
dez anos do Ipê Shopping é tempo de 
alegrar-nos com as pessoas que colabo-
raram com este empreendimento. Pes-
soas que efetivamente ofereceram seus 
esforços para que este lugar pudesse se 

tornar, como é hoje, uma 
referência para o lazer, o 
encontro e onde se pode 
encontrar diversos servi-
ços de qualidade. 

Entretanto, não po-
demos deixar de fazer 
memória deste tempo e 
perceber que o tempo é 
de Deus, pois às vezes não 
somos capazes de enten-
der, nos momentos mais 
exigentes, a sua Provi-
dência, quase que como 
um milagre. Sei que tive 
que aprender que Ele nos 
conduzia para a alegria 
deste dia. 

Vejam, Jesus era co-
nhecido como “filho do 
carpinteiro”, mostrando 
assim a grandeza e a dig-
nidade do trabalho hu-
mano, ou seja, todos os 
operários, funcionários 
e comerciantes podem 
se orgulhar por este dia 
celebrativo dos dez anos 
da criação do Ipê Shop-
ping, pois desenvolveram 
suas atividades, neste lo-
cal, praticando o bem e 
aperfeiçoando-se, e mais 
ainda, promovendo as-
sim o progresso de nossa 
querida cidade de Minei-
ros. (Maria Luzia)

10 ANOS DO IPÊ SHOPPING 
MINEIROS
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MARIA LUZIA 
BATISTA DOS SANTOS

família pobre financeiramente e com 
baixo nível cultural. Me mudei para Goi-
ânia para estudar; lá fiz Psicologia com 
especialização em Gestão Estratégica 
Organizacional, na Universidade Católi-
ca de Goiás. Estudar Psicologia, em uma 
faculdade particular, na época, sem bol-
sa de auxílio governamental, não seria 
possível sem a benção de Deus. Ele me 
agraciou com a conquista de uma bolsa 
de estudos pela universidade, com 80% 
de desconto. 

Depois da formação trabalhei em 
algumas empresas de Goiânia e passei 
quatro anos preparando minha ida para 
o exterior.

Por que a opção de morar no ex-
terior? 

Maria Luzia – Como disse, planejei 
durante alguns anos morar em um país 
desenvolvido, com economia sólida e in-
dustrializado. Queria vivenciar sua cul-
tura, o empreendedorismo e, com isso, 
buscar algo para compartilhar com o 
meu país, de forma especial com minha 
querida Mineiros. 

Desde minha saída de Goiânia para 
a Itália, até a chegada do shopping aqui, 
foram muitas as renúncias, muitas ora-
ções, trabalho, dedicação e persistência. 

Através de uma amiga tive a opor-
tunidade de conseguir emprego numa 
empresa de Milão. Os primeiros meses 
foram um verdadeiro desafio, mas, aos 
poucos, as portas foram se abrindo. 

Conquistar amigos e a confiança do 
povo italiano exige muita lealdade. Aí 
prevaleceu o que de mais nobre recebi 

Eu tive e tenho um 
consultor maravilhoso. 
Ele sempre me orientou, 
encorajou, guiou e me 
fortaleceu sem pedir 
nada em troca, a não 
ser para seguir seus 
ensinamentos 

IPÊ SHOPPING, UM PONTO DE 
ENCONTRO DA SOCIEDADE

Inaugurado em 2011, o Ipê 
Shopping  é um lugar para se 
divertir, se sentir bem, fazer 
compras, conhecer novas pes-
soas, passear  com a família, se 
sentir em casa todos os dias. 
Conta com uma área diversifi-
cada para atender os mais dife-
rentes desejos, entretenimento 
para adultos e crianças, shows 
e exposições. Vale dizer que 
dentro do shopping funciona 
uma das conceituadas redes de 
supermercado do Brasil, o Bretas; um 
cinema e diversas lojas que se diversi-
ficam a cada ano. 

Você esteve presente em todas 
as etapas deste sonhado projeto. Por 
que a opção do grupo Le Caravelle 
em instalar um shopping na cidade 
de Mineiros? 

Maria Luzia – Como sou minei-
rense é óbvio que meu foco principal 
era trazer o empreendimento para mi-

nha cidade, ajudar meus conterrâneos. 
Seria incoerente levá-lo para outro 
município, onde não tenho laços afeti-
vos. Foi feita uma pesquisa de merca-
do e os resultados foram satisfatórios, 
pois Mineiros se destaca pela sua loca-
lização e mercado, contudo, não podí-
amos implantar um empreendimento 
maior que nossa capacidade de logís-
tica. O agronegócio, a indústria, a saú-
de e educação são nichos de mercado 

dos meus pais, meu bem maior, que é a 
honra de ser uma pessoa honesta.

Foi com essa conduta que passei 
a colocar em prática o grande projeto 
que me levou à Itália. Depois de quatro 
anos em busca de empresas para inves-
tir no Brasil, Deus me guiou a um grupo 
de investidores e a eles apresentei uma 
Pesquisa de Mercado e o Business Plan 
(Plano de Negócios) para instalação do 
primeiro shopping de Mineiros. Eles se 
interessaram em vir conhecer a região e 
tudo que Deus me deu como missão vi-
rou realidade.

Fale-nos um pouco sobre o grupo 
Le Caravelle, como ele é constituído e 
quais são seus empreendimentos?

Maria Luzia – O grupo é formado 
por mim e pela empresa italiana Due 
Mondi. Tenho uma pequena quota e sou 

sócia administradora do grupo Le Cara-
velle no Brasil. Nunca fui administrado-
ra do Ipê Shopping. Minha função em-
presarial sempre foi representar o grupo 
em todos os negócios dentro do nosso 
país, sobretudo no que toca à documen-
tação, viabilidade e veracidade dos con-
tratos de câmbio junto ao Banco Central, 
aprovação de verbas para despesas e 
investimentos. Tenho feito até mesmo a 
função de tradutora de idiomas, pois ne-
nhum dos outros sócios mora no Brasil e 
não fala o português. 

No nosso país já temos três empre-
sas: o Ipê Shopping, o Loteamento Miche-
langelo e um posto de combustível, todas 
instaladas na nossa querida Mineiros. No 
momento, estamos programando a abertu-
ra de dois novos empreendimentos, cujos 
projetos estão em fase de formatação.

FOTO: VR DIGITAL
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pujantes aqui. Atrai grande número de 
pessoas de cidades circunvizinhas, fa-
zendo com que Mineiros se torne um 
promissor centro econômico, polo de 
geração de emprego e de oportunidade  
para quem quer investir.

Quais as maiores dificuldades 
enfrentadas para trazer o Ipê Shop-
ping para Mineiros, tendo em vista 
ser uma cidade interiorana?

Maria Luzia – Acredito que o 
maior desafio foi criar uma nova cul-
tura na cidade, construir um destino 
de entretenimento e lazer, compras e 
alimentação. A população logo abraçou 
o shopping e acolheu cada nova opera-
ção inaugurada. Vender a cidade como 
oportunidade para os grandes “players” 
do varejo foi o segundo maior desafio. 
Mineiros ainda estava relacionada no 
ranking ABRASCE (Associação Bra-
sileira de Shopping Centers) como o 
menor município brasileiro com um 
empreendimento desse porte.

Vale ressaltar que o apoio do Go-
verno Municipal foi importante para 
superarmos os momentos mais difíceis 
nesse período.

Por que a escolha do nome Ipê 
Shopping?

Maria Luzia – A escolha do nome 
não foi exclusivamente feita pelos 
investidores. Na época, eles consi-
deraram que seria importante dar a 
oportunidade para a comunidade local 
escolher a denominação através de um 
concurso cultural. Foram distribuídas 
quatro urnas pelos principais pontos 
comerciais da cidade, com a opção de 
quatro nomes previamente sugeridos 
por eles. Ipê Shopping foi o mais vota-
do. O nome Ipê foi indicado para a lista 
de votação porque entre o grande uni-
verso de plantas nativas do país, a es-
pécie sempre foi considerada a árvore 
que representa o cartão postal de Goiás.

Também foi indicado para seguir 
a tradição de alguns shoppings de refe-
rência em Goiás com o nome de árvo-
res: Shopping Bouganville, Buriti Shop-
ping, Flamboyant Shopping.

Curiosamente, no dia 7 de dezem-

bro de 1978 a lei nº 6507 veio declarar a 
flor do ipê como símbolo nacional.

Depois de dez anos como está o 
funcionamento do shopping?

Maria Luzia - Tivemos muitas di-
ficuldades em encontrar empresas com 
experiência nessa área para vir admi-
nistrar e comercializar o Ipê Shopping. 
Todas que foram contratadas não se dis-
ponibilizavam a fixar residência em Mi-
neiros. Vinham de 15 em 15 dias. Dessa 
forma as coisas não funcionavam, por-
que a administração e comercialização 
de um shopping precisa ser através de 
um trabalho diário e de muita dedicação. 

Depois de nove anos de bata-
lha encontramos uma empresa que se 
propôs a vir morar em Mineiros e de-
senvolver o trabalho tão almejado pe-
los investidores. Hoje, o Ipê Shopping 
está sob a administração da Abl Prime, 
empresa sólida e com know-how de 
mais de 25 anos de trabalho em deze-
nove shoppings em seu portfólio. O 
superintendente que administra o Ipê 
Shopping, David Barbalho, mudou-se 
pra Mineiros com sua família, justa-
mente para dedicar-se exclusivamente 
à missão de trazer resultados para o seu 
crescimento. 

A Abl Prime, através da sua expe-
riência na administração de shoppings 
centers, em poucos meses de trabalho 
já mudou o cenário do Ipê Shopping, 
desenhando também as estratégias para 
os próximos dez anos. O mix de lojas 
foi revisto e planejado para atender a 
cidade de Mineiros e, apesar da pande-
mia, os negócios não pararam. A meta 
é entregar em 2022 um shopping que 
a cidade sinta prazer em visitar, tenha 
orgulho dessa empresa e possa teste-
munhar que, apesar de tantos desafios, 
valeu a pena acreditar.

Qual a relação do Ipê Shopping 
com a Fundação Coccinella?  

Maria Luzia – Na mesma época 
em que projetei a construção do sho-
pping estava também idealizando a 
construção da Fundação Coccinella, 
uma ação social para abraçar a popu-
lação carente de Mineiros. As duas 
empresas não possuem ligação direta, 
apenas a minha ponte de atuação em 
ambas. Além disso, os investidores pro-
meteram, desde o início, doar uma por-
centagem dos lucros do centro comer-
cial para a manutenção da Fundação, 
quando o centro for autossustentável e 
gerar lucros que possibilitem  tal ação.

Representantes da Abl Prime: Alaor Santos, David Barbalho, Fernando 
Fonseca, Marcos Mineo e Calil Musse
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FUNDAÇÃO 
COCCINELLA TERÁ 
CASA DE APOIO À 

CRIANÇA
Um dos grandes projetos da Funda-

ção Coccinella em Mineiros é a constru-
ção da Casa de Apoio à Criança, com ob-
jetivo de oferecer abrigo a crianças que 
vivem em situação de risco, abandono 
familiar ou vítimas de todo e qualquer 
tipo de violência física e psicológica. 

 A obra está sendo construída no 
setor Cruvinel, em um terreno de 1 hec-
tare, com uma área edificada de 1.721,6 
m², contando com dormitório, berçário, 
refeitório, auditório, salas de aula, brin-
quedoteca, consultório médico, espaço 
de convivência e muito mais.

O que é mesmo a Fundação Coc-
cinella?

Maria Luzia – A Fundação Cocci-
nella é uma entidade não governamen-
tal e de utilidade social. Toda sua renda 
é levantada através de doações e realiza-
ções de eventos.

A Fondazione Coccinella foi oficia-
lizada na Itália no dia 28 de abril de 2009, 
com recursos de 96 sócios fundadores, e 
posteriormente registada no Brasil, no 
dia 22 de junho de 2010, com o nome 
Fondazione Coccinella Onlus do Brasil.

Vale informar que os membros que 
me ajudaram a fundar esta organização 
beneficente na Itália, nem todos são in-
vestidores do Ipê Shopping.

Importante esse esclarecimento 
para que a população mineirense en-
tenda melhor como surgiu a fundação 
e sua proposta social...

Maria Luzia – É importante escla-
recer que os membros que me ajudaram 
a fundar a instituição na Itália nem todos 
pertencem aos investidores do Ipê Sho-
pping, afinal, a fundação não tem ligação 
com a proposta de investimento da Le 
Caravelle. É um sonho à parte, meu, que 
felizmente teve o apoio de alguns ami-
gos italianos. Aliás, nem todas as pesso-
as que doaram para fundar a instituição 
têm boas condições financeiras e mui-

tos doaram do pouco que tinham por se 
sentirem convencidos de que poderiam 
contribuir para a realização do projeto 
aqui no Brasil.  E, mesmo que todos os 
fundadores fossem os proprietários do 
Ipê Shopping, não significa que a comu-
nidade de Mineiros não possa contribuir. 
As crianças beneficiadas são as vulne-
ráveis de nossa cidade; logo, nós deve-
ríamos ser os maiores interessados no 
amparo das mesmas. Os fundadores nos 
doaram 1 hectare de terra nobre e 300 
mil euros, abraçando um projeto que não 
terá nenhum retorno para o país deles. 
Seria importante a população mineiren-
se também mostrar que abraça a causa 
e se importa com a questão social local, 
apoiando também o projeto.

Quero fazer aqui uma prestação 
de contas, demostrando transparência 
em todas as nossas ações. Os valores das 
doações até agora são: 1.423.074,01 (um 
milhão, quatrocentos e vinte e três mil, 
setenta e quatro reais e um centavo).

Desse valor 1.060.735,13 (um mi-
lhão, sessenta mil, setecentos e trinta e 
cinco reais e treze centavos) correspon-
de a doações da Itália e 362.338,88 (tre-

zentos e sessenta e dois mil, trezentos e 
trinta e oito reais e oitenta e oito centa-
vos) são doações do Brasil. Vale ressal-
tar que, desse total, somente 25% foi do-
ado por brasileiros. Todo esse montante 
foi investido nas obras de construção da 
Fundação Coccinella. 

Como você tem lidado com a bu-
rocracia brasileira, sobretudo no que 

diz respeito a investimento e execução 
de projetos?

Maria Luzia – Infelizmente vive-
mos num país extremamente burocrático 
para quem quer trabalhar corretamente. 
Vocês não imaginam a dificuldade para 
trazer os 300 mil euros que recebi como 
doação para as obras da fundação em Mi-
neiros. Na época, esse valor correspon-
dia a quase R$ 1 milhão e era suficiente 
para a construção de toda a sede. 

Porém, nem sempre nossos obje-
tivos saem como planejado. Após quase 
cinco anos de batalha oficializamos a 
abertura da fundação na Itália e vim para 
o Brasil muito entusiasmada, pensando 
que iria construir todas as obras físicas 
em poucos meses. Aí surgiu outro pro-
blema. A burocracia brasileira me tomou 
muito tempo para transferir legalmente 
o dinheiro para o país. Com isso houve 
a desvalorização na moeda, o custo do 
material de construção e a mão de obra 
subiram muito. Moral da história: O di-
nheiro que eu tinha conseguido foi insu-
ficiente para a construção das obras. Essa 
é a nossa realidade.

Infelizmente vivemos num país 
extremamente burocrático para 

quem quer trabalhar corretamente. 
Não sou apenas eu que diz isso 

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

 Voluntários da Fundação Coccinella
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A luta continua?
Maria Luzia – Claro que sim. De-

sistir não faz parte do meu modo de 
vida. Fiquei muitos anos tentando ajuda 
para completar o dinheiro da obra, mas 
muitas pessoas diziam que eu não estava 
conseguindo ajuda porque sem uma es-
trutura os mineirenses não acreditariam 
no projeto. Foi aí que eu resolvi iniciar 
a construção mesmo sabendo que o di-
nheiro era insuficiente, de modo a es-
timular a população. Infelizmente, já se 
passaram alguns anos e a comunidade de 
Mineiros continua esperando os italia-
nos terminarem a obra. Estou fazendo a 
obra graças ao contínuo apoio de alguns 
deles e com algumas pessoas de Minei-
ros que agiram diferente da maioria: ge-
nerosamente quando bati na porta deles 
não me negaram ajuda. Isso me dá muita 
força para continuar e saber que mesmo 
estando decepcionada com a falta de 
apoio da maioria, preciso separar o joio 
do trigo a agradecer de coração a todos 
que têm nos apoiado. Existe, inclusive, 
pessoas que não podiam contribuir com 
dinheiro, mas contribuíram com a mão 
de obra do seu trabalho, com seu suor. 
Isso é divino, é maravilhoso. É essa força 
e energia positiva que nos movem e nos 
fazem seguir em frente. 

Como está o andamento das obras 
hoje? 

Maria Luzia – Estamos tocando a 
obra lentamente graças a algumas do-
ações que consigo na Itália e algumas 
pessoas de Mineiros, que se interessam 
pelo projeto.

Gostaria de agradecer a todos que 
fizeram e fazem doações individuais 
para a Fundação Coccinella. Não pode-
ria citar o nome de cada um agora, mas 
todos estão em minhas orações diárias e 
Deus sabe quem são eles. Isso é o sufi-
ciente.

Agradecimento especial ao grupo 
São Matheus, que nos doou todos os 
materiais e mão de obra do acabamen-
to do berçário. Agradeço a todos os ou-
tros grupos que nos ajudaram na reali-
zação de campanhas e doações: Grupo 
São Tomé, Grupo Celeiro da Paz, os 
dois Rotarys de Mineiros e suas Casas 
da Amizade, o Lions Clube, Lojas Ma-

çônicas e Colmeia. Aos profissionais 
que doaram os projetos: Eudes Assis 
Carvalho Filho (projeto arquitetônico), 
Fernando Resende Silva e Geovane 
Luciano Lima (projeto estrutural), Ado 
Vilela Barbosa (projeto elétrico), Her-
bert Santos Costa (projeto hidráulico), 
Gabriela Silva Rezende e Tatiana Re-
sende Souza Silva (projeto de acaba-
mento). Ao pedreiro Reginaldo Lopes 
Teixeira que, além de doar uma parte 
da sua mão de obra, nos orienta para 
diminuir custos e cuida da construção 
como uma espécie de guardião. Tam-
bém à Solução Contábil (Nilso e Ro-
cksania) que, com muito carinho, faz 
a contabilidade sem nenhum custo e a 
Medeiros Advogados, que faz a asses-
soria jurídica, também como doação.

Vale registrar, também, que quando 
inauguramos o Loteamento Michelan-
gelo, foi doado  em forma de devolução 
pela imobiliária Ideal, 1% de comissão 
por cada lote vendido. Essa parceria foi 
de grande valia para a obra. Fica aqui 
meus agradecimentos à Ideal pelo apoio, 
que foi fundamental para o início das 
obras e instalação deste importante pro-
jeto social em Mineiros. 

Deus na sua infinita misericórdia 
abençoe eternamente cada um de vocês!  

Assim que as obras físicas forem 
concluídas, vem o funcionamento do 
projeto. Como a Fundação Coccinella 
pretende colocá-lo em prática?

Maria Luzia – Vamos buscar a 
parceria com o Conselho Tutelar de 
Mineiros, pois nenhuma criança pode-
rá participar do projeto se não vier en-
caminhada pelo Promotor e/ou Juiz da 
Infância. Inicialmente serão disponibili-
zadas 80 vagas de moradia para crianças 
de 0 a 14 anos e 120 vagas para crianças 
da comunidade carente, com programas 
de reforço escolar, aulas de informáti-
ca, inglês, música, arte, cultura, ballet, 
futebol, vôlei, karatê, judô, bem como 
tratamento psicológico e odontológico. 
Portanto, serão muitas famílias bene-
ficiadas. Enquanto os pais trabalham, 
seus filhos estarão seguros e assistidos 
por profissionais de todas as áreas. To-
dos os recursos da Fundacão Coccinella 
serão provenientes de doações vindas 
dos sócios mantenedores, comunidade, 
empresas e convênios com o Estado e 
Município. Também serão desenvolvi-
dos programas de parcerias com as fa-
culdades locais nas áreas de odontologia, 
pedagogia, agronomia, educação física, 
psicologia, etc.

Vão ser criados grupos de volun-

Muitos que doaram para a construção das obras da 
fundação, são pessoas de menor poder aquisitivo. Doaram o 
pouco que tinham por se sentirem convictos de que estavam 

contribuindo efetivamente para a edificação desse projeto 
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Morar bem é uma arte. O 
Bairro Planejado Michelangelo 
é um complexo imobiliário in-
teligente, inspirado nas obras de 
grandes nomes do movimento 
artístico e cultural italiano. 

Vem daí a estratégia de 
construir um local criativo para 
que você e sua família desfrutem 
de uma vida plena com muito 
conforto, comodidade, pratici-
dade e bom gosto, em harmonia 
com a natureza.

Outro grande projeto do 
grupo Le Caravelle em Minei-
ros é o Loteamento Michelan-
gelo. A senhora poderia detalhar mais 
sobre ele? 

Maria Luzia – O Michelangelo é um 
núcleo urbano planejado que representa 
a maior intervenção urbanística em lote-
amento aberto já feita na cidade de Mi-
neiros. Foi planejado com um circuito de 
ruas privilegiando a baixa velocidade do 
tráfego motorizado, o que permite mais 
sossego e segurança aos moradores. Pra-
ças e ruas em homenagem a artistas ita-
lianos, especialmente os que se destaca-
ram no rico período cultural conhecido 
como Renascimento. Áreas verdes doa-
das ao Município, que poderão integrar 
um futuro parque, com acesso livre à 
população, tornando-se um lugar agradá-
vel e de qualidade propícia à convivência 
entre as pessoas.

Quem visita o Loteamento Mi-
chelangelo fica impressionado com 

sua composição e infraestrutura mo-
derna, não é mesmo? 

Maria Luzia – Sim. Ele é composto 
por lotes comerciais na Avenida Ino Re-
sende (Coqueiros) e na Avenida Ernesto 
Elias de Rezende, temos os lotes residen-
ciais e áreas planejadas para edificações 
verticais. A antiga sede da fazenda está 
em estudo para um empreendimento que 
possa agregar valor para a região e um 
hotel que está em fase de planejamento. 
Esse empreendimento deverá acontecer 
no momento em que a cidade comportar 
uma marca já consolidada neste segui-
mento (Franchising) para somar com os 
atuais hotéis que temos na cidade.

O loteamento foi entregue com toda 
infraestrutura de água, galeria pluvial, 
rede de esgoto, energia, asfalto e meio-fio. 
Todas as calçadas são ecológicas, sendo 
uma parte em grama e a outra em paver.

O plano urbanístico possui 
vários detalhes e alguns merecem 
destaque. As casas são constru-
ídas com recuo frontal e lateral. 
Fachadas com 50% de elemento 
vazado e os muros em formato 
padrão, da mesma altura, trazen-
do uma harmonia visual para to-
das as edificações. 

Dentro do projeto está pro-
gramada  a construção de quatro 
praças, sendo que uma já está 
pronta e outra aguardando apro-
vação da Prefeitura de Mineiros 
para ser iniciada. Esperamos ter 
todo o loteamento urbanizado 

em breve, para que possamos construir e 
entregar todas as praças, evitando assim 
maior sujeira e garantindo maior cuidado 
em todas as áreas vagas no loteamento. 
Infelizmente alguns proprietários não 
cuidam de seus terrenos (lotes), ocasio-
nando sobrecarga de manutenção por 
parte do loteador. 

Houve alguma dificuldade para 
implantação do loteamento, tendo em 
vista seu projeto inovador?

Maria Luzia – Isto acontece em 
toda mudança, em toda transformação. 
Já era esperado que encontrássemos 
algumas resistências para a aceitação 
do Plano Urbanístico do Loteamento 
Michelangelo. De uma parte é com-
preensível essa dificuldade, tendo em 
vista que, sendo uma novidade na ci-
dade, precisava de um tempo para sua 
assimilação. 

VAMOS TRABALHAR JUNTOS
Convidamos os interessados em conhecer o projeto a nos procurar. 
Qualquer pessoa pode se tornar um doador com valores a partir de 30,00.
Pode também se tornar um voluntário deste grande projeto.
Nos procure através dos telefones: (64) 98435-0792 e (64) 3661-7190.
Site: www.fundacaococcinella.org    
CONTA PARA DOAÇÕES:
Fondazione Coccinella ONLUS do Brasil - CNPJ: 12.165.887/0001-57, Banco do Brasil,
Agência: 0659-9,  Conta Corrente: 57.975-0  

MICHELANGELO, O BAIRRO QUE FAZ HISTÓRIA

tários para trabalhar em todas as áreas 
de atuação da fundação, assim como já 
existe hoje o grupo de voluntários para 
auxiliar em todos os eventos culturais e 
beneficentes ligados a fundação que re-
alizamos.

A Fundação Coccinella veio para fa-
zer valer os direitos das crianças, suprin-
do suas necessidades com amor e assu-
mindo a responsabilidade que nos cabe 
diante da realidade em que muitas delas 
se encontram. 

Maquete do Bairro Planejado Michelangelo
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É muito importante que os clien-
tes entendam a importância de suas 
regras de construção, porque os bene-
fícios compensam o esforço. Imagine 
morar em um bairro que não tenha 
nenhum tipo de comércio dentro dele? 
Sem comércio teremos menos flu-
xo de caminhões que fazem entregas 
de cargas e descargas, gerando menos 
poluição e menos ruídos provocados 
pelos motores. Imaginem residir numa 
área onde os carros que circularem são 
somente de moradores ou de algum visi-
tante, porque a via que liga um setor ao 
outro é específica. 

Num loteamento onde não se é per-
mitido edificações comerciais, oferecen-
do ao morador a certeza de que jamais 
será vizinho de uma empresa que provo-
que rumores e poluição, com um trânsi-
to seguro, sem maiores transtornos para 
sua família. 

Embora tivemos alguns clientes 
com dificuldade para construir dentro 
das normas, estamos muito orgulhosos 
com a grande maioria que demonstra-
ram muita aceitação ao Plano Urbanís-
tico e não tiveram nenhuma dificulda-
de em edificar suas casas. Muitos até 
elogiaram o projeto, dizendo que esco-
lheram morar no setor justamente pela 
organização. 

Queremos deixar nossos agradeci-
mentos àqueles que com muita sabedo-
ria e sensatez entenderam 
a importância de termos 
um bairro organizado, onde 
todos podem desfrutar dos 
benefícios em comum. Esse 
mérito também vai aos en-
genheiros e arquitetos, que 
são parte importante desse 
resultado. Obrigada a to-
dos e nossa eterna gratidão 
pelo apoio no cumprimen-
to do Plano Urbanístico do 
Loteamento Michelangelo.

Ainda existem lotes 
para comercialização?

Maria Luzia – Sim, 
os empreendedores reser-
varam a última etapa para 
aguardar uma melhora da 
economia e logo em segui-

da veio a Pandemia. Mesmo assim, muitos 
lotes foram vendidos e ainda temos alguns 
para comercialização..

Você sofreu decepções nesses 
dez anos de atuação comercial em 
Mineiros?

Maria Luzia – Foi um período de 
grande aprendizado. Infelizmente, após 
várias decepções, aprendemos que não 
podemos confiar em alguns seres huma-
nos. Essa é uma realidade muito triste, 
mas que não tem como ser ignorada. 
Observei que os investidores do Ipê 
Shopping não foram bem recebidos em 
Mineiros, não por parte do poder públi-
co, que dentro do possível fez sua parte 
e nos acolheu bem. Digo por parte de 
alguns comerciantes locais que, ao in-
vés de somar forças com nosso projeto, 
sempre demonstraram um sentimento 
ruim com a nossa chegada. Uma espécie 
de inveja, ciúme, falta de abertura, de 
receptividade.

O normal quando recebemos al-
guém em nossa casa é dar boas vindas, 
tratar bem. Em Mineiros, por parte de 
algumas pessoas e até grupos que atuam 
na área comercial, fomos apedrejados 
como se estivéssemos cometendo um 
crime na cidade. Se achando os “donos 
do comércio”, eles sempre atuaram e 
continuam atuando com a concepção 
de que em Mineiros não há espaço para 
o novo, para o moderno, para “gente de 
fora”, para coisas boas. Em seus “casu-

los” não refletem ainda hoje que a che-
gada de novas e grandes empresas movi-
menta a economia local, gera empregos, 
novas opções de negócios, atrai clientes 
de outras cidades, possibilitando o cres-
cimento de todos.

Não era isso que imaginei quan-
do busquei esses investimentos fora do 
Brasil. Pensei que seriam recebidos de 
outra forma. Hoje eu entendo o que está 
por trás de tudo e quais são os interesses 
que o movem. Nesta entrevista preciso 
esclarecer tudo isto, abrir meu coração, 
estabelecer a verdade dos fatos. 

A turbulência vivida pela econo-
mia brasileira nos últimos dez anos 
afetou os projetos do grupo em Minei-
ros, uma vez que os investidores são de 
outro país?

Maria Luzia – Muito do que foi pla-
nejado teve que ser adiado por problemas 
na economia do Brasil. Soma-se a isto o 

que detalhei anteriormen-
te. “Transportai um punha-
do de terra todos os dias 
e fareis uma montanha.” 
– Confúcio. Atualmente, 
o grupo Le Caravelle está 
na iminência de abrir mais 
duas novas empresas, o que 
possibilitará criar mais va-
gas de empregos e geração 
de impostos, beneficiando 
toda a sociedade. 

Quero deixar regis-
trado o apoio que sempre 
recebemos da Prefeitura 
Municipal e dos clientes, 
que nos motiva a continuar 
caminhando e trabalhando 
por uma Mineiros melhor 
e mais progressista.

Quero deixar registrado o apoio 
que sempre recebemos da Prefeitura 

Municipal e dos clientes, que nos 
motiva a continuar caminhando 
e trabalhando por uma Mineiros 
melhor e mais progressista 

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Alguns sócios do Grupo Le Caravelle



 | NOVEMBRO/2021 |  21

MARIA LUZIA 
BATISTA DOS SANTOS

1 – AGRADECIMENTO:

“Acima de tudo agradeço a Deus que me 
sustentou, me guiou e me deu sabedoria 
para conduzir minha trajetória de vida 
sem nunca desesperar e sempre espe-
rando Nele!”
“Em ti, pois, confiam os que conhecem o 
teu nome, porque tu, Senhor, não desam-
paras os que te buscam”. (Salmo 9.10)

2 – GRATIDÃO:

“Gratidão aos italianos que instala-
ram o grupo Le Caravelle em Mineiros. 
Acreditaram no nosso município antes 
mesmo de conhecerem o Brasil. Antes 
do Ipê Shopping o cinema mais próxi-
mo estava a 100 km. Eles poderiam ter 
investido em outras regiões. Com muita 
seriedade e respeito têm se esforçado 
para manter as empresas dentro da le-
galidade e cumprindo suas obrigações, 
inclusive acima dos padrões brasileiros. 
Algumas pessoas que procuraram lotes 
para comprar tentaram escriturá-los 
por valor menor, mas eles nunca acei-
taram sonegar nem mesmo um real de 
imposto. Nossas empresas estão de por-
tas abertas para qualquer órgão público 
investigar, quantas vezes julgar necessá-
rio. Jamais vamos trair a boa fé de quem 
acredita em nós.”

3 – PARCERIA:

“O Ipê Shopping tem a parceria do 
supermercado Bretas, como uma âncora 
permanente que dá sustentação ao nos-
so fluxo. Ao contrário das demais lojas, o 
Bretas não é inquilino, e, sim, proprietá-
rio de seu espaço no shopping. 

Tivemos também os parceiros 
temporários, e aqui fazemos um agrade-
cimento especial a ex-reitora da Unifi-
mes, Ita de Fátima Dias Silva, e toda a sua 
equipe, que por um período usou nossas 
instalações como extensão dessa reno-
mada instituição.

Agradeço imensamente também a 

parceria que sempre tivemos com a Pre-
feitura de Mineiros, que inicialmente 
instalou nas dependências do shopping o 
Vapt Vupt e, agora, está com algumas se-
cretarias funcionando aqui. A Prefeitura 
de Mineiros sempre deu total suporte ao 
Ipê Shopping, no sentido de trazer o flu-
xo de pessoas, dando mais sustentação 
ao lojista. “Gente precisa de gente”. Nós 
somos a menor cidade do Brasil que tem 
shopping. Sem o apoio do poder público 
e da comunidade o nosso crescimento 
ficaria muito mais lento”.

4 – BATALHA:

“Nossa batalha diária sempre foi 
enfrentar a resistência e a perseguição 
de algumas pessoas do comércio local, 
que por ciúme tentam diminuir a impor-
tância do Ipê Shopping para Mineiros. 
Nunca vieram aqui saber quanto custa o 
m² dos nossos alugueis, mas, pelo prazer 
de difamar, fazem uma campanha con-
tra, visando dificultar a vinda de novos 
lojistas para o shopping. Mas o bom em-
presário já percebeu quais são os obje-
tivos desses ataques e consegue identi-
ficar quem são essas pessoas na cidade. 

É normal uma empresa se instalar 
no shopping e, depois, por dificuldade, 
fechar suas portas. Isto acontece aqui 
em Mineiros, em Goiânia, em todos os 
lugares do mundo. Mas não apenas nos 
shoppings, ocorre em qualquer ponto 
comercial. 

E por que isto acontece? É fruto da 
má gestão. Tivemos exemplos disso no 
Ipê Shopping, de lojas que ficaram aos 
cuidados de funcionários, sem receber a 
assistência e atenção necessária de seus 
donos. Depois, quando os resultados não 
vieram, colocaram a culpa no locador 
do espaço e queriam ficar por anos sem 
pagar por nada. Toda empresa precisa 
de gestão eficiente, de criatividade, de 
atendimento, de estratégia comercial. 
Precisa do toque especial e do amor do 
seu dono.”

5 – GESTÃO:

“Nesses dez anos passei grande 
parte da minha vida dentro do shopping, 
onde tenho meu escritório de trabalho. 
Mas nunca fui sua administradora. Des-
de o início foram empresas de Goiânia 
que cuidaram disso. Eu fico com a ad-
ministração geral do grupo. Atualmente,  
estamos na quinta empresa adminis-
tradora e, dessa vez, passamos a obter 
ótimos resultados. É a primeira vez que 
uma empresa vem morar em Mineiros 
para dedicar-se em tempo integral ao 
Ipê Shopping.”

6 – CONQUISTA:

“Conquistamos, depois de mui-
to trabalho, a credibilidade financeira 
com nossas empresas parceiras, forne-
cedoras e bancos, que no início ficavam 
temerosos em abrir suas portas para os 
empreendimentos do grupo Le Caravel-
le, por ser ela uma empresa estrangeira. 
Hoje, finalmente, temos muita credibi-
lidade, talvez pela seriedade com que o 
grupo italiano lida com as questões con-
tábeis, financeiras e comerciais, pelas 
quais somos responsáveis.”

7 – ALEGRIA:

“Alegria por ter conseguido, apesar 
de tantas tentações, vencer os obstá-
culos, preservando a ética, a moral e a 
honestidade. Sou muito feliz por sempre 
prezar pela minha honestidade! Perdi 
inclusive muitos “amigos” por não me 
render a atos ilegais e ao “jeitinho bra-
sileiro” de contornar tudo. Sou muito 
criticada por isso, mas não pretendo me 
render.”

8 – TRISTEZA:

“Um momento triste foi a perda de 
um sócio que gostava muito do Brasil e 
de Mineiros. Infelizmente, faleceu em 
2020, vítima de um infarto.”

COMO VOCÊ DEFINIRIA ESSES 10 ANOS DE ATUAÇÃO EM 10 PALAVRAS
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9 – HOMENAGEM:

“Aproveitando esse espaço de co-
memoração dos 10 anos do Ipê Shop-
ping, não poderia deixar de homenage-
ar todos aqueles que estiveram ao nosso 
lado desde o início deste empreendi-
mento. Dentro da nossa empresa cada 
funcionário contribui para o sucesso 
do todo. O empenho de cada um faz 
uma diferença enorme no resultado.  

Agradeço, hoje, em nome de todo o 
grupo, todos os funcionários que por 
aqui passaram em suas diversas áreas 
de atuação, e os que ainda estão conos-
co, em especial alguns com muitos anos 
de casa. Obrigada Marlene (nove anos 
juntos), Manoel Messias e Pauliane 
(seis anos). Parabéns pela perseveran-
ça e determinação. Que o Espírito San-
to de Deus esteja presente na vida de 
cada um de vocês.”

10 – DEUS:

10 – “Não tenho palavras para des-
crever Deus! Tudo que eu disser será in-
suficiente. Digo apenas que, sem Ele, eu 
não seria nem um décimo de um grão de 
areia. Deus é puro amor. Perdoa-nos em 
todos os momentos e está presente, bas-
ta procurarmos por Ele. Com Deus nos 
guiando, alcançaremos todos os nossos 
objetivos”.

MARIA LUZIA NA INTIMIDADE

A entrevistada da Olhaki, Maria 
Luzia Batista dos Santos, é natural de 
Mineiros-GO. Professora da rede esta-
dual de ensino. Graduada em Psicologia, 
com especialização em Gestão Organi-
zacional, pela Universidade Católica de 
Goiás.

Costuma dizer que “não foi a me-
lhor aluna da escola”, mas que sempre 
deu o máximo. Nunca foi reprovada em 
nenhuma disciplina em toda sua carreira 
escolar. “Deus foi muito misericordioso 
e me deu uma inteligência tamanha”.

Morou em Mineiros até os 22 anos, 
transferindo-se depois para Goiânia, 
onde residiu por 17 anos. Após sua for-
mação na capital goiana mudou-se para a 

Itália, onde passou seis anos de sua vida 
e criou novas perspectivas profissionais.

Embora tenha quatro filhos, nunca 
se casou. Costuma brincar com os ami-
gos que ainda está a espera do seu prín-
cipe encantado. “No passado eu não era 
atenta com as coisas de Deus e hoje não 
pretendo ter um esposo se não for para 
receber o sacramento do matrimônio. 
Se Deus achar que eu devo me casar Ele 
irá me encaminhar uma pessoa e prepa-
rar meu coração para recebê-lo. Se não 
acontecer irei aceitar sem me lamentar. 
Deus é o dono da minha vida, sigo e acei-
to o que Ele me determina!”, afirma ela 
ao ser questionada sobre o casamento.

Maria Luzia teve seu primeiro 

Pauliane, Manoel e Marlene Equipe Ipê Shopping

FOTOS: NAIANNE RESENDE
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documento aos 11 anos, feito pelo sau-
doso padre Zezé, da Paróquia Divino 
Espírito Santo, igreja que frequenta 
até hoje por se sentir acolhida desde a 
infância. Só a partir do seu registro de 
nascimento pode se matricular na Es-
cola Estadual Arquilino Alves de Brito. 
Entende que, até então, “era como se 
ela não existisse”.

Apesar da infância muito pobre, 
Maria Luzia sempre teve grandes sonhos 
e, dentre eles, a vontade de lutar pelas 
pessoas que sofrem com a desigualdade 
social, principalmente pelas crianças.

Sempre foi impulsionada por um 
passado que marcou sua infância de for-
ma triste. Perdeu seu pai quando tinha 
apenas cinco anos e a mãe aos 14. Por 
certo, um livro inteiro não seria sufi-
ciente para detalhar seu sofrimento e 
sua história de superação.

Na sua carreira escolar, Maria 
Luzia teve grandes mestres e acredita 
que isto não aconteceu por acaso. “Eles 
deveriam estar ali no lugar e na hora 
certa, com as palavras certas”. Lembra-
-se do padre Joaquim Carlos Carvalho, 
seu professor de psicologia infantil no 
1º ano do magistério. “Ele foi um dos 
responsáveis pela minha busca incan-
sável de ajudar e acolher crianças. Foi 

e é para mim um exemplo de ser hu-
mano e, sem que soubesse, foi o pai que 
eu não tive, exemplo que eu tentei se-
guir e sou muito feliz por Deus ter me 
apresentado a ele,” conta Maria Luzia e, 
tocada pela emoção continua: “Acredito 
que ele não saiba disso, mas sempre me 
inspirei nele, mesmo à distância, por-
que depois de adulta não tive a coragem 
de incomodá-lo. Muitas pessoas têm a 
capacidade de ensinar com seus exem-
plos, sem precisar dizer uma palavra. 
Padre Joaquim é uma delas”.

Revirando seu baú de memórias, 
onde ainda guarda lembranças, nossa 
entrevistada reconheceu outros mestres 
que marcaram sua carreira estudantil, 
não lembrando o nome completo de 
todas. “Nossa, quanta saudade das pro-
fessoras Genésia, Dercília, Maria José e 
Maria Pereira dos Santos. Como foi boa 
a convivência com elas! Seus conselhos 
de professoras e mães ainda estão nas 
minhas recordações”.

Por último, com a humildade que é 
uma de suas características, Maria Luzia 
afirma que gostaria de concluir 
este relato pedindo perdão a 
todos por suas falhas, inclusi-
ve a Deus. “Alguns me veem 
como uma pessoa muito rígida, 

Maria Luzia e seus quatro filhos Maria Luzia no seu cantinho preferido para 

descanso (rancho)

exigente, pouco permissível, de pou-
co acesso e “brava”. Eu sou uma pessoa 
que preza muito pelas coisas corretas 
e, às vezes, algumas pessoas pretendem 
coisas de mim que não cabem nos meus 
conceitos de vida. Sou disponível a todos 
e a tudo desde que seja sem me vender 
em troca de algo que não é correto ci-
vil, moral e diante de Deus. Com fé Nele, 
em breve iremos abrir as portas para um 
grande sonho que é trabalhar na edu-
cação das crianças de Mineiros através 
da Fundação Coccinella. Esse é mais um 
motivo para eu prezar pelos bons prin-
cípios, pois todos nós, e, principalmente 
as crianças, aprendemos com o exemplo. 
Por fim, gostaria de aconselhar os mais 
jovens, cheios de sonhos, que se mante-
nham perseverantes em seus objetivos. 
Apesar de muitas dificuldades que a vida 
possa nos impor, a última coisa que não 
podemos fazer é desistir. Afinal, mesmo 
diante das diferentes realidades sociais 
seremos sempre os autores da nossa 
própria história”. 

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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CAIADO VISITA MINEIROS E 
DESPACHA DEMANDAS COM 

O PREFEITO ALEOMAR
Governador Ronaldo Caiado fez homenagem aos 83 anos do município e 
discutiu benefícios para a população, nos setores de infraestrutura, saúde, 

educação, assistência social e segurança pública. “Ele nos deu um presente, 
vindo despachar pessoalmente conosco”, destacou o prefeito

No dia em que Mineiros 
completou 83 anos, 31 
de outubro, o gover-
nador Ronaldo Caiado 

visitou a cidade, acompanhado 
do ex-deputado federal Daniel 
Vilela, onde despachou duran-
te toda a manhã com o prefeito 
Aleomar Rezende. Na oportu-
nidade, foram encaminhadas 
demandas do município nos 
setores de infraestrutura, saúde, 
educação, assistência social e 
segurança pública. 

“O governador nos deu um 
presente no dia do aniversário 
de Mineiros, vindo despachar 
pessoalmente conosco na pre-
feitura”, afirma Aleomar Rezende. “Ele 
fez questão de estar aqui durante toda a 
manhã”, destaca. 

Aleomar Rezende encaminhou ao 
governador demandas no setor de in-

fraestrutura, como a pavimentação e 
recapeamento de ruas e avenidas, por 
meio do programa Goiás em Movimento 
- Eixo Municípios.

O prefeito solicitou 
a construção da ponte do 
Diamantino e a pavimenta-
ção asfáltica da via que liga 
Mineiros a Ponte Branca, 
pela GO-194. Ele demandou 
a duplicação de trecho da 
GO-341. Também pediu a 
conclusão da GO-306, que 
liga Mineiros a Chapadão 
do Céu. O governador in-
formou que entregará essa 
obra no ano que vem. 

Aleomar ressaltou 
para o governador a im-
portância da conclusão 
das obras do aeroporto 
de Mineiros. No setor de 

segurança pública, o prefeito discu-
tiu providências para fortalecer o 46º 
Batalhão de Polícia Militar e solicitou 
aumento de contingente para a Polícia 
Civil no município. 

anosMINEIROS anos

Governador Ronaldo Caiado despacha em Mineiros com o 
prefeito Aleomar Resende

FOTO: VALDEIR RODRIGUES
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ANIVERSÁRIO 
FOI COMEMORADO 
COM INAUGURAÇÃO 

E LANÇAMENTO 
DE OBRAS

Para celebrar o aniversário de 
emancipação política de Mineiros, 
a prefeitura preparou uma progra-
mação especial com um calendário 
de lançamentos e inaugurações de 
obras, tendo como objetivo o envol-
vimento de toda a população. Vale 
informar que o tradicional desfile cí-
vico foi cancelado devido o período 
de pandemia.

“Foi uma agenda positiva de 
inaugurações e lançamentos de obras 
em comemoração ao aniversário da 
nossa cidade. São muitos os motivos 
que temos para celebrar pois o re-
sultado do trabalho é positivo neste 
primeiro ano de gestão”, comemorou 
o prefeito.

Confira a relação de inaugu-
rações e lançamentos de obras que 
marcaram a programação de aniver-
sário:

• Lançamento do maior progra-
ma habitacional de Mineiros.

• Investimento de R$ 30 mi-
lhões em recapeamento e pavimen-
tação asfáltica.

• Construção de uma moderna 
escola com ginásio de esportes no 
Setor Solar Betel.

• Construção de um Cmei no Se-
tor Solar Betel.

• Construção de uma moderna 
praça de lazer no Setor Taninho.

• Inauguração do Ginásio de Es-
portes no setor Solar Betel.

• Inauguração de pontes de con-
creto armado na zona rural.

MINISTRO TARCÍSIO 
FREITAS ANUNCIA 
DUPLICAÇÃO DA BR-364

“A tão sonhada duplicação da BR-
364 será realizada”, anunciou o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, durante o encontro Renovação 
da Infraestrutura Rodoviária do Sudoes-
te Goiano, realizado no Sindicato Rural 
de Jataí, dia 21/10 último, com presen-
ças do Governador Ronaldo Caiado, do 
prefeito de Mineiros Aleomar Rezende, 
dentre inúmeros outros prefeitos e lide-
ranças políticas da região.

“Estamos aqui hoje para anunciar 
obras importantes para Jataí, Mineiros e 
região”, disse o ministro. “Falando sobre 
a duplicação da BR-364, quero deixar 
claro que os estudos de concessão estão 
prontos”, informou. 

Segundo o ministro, será feita a 
concessão de Jataí até Rondonópolis 
(MT) e o modelo deverá ser submetido 
à consulta pública no final desse ano. 
“Significa que vamos fazer o leilão em 
2022, e vamos avançar até Porto Velho 
(RO)”, destaca. 

“O encontro foi muito produtivo, 
alcançamos o nosso objetivo. O minis-
tro anunciou o leilão para a tão sonhada 
duplicação da BR-364”, afirma Aleomar 
Rezende. “Esse é um sonho nosso. Já rea-
lizamos várias visitas a Brasília com esse 
objetivo e, agora, nesse encontro, pude-
mos conferir o empenho do ministro em 
atender nossa reivindicação, e por isso 
estamos muito felizes”, destaca ele.

Na ocasião, o ministro lançou o pa-

cote de renovação de toda a infraestru-
tura rodoviária do Sudoeste Goiano. Ele 
também realizou a primeira entrega, 53 
quilômetros de estradas restauradas na 
BR-364, entre os municípios de Jataí e 
Portelândia. 

O evento contou com as presenças 
de Humberto Machado, prefeito de Jataí; 
Daniel Vilela, ex-deputado federal; Vitor 
Hugo, José Nelto e Flávia Moraes, depu-
tados federais; várias outras autoridades 
e população. 

O prefeito Aleomar Rezende esta-
va acompanhado pelos secretários Jaíl-
son Martins, Obras Urbanas, Estradas e 
Rodagem;  e Antônio Vieira de Carvalho, 
Agropecuária, Industria, Comércio e 
Serviços.

“Esse é um sonho 
nosso. Já realizamos 

várias visitas a Brasília 
com esse objetivo e, agora, 
nesse encontro, pudemos 
conferir o empenho do 

ministro em atender nossa 
reivindicação”. 

PREFEITO ALEOMAR REZENDE 

No setor de inclusão social, Aleo-
mar solicitou cartões do Mães de Goiás 
para serem distribuídos, em Minei-
ros. O prefeito também pediu reforço 
às iniciativas nas áreas de saúde e de 
educação. Uma das demandas é a desti-
nação de computadores Chromebooks 
a estudantes. 
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 MINEIROS É LÍDER EM 
QUALIDADE NA EDUÇAÇÃO 
Município assume 1º lugar geral em qualidade da 
Educação na região Centro-Oeste e 3º no Brasil, 
revela ranking Connected Smart Cities 2021

Mineiros assume o primeiro lu-
gar geral em qualidade da educação na 
região Centro-Oeste, revela o Ranking 
Connected Smart Cities 2021, divulgado 
pelo caderno Mobilidade, do jornal O 
Estado de São Paulo. De acordo com o 
levantamento, com nota 6,694, em todo 
o país o município ficou em 3º lugar, 
sendo superado apenas por Vitória (ES) 
e São Caetano do Sul (SP).

Trata-se da 7ª edição do estudo ela-
borado pela consultoria de inteligência 
de mercado Urban Systems, em parceria 
com a criadora de plataformas digitais 
Necta e publicado no Estadão. Os orga-
nizadores mapearam todos os 677 muni-
cípios com mais de 50 mil habitantes no 
Brasil, com o objetivo de apresentar as 
cidades mais inteligentes e conectadas, 
de acordo com 75 indicadores.

Na região Centro-Oeste, Mineiros 
supera municípios como Itumbiara (2º), 
Campo Grande (3º), Goiânia (4º), Doura-
dos (5º), Anápolis (6º), Três Lagoas (7º), 
Corumbá (8º), Catalão (9º), Rio Verde 
(10º), Brasília (11º), Primavera do Leste 
(12º), Valparaíso de Goiás (13º), Nova 
Andradina (14º) e Trindade (15º).

Idealizado para auxiliar o mape-
amento de cidades brasileiras inteli-
gentes e, ainda, prover aos gestores 
públicos um primeiro diagnóstico de 
seus municípios, o Ranking Connected 
Smart Cities, há sete anos analisa todas 
as cidades brasileiras com mais de 50 
mil habitantes, em 11 eixos temáticos 
que compõem as verticais de um pla-
nejamento municipal.

Por seguir conceitos de inteligên-
cia, o estudo tem como premissa a cola-
boração para se manter, sempre, o mais 
atual e inovador frente aos conceitos e 
discussões de cidades inteligentes, reno-
vando-se, assim, ano a ano.

O prefeito Aleomar Rezende afir-
ma que os resultados alcançados por 
Mineiros refletem as importantes ini-
ciativas no setor, desde as duas gestões 
anteriores do prefeito Agenor Rezende. 
Essas ações serão ainda mais intensas, 
com a ampliação de investimentos em 
tecnologia que, segundo ele, permitirão 
novos avanços no aprendizado dos alu-
nos, que terão acesso a sistemas com 
conteúdo de grande qualidade.

Entre as ações já realizadas, o mar-
co é a entrega, de maneira gratuita, de 
kits de material escolar gratuito para to-
dos os 8 mil alunos da rede municipal.

“Investimos muito na educação em 
nossa cidade, desde o berçário até a facul-
dade, e isso é bastante gratificante”, diz o 
prefeito. “Valorizamos os profissionais 
que atuam no setor educacional, reforma-
mos escolas, construímos quadras cober-
tas na cidade e na zona rural”, enumera. 

“Fizemos, também, a entrega do ter-
mo de concessão para a Bolsa Universi-
tária (Proumin). Aproximadamente um 
mil acadêmicos da Unifimes foram agra-
ciados com a iniciativa que concede des-
conto no valor da mensalidade”, pontua 
o prefeito de Mineiros. “Vamos potencia-
lizar o processo tecnológico. Estamos no 
caminho certo porque investir em educa-
ção é investir no futuro”, conclui.

Mineiros ocupa o primeiro lugar 
em gestão fiscal entre municípios goia-
nos com mais de 50 mil habitantes, re-
vela o Índice Firjan (IFGF, edição 2021), 
divulgado na sexta-feira (22/10) pela Fe-
deração das Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro (Firjan). 

O Índice Firjan de Gestão Fiscal 
(IFGF) é composto pelos indicadores de 
autonomia, gastos com pessoal, liquidez 
e investimentos. Foram avaliados 5.239 
municípios brasileiros que, na média, 
atingiram 0,5456 ponto. O índice varia 
de zero a um, sendo que, quanto mais 
próximo de um, melhor a gestão fiscal. 
Mineiros atingiu 0,925 e se constitui 
num dos destaques nacionais. 

Entre todos os 246 municípios do 
Estado, Mineiros fica em quarto lugar, 
atrás apenas de Paraúna (0,992), Ouvi-
dor (0,978) e Campo Alegre (0,939). 

A gestão fiscal em Mineiros al-
cançou nota superior a municípios com 
grande capacidade de arrecadação, como 
Quirinópolis (0,879), Aparecida de Goi-
ânia, (0,879), Catalão (0,854), Goianésia 
(0,847), Goiânia (0,829) e Senador Ca-
nedo (0,826). O Índice Firjan revela que 
mais de 3 mil municípios brasileiros en-
frentam situação fiscal difícil ou crítica. 

O prefeito Aleomar Rezende ava-
lia que o resultado positivo no ranking 
fiscal alcançado por Mineiros em nível 
nacional deve-se à sequência de “gestões 
responsáveis, equilibradas e voltadas 
para o interesse coletivo”. 

Segundo ele, desde os dois governos 
do ex-prefeito Agenor Rezende, Minei-
ros construiu uma trajetória ascendente, 
com equilíbrio nas contas públicas e rea-
lização de investimentos que modificam 
a vida de todos. 

MINEIROS É LÍDER 
EM GESTÃO FISCAL

anosMINEIROS anos
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 AVENIDA ANTÔNIO 
CARLOS PANIAGO VAI 

GANHAR NOVO VISUAL 

 PREFEITURA VAI CONSTRUIR PRAÇA 
DE LAZER NO SETOR TANINHO 

O prefeito Aleomar Rezende parti-
cipou no último dia 03/11 de uma vide-
oconferência com diretores da Enel. Na 
oportunidade, foram discutidos assuntos 
importantes sobre o projeto de deslo-
camento da rede de energia elétrica do 
canteiro central para as laterais da Ave-
nida Antônio Carlos Paniago.

Como já foi anunciado pelo prefei-
to Aleomar Rezende, já está em fase de 
elaboração um projeto de revitalização 
e paisagismo que em breve será execu-

tado naquela via, que é 
a entrada principal de 
Mineiros.

“Mineiros terá, em 
breve, mais uma aveni-
da totalmente nova”, afirma Aleomar. 
“Queremos colocar em prática, na Antô-
nio Carlos Paniago, o projeto de revitali-
zação, paisagismo e iluminação de LED 
como a nossa cidade merece”, destaca.

Participaram da reunião os diretores 
da Enel: João Augusto Passos, Alaor Lucio 

de Passos Junior, Lucas de Almeida Mi-
randa, Fabiana Guimarães de Araújo, Fe-
lipe Souza Ferreira e Ivan Corrêa da Silva. 
Por parte do Município, além do prefeito, 
participaram os secretários Rodolfo Dias 
Jr. (Habitação) e Wenderson Rodrigues 
(Administração, Planejamento e RH).

O prefeito Aleomar Rezende assi-
nou, dia 27/10 último, ordem de serviço 
para a construção de uma praça de lazer, 
no setor Taninho. O novo espaço conta-
rá com playground, quadra de areia, pista 
de caminhada, parquinho, quadra de pe-
teca, academia ao ar livre, entre outros 
atrativos.

“É motivo de alegria iniciar a cons-
trução de um espaço que vai garantir 
lazer para os moradores desta região 
tão importante para Mineiros”, afirma 
o prefeito. “Estamos fazendo muitos in-
vestimentos no Setor Taninho para pro-
porcionar qualidade de vida aos morado-
res”, destaca. 

Aleomar Rezende também anun-
ciou novos benefícios para o bairro. “Em 
breve, a Avenida Contorno estará total-
mente iluminada com lâmpadas de LED 
e todas as ruas serão recapeadas. Nossas 
crianças e jovens, com a nova praça, 
contarão com um excelente espaço de 
lazer”, pontua.

Prefeito assina ordem de serviço para construção de mais uma praça na cidade

O secretário de Obras Urbanas, 
Jaílson Martins, ressalta a importância 
da obra para região. “A nova praça vai 
garantir mais alegria para todos os mo-

radores. Além disso, o bairro receberá 
novas obras que vão garantir melhorias 
constantes na qualidade de vida da popu-
lação”, ressalta. 

TEXTOS: LIAH RESENDE.  FOTOS: ODONEL PERERIA  FONTE: MINEIROS.GO.GOV.BR 

Avenida Antônio Carlos Paniago corta toda a cidade 
de Mineiros

FOTO: VALDEIR RODRIGUES
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UMA CAIXA DE SURPRESAS PLANETÁRIAS

Araguainha representa o resultado de um processo, o crateramiento por 
impacto, gerador e destruidor de vida no nosso planeta através da história 
geológica. Tem muito ainda para ser descoberto nesta fantástica estrutura.

Em julho de 2012, um grupo de 
aproximadamente 25 pessoas, 
entre professores, estudantes e 
motoristas percorremos quase 

800 km desde Brasília para passar 20 
dias estudando o Domo de Araguainha, 
localizado entre Alto Araguaia (MT) e 
Ponte Branca (MT). O estudo fazia par-
te da disciplina de Mapeamento Final de 
graduação em Geologia do Instituto de 
Geociências da Universidade de Brasília 
(UnB). Chegamos perto das 22h em Ponte 
Branca. A nossa base foi o Hotel Avenida.

O Domo de Araguainha, como é 
conhecido nacionalmente, ou The Ara-
guainha impact structure, como é co-
nhecido internacionalmente, brinda 
um fantástico laboratório natural para 
estudar um dos processos mais comuns 
em quase todos os corpos planetários 
sólidos, o processo de crateramiento por 
impacto. Tem aproximadamente 40 km 
de diâmetro e o impacto teria ocorrido 
há 253 milhões de anos, quando a área 
estava alagada e fazia parte de uma das 
mais famosas bacias sedimentares da 
América do Sul, a bacia do Paraná.

É COMO UMA VIAGEM 
INTERESTELAR 

Eu tinha começado a dar aulas na 
Universidade nesse mesmo ano e fui 
convidada pela professora Edi Guima-
rães, coordenadora desse mapeamento 
final, a fazer parte da equipe. Lembro-

DOMO DE ARAGUAINHA

 CIÊNCIA 

Domo de Araguainha  está atraindo atenção de cientistas brasileiros e de todo o mundo

Meteorito impactou contra o planeta em local próximo a cidade de Araguainha

FOTO: RODINEI CRESCÊNCIO
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-me das incertezas iniciais, pois nunca 
tinha estado em uma estrutura de im-
pacto antes, mas aceitei imediatamente 
e me senti abençoada por ter a possibi-
lidade de ir a uma estrutura de impacto. 
Pensei, wow! É como fazer uma viagem 
interestelar, e como ir estudar uma es-
trutura de impacto na Lua ou em Marte. 
Os dias transcorreram rapidamente e 
cada dia eu ficava mais apaixonada pelo 
Domo. Desde então devo ter voltado pelo 
menos umas 15 vezes para continuar os 
estudos. Foi nessa viagem que conhe-
ci o nosso amigo Ruy Ojeda, conhecido 
como o embaixador do Domo, pois ele é 
a pessoa indicada em Ponte Branca para 
quem quer conhecer mais sobre o Domo. 

No meio da famosa greve do ano 
2012 os estudantes terminaram o projeto 
“Domo de Araguainha” com muito êxito, 
eles tinham obtido nem mais nem me-
nos que o primeiro mapa de detalhe (1: 
25.000) da maior e melhor preservada 
estrutura de impacto da América do Sul. 
Desde o ano 2013 fizemos várias expedi-
ções com estudantes de diversas univer-
sidades do Brasil e de outros países. Em 
2019, encabeçados pelo professor Wolf 
Uwe Reimold, foi organizado o primeiro 
Congresso na América do Sul, The Large 
Meteorite Impact. A viagem pós-con-
gresso tinha que ser em Araguainha. Fo-
ram aproximadamente 23 pesquisadores 
de seis continentes, América do Norte, 
Europa, Oceania, África e Asia e Améri-
ca do Sul, entre geólogos, geofísicos, geo-
químicos e físicos, todos curiosos para 
ver finalmente Araguainha, pois alguns 

Natalia 
Hauser

Mapa obtido por estudantes em 2012 durante excursão com pesquisadores 
internacionais

meses na Freie Universität e no Museu 
de História Natural de Berlin, junto com o 
professor Uwe Reimold, um dos maiores 
especialistas em estruturas de impacto no 
nosso planeta. O objetivo da pesquisa era 
simples e complexo ao mesmo tempo: sa-
ber se nas rochas fundidas pelo impacto 
tinha ficado alguma traça do meteorito. 
Para isso usamos o sistema isotópico Re-
-Os. Analisamos um total de 9 amostras 
entre as rochas alvo e as rochas produzi-
das pelo impacto. Depois de alguns meses 
de trabalho não encontramos nenhum 
rastro do corpo impactante no material 
analisado. Isso deixava aberta a possibili-
dade de que poderia se tratar de um me-
teorito de composição similar àquela da 
Terra, e por isso os resultados.

Hoje, dois estudantes de doutora-
do estão trabalhando na área, Carolinna 
Maia e Renato Borges. Carolinna está 
estudando o emprazamento de um dos 
produtos do impacto, as brechas polimíc-
ticas, as quais afloram muito bem perto 
da famosa Serra da Arnica e Renato está 
estudando as estruturas produzidas nas 
rochas pelo impacto na estrutura toda. O 
estudo desenvolvido por eles permitirá 
responder perguntas, entre muitas ou-
tras: o tamanho do Domo é de realmen-
te 40 km? O bólido teria caído de forma 
vertical ou sub-horizontal? Qual foi o 
nível máximo de penetração do bólido? 

O estudo ficou mais accessível 
desde que novos afloramentos foram 
expostos pela companhia que está as-
faltando o percurso entre Alto Ara-
guaia-Ponte Branca. Isso trará não só 
a possibilidade de estudar o novo ma-
terial exposto, como também facilitara 
a visita de qualquer pessoa curiosa em 
fazer uma viagem interestelar pertinho 
de casa. Araguainha simplesmente re-
presenta o resultado de um processo, 
o crateramiento por impacto, gerador 
e destruidor de vida no nosso planeta, 
através da história geológica. Tem mui-
to ainda para ser descoberto nesta fan-
tástica estrutura. 

Natalia Hauser é uma das mais atuantes 
pesquisadoras do Domo de Araguainha. 
É professora do Instituto de Geociências 

da Universidade de Brasília e graduada 
em Geologia pela Universidad Nacional 

de Salta (Argentina) no ano 2005. 

deles já tinham trabalhado com amostras 
da estrutura, mas nunca tinham estado 
lá. Todos eles ficaram encantados com 
Araguainha, pela fantástica exposição 
de rochas, pelas paisagens e pelo aco-
lhimento do pessoal de Ponte Branca, 
Stuart e Vanessa, e de Araguainha, Dona 
Sabina. Tivemos um fantástico churras-
co na Fazenda de Getúlio, quase no pé da 
Serra da Arnica.

A BUSCA DE NOVOS 
CONHECIMENTOS

Posso dizer que nestes últimos 
anos de estudo no Domo conseguimos 
corroborar a idade do impacto em um 
outro tipo de impact melt rock ou em 
português, rocha fundida pelo impacto. 
A idade obtida, 253 Ma, é similar a uma 
previamente obtida por outros autores 
e, juntas, corroboram quanto próximo o 
evento foi a maior extinção em massa do 
nosso planeta, aquela do limite Permia-
no-Trifásico. Conseguimos melhorar o 
conhecimento sobre a pressão alcança-
da pelo impacto, de pelo menos 30 GPa. 
Para quem não está familiarizado com 
esse tipo de medida, esses 30 GPa equi-
valeriam a 300.000 atmosferas. Tam-
bém conseguimos estimar que a tempe-
ratura alcançada devesse ter sido de pelo 
menos 1700°C. Quiçá o mais assombroso 
de tudo isso é que, acreditando ou não, 
toda essa informação estava preservada 
em um mineral pequenininho de apro-
ximadamente 0.3 mm, chamado zircão. 

No ano de 2017 me trasladei para a 
Alemanha para fazer um post-doc de 3 
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ATUAÇÃO PARLAMENTAR

Construção de uma área cober-
ta no pátio do Centro Cultural 
Santo Agostinho, instalação 
de redutores de velocidade 

na Avenida José Umbelino Pio, deno-
minação da creche a ser construída no 
Bairro Solar Betel de: “Creche Pastor 
José Ferreira Neto”, construção de pra-
ças em vários setores e de coberturas 
externas na UBS, implantação de uma 
Regional da Saúde e de uma Escola Cí-

vico Militar Municipal, construção de 
pontes e reparos de estradas rurais... 
São algumas das matérias apresentadas 
na Câmara Municipal de Mineiros, em 
tramitação e/ou aguardando votação 
em plenário.

Repetindo o que fizemos em outras 
edições, a Olhaki traz uma síntese dos 
requerimentos e projetos de autoria dos 
15 vereadores que compõem o Legislati-
vo mineirense. Essa divulgação, de forma 

democrática e transparente, vai ao en-
contro do que sempre foi defendido pelo 
presidente José Roberto Carvalho, desde 
que assumiu a direção da Casa. 

Atentos às questões sociais, de saúde pública, obras e benefícios que possibilitem a 
melhoria da qualidade de vida da população, sobretudo dos mais carentes, os vereadores 

de Mineiros apresentaram importantes matérias nas últimas sessões legislativas

ADÃO OLIVEIRA LIMA
Gabinete 06

ver.adao@mineiros.go.leg.br

Requerimento nº 296/2021 – Re-
quer à Secretaria de Estado de Saúde 
estudo de viabilidade para implanta-
ção de uma regional da saúde em Mi-
neiros

Requerimento nº 281/2021 – So-
licita à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente que se realize mais campa-
nhas educativas contra queimadas.

Requerimento nº 126/2021 – Rei-
vindica à GOINFRA – Agência Goiana 
de Infraestrutura e Transportes, em 
regime de urgência, que se faça um 
estudo de trânsito da GO-194, princi-
palmente na região da “Miltolândia”, 
visando reduzir o número de acidentes 
e aumentar sua segurança.

ADRIANO VIEIRA DA COSTA
Gabinete 13

ver.adrianocosta@mineiros.go.leg.br

Requerimento nº 299/2021 – Re-
quer à Prefeitura que realize estudo 
técnico para implantação de uma Es-
cola Cívico Militar Municipal.

Requerimento nº 268/2021 – 
Pede à Prefeitura que amplie a UBS 
Dr. Silvio Azarias de Oliveira, criando 
espaço para instalação de um Consul-
tório Odontológico.

Requerimento nº 267/2021 – So-
licita que a Prefeitura adquira bandei-
ras oficiais do Município para doação 
às escolas, associações, entidades e, 
principalmente, grupos esportivos e 
cultuais que representam Mineiros 
em competições fora da cidade.

CLAUDIVAN NUNES BARBOSA
(SANSÃO FILHO)

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

Requerimento nº 230/2021 – So-
licita à Prefeitura construção de uma 
ponte sobre o Córrego Corredeira, na 
região do mesmo nome, próximo a fa-
zenda do produtor David Dutra.

Requerimento nº 142/2021 – 
Pede intervenção da Prefeitura Mu-
nicipal junto ao Ministério da Previ-
dência Social, que seja designado um 
médico perito do INSS para a agência 
de Mineiros.

Requerimento nº 112/2021 – Re-
quer em regime de urgência que a 
Prefeitura instale redutores de velo-
cidade, bem como, realize sinalização 
para estacionamento somente de um 
lado da via pública, no trecho com-
preendido entre a sede do Centro Es-
pirita Alan Kardec (na Avenida 11) até 
a Barroso Distribuidora de Bebidas, 
localizado na esquina da Rua 20 com 
a Avenida Ino Rezende (Avenida Co-
queiros), no setor Santa Isabel.

(64) 9.9934-6502
morganaguimaraesfotografias@gmail.com

/morgana.borgessilva
@morgana.guimaraes
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DIANE SOUZA MOREIRA SILVA
(DIANE DA SAÚDE)

Gabinete 16
ver.diane@mineiros.go.leg.br
Requerimento nº 140/2021 – Rei-

vindica à Prefeitura, em regime de ur-
gência, limpeza e manutenção frequente 
no Cemitério Parque Municipal, locali-
zado no Setor José de Oliveira Martins.

Projeto de Lei nº 95/2021 – Institui 
e define diretrizes para a Política Pública 
“Menstruação sem Tabu”, que terá como 
propósito a plena conscientização sobre 
o tema e, ainda, a garantia de acesso gra-
tuito ao absorvente feminino, como fator 
de redução da desigualdade social.

Projeto de Lei nº 62/2021 – Institui 
a Política Municipal de Atenção Inte-
gral aos Educandos com Transtorno do 
Déficit de Atenção (TDA), matriculados 
em instituições públicas ou privadas de 
educação infantil ou fundamental no 
município de Mineiros.

EDMAR FERREIRA DE ANDRADE
Gabinete 15

ver.edmarandrade@mineiros.go.leg.br
Requerimento nº 297/2021 – Soli-

cita que a Prefeitura Municipal construa 
uma praça no Setor São João, no logra-
douro popularmente conhecido como 
“Praça Dois” (rotatória).

Requerimento nº 253/2021 – Sugere 
à Prefeitura, através da SMT – Superin-
tendência Municipal de Trânsito, que seja 
feito, uma faixa de pedestre em frente à 
Igreja Universal do Reino de Deus, na 
Avenida Maria Eulália, Setor Boa Vista.

Requerimento nº 137/2021 – Re-
quer em regime de urgência que sejam 
doadas para a instituição Polícia Militar 
10 casas do Programa “Casa Solidária”, 
realizado pela Prefeitura de Mineiros.

HÉLIO ARANTES ALVES
Gabinete 10

ver.helioarantes@mineiros.go.leg.br
Requerimento nº 291/2021 – Re-

quer que a Prefeitura realize o asfalta-
mento da estrada que dá acesso ao lote-
amento na região do Gleide, “Trilha do 
Jair”, até a ponte do Ribeirão Grande.

Requerimento nº 290/2021 – Rei-
vindica à Prefeitura, através da Secreta-
ria de Estradas Rurais, construção de uma 
ponte de concreto sobre o ribeirão Co-
queiros, na região do Gleide, “Trilha do 
Jair”, que dá acesso ao “Morro do Pudim”.

Requerimento nº 260/2021 – Su-
gere à Prefeitura criação de uma faixa 
de pedestre e a instalação de placas in-
dicativas de trânsito escolar na Rua 4, 
Quadra 5, Setor Oeste, devido ao gran-
de fluxo de veículos e pessoas na entra-
da de uma escola ali existente.

FÁBIO SOUSA SANTOS
Gabinete 05

ver.fabio@mineiros.go.leg.br
Requerimento nº 286/2021 – Co-

bra do Executivo Municipal aquisição 
de equipamento para trituração dos ga-
lhos de árvores que são recolhidos na 
cidade. Nesse período de chuva e devi-
do as constantes podas de árvores em 
logradouros públicos, o equipamento é 
de fundamental importância.

Requerimento nº 282/2021 – So-
licita à Prefeitura que seja fixada a 
placa de nomenclatura na Praça Jea-
nivaldo Peres de Souza (Melau), em 
cumprimento à Lei nº 882-A/99 – que 
deu nome ao logradouro público.

Requerimento nº 121/2021 – Re-
quer em regime de urgência que as far-
mácias das UBS – Unidades Básicas de 
Saúde, não fechem no horário do almoço.

JOSÉ ROBERTO CARVALHO
Gabinete 02

ver.zeroberto@mineiros.go.leg.br
Requerimento nº 266/2021 – Rei-

vindica à GOINFRA – Agência Goiana 
de Infraestrutura e Transportes, reparos 
e sinalização na GO-465, no local deno-
minado “Serra do Adelino”.

Requerimento nº 131/2021 – Soli-
cita em regime de urgência que a Prefei-
tura realize a pavimentação asfáltica na 
descida da ponte do Rochedo (Rio Ver-
de), em um trecho de aproximadamente 
200 metros, sentido BR-364.

Projeto de Lei nº 96/2021 – Fica de-
nominado “Creche Pastor José Ferreira 
Neto” o prédio da creche localizada no 
Bairro Solar Betel, a ser construído pela 
Prefeitura de Mineiros.

FRANCISCO 
DE OLIVEIRA
FLORES (BORÉ)
Gabinete 09

ver.bore@mineiros.go.leg.br

Requerimento nº 271/2021 – Rei-
vindica à Prefeitura Municipal instala-
ção de bancos para sentar e arborização 
da praça situada em torno das ruas 10, 
Castro Alves e Antônio Batalhão, no Se-
tor Boa Vista.

Requerimento nº 270/2021 – Co-
bra que seja firmado convênio entre a 
Prefeitura de Mineiros e a Unifimes, vi-
sando a análise de terra sem custo para 
os pequenos produtores do Município.

Requerimento nº 269/2021 – Su-
gere à Prefeitura que elabore projeto 
objetivando a implantação de cobertura 
externa em todas as UBS – Unidades Bá-
sicas de Saúde do Município.
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VALTEIR DE 
SOUZA SILVA
(MAJOR SOUZA)
Gabinete 04

ver.majorsouza@mineiros.go.leg.br
Requerimento nº 285/2021 – Re-

quer a destinação de vagas de estacio-
namento para deficientes, com pintura 
de sinalização horizontal e instalação 
de sinalização vertical, nas escolas 
municipais Reverendo Eudóxio e Elias 
Carrijo de Souza. Reivindica, ainda, que 
a Prefeitura realize sinalização vertical 
na Escola Municipal Maria Aparecida 
de Almeida Paniago.

Requerimento nº 283/2021 – So-
licita alteração de sentido único para 
duplo no trânsito de veículos na 5ª Ave-
nida, entre a Avenida São João e Rua 20, 
com estacionamento apenas em um dos 
lados da pista.

Requerimento nº 276/2021 – Rei-
vindica que o DNIT construa uma pas-
sarela no trevo da rodovia federal BR-
364, com a Avenida Ino Rezende, Km 
302 (Trevo do Parque de Exposições).

VINÍCIUS VILELA OLIVEIRA
Gabinete 03

ver.viniciusvilela@mineiros.go.gov.br
Requerimento nº 295/2021 – Re-

quer da GOINFRA – Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transportes a sinaliza-
ção horizontal e vertical, construção de 
passeio e iluminação em toda a exten-
são urbana da GO-341.

Requerimento nº 294/2021 – Soli-
cita à Prefeitura de Mineiros conclusão 
da pavimentação asfáltica e serviços de 
infraestrutura da Avenida José Umbe-
lino Pio (conhecida estrada do Cedro) 
até a Ponte Silvestre da Costa Lima.

Requerimento nº 293/2021 – Rei-
vindica instalação de redutores de ve-
locidade na Avenida José Umbelino Pio 
(estrada do Cedro), precisamente em 
toda a extensão da ciclovia.

MÁRCIO DE MEDEIROS CESAR
Gabinete 07

ver.drmarcio@mineiros.go.leg.br
Requerimento nº 298/2021 – Rei-

vindica à Prefeitura implantação de um 
semáforo na Avenida 3, esquina com a 
Rua W-09, no Setor São Bento, onde 
existe uma rotatória. 

Requerimento nº 289/2021 – Pede 
ao Executivo Municipal que seja adqui-
rido um aparelho Tomógrafo computa-
dorizado para atender à rede pública de 
Mineiros.

Requerimento nº 279/2021 – Re-
quer que a Prefeitura realize levanta-
mento visando a implantação e manu-
tenção de rampas de acessibilidade em 
prédios e espaços públicos do Município.

PAULO ADVÍNCULA DA CUNHA
Gabinete 11

ver.drpaulo@mineiros.go.leg.br
Requerimento nº 86/2021 – Sugere 

que a Prefeitura construa um novo lago 
artificial na cidade, incrementando o tu-
rismo local e contribuindo com a saúde 
e lazer da população.

Requerimento nº 80/2021 – Solici-
ta a construção de uma área apropriada 
para a prática de som automotivo, possi-
bilitando o lazer da juventude e evitan-
do a perturbação do sossego público.

Requerimento nº 79/2021 – Re-
quer ao Executivo Municipal a constru-
ção de um clube recreativo às margens 
de um dos rios próximos à cidade, ofe-
recendo mais lazer e entretenimento à 
população.

SERGISLEI CARRIJO SILVA
Gabinete 12

ver.sergislei@mineiros.go.leg.br
Requerimento nº 265/2021 – Rei-

vindica à Prefeitura de Mineiros cons-
trução de uma praça no Setor 31 de 
Outubro.

Requerimento nº 247/2021 – Re-
quer a construção de uma praça no Se-
tor Cohacol.

Requerimento nº 165/2021 – Soli-
cita a construção de uma praça no Se-
tor Nossa Senhora de Fátima.

Nos três requerimentos, o ve-
reador pede que as referidas praças 
sejam dotadas de moderno projeto de 
arborização e jardinagem, pista de ca-
minhada, quadra poliesportiva, parque 
infantil e estacionamento, atendendo 
antiga reivindicação dos moradores 
dos setores 31 de Outubro, Cohacol e 
Nossa Senhora de Fátima.

WELLINGTON FERREIRA 
DE ANDRADE (TOMÉ)

Gabinete 14
ver.tome@mineiros.go.gov.br
Requerimento nº 288/2021 – Rei-

vindica à Prefeitura construção de 
cobertura da área de conveniência do 
Centro Cultural Santo Agostinho.

Requerimento nº 200/2021 – Re-
quer abertura de uma ciclovia, ou seja, 
uma faixa de rolamento para ciclistas na 
BR-364, no trecho da “Trilha do Jair”.

Requerimento nº 188/2021 – Soli-
cita a construção de um Centro Clínico 
Veterinário, com todos os serviços de 
atendimento médico veterinário públi-
co, bem como, a criação do Fundo Mu-
nicipal de Proteção Animal. 

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 REZENDE 
ANUNCIA INVESTIMENTOS 
EM PORTELÂNDIA
Cidade receberá atenção especial em sua infraestrutura, com 
recuperação do asfalto e revitalização de praças. Hospital Municipal 
voltará a realizar cirurgias no próximo ano

Faltando pouco mais de um mês 
para a conclusão de seu primei-
ro ano de mandato, a prefeita 
de Portelândia, Marly David 

Rezende Rodrigues, segue firme no seu 
propósito de cumprir rigorosamente o 
plano de metas elaborado para seus qua-
tro anos de governo.

Mesmo enfrentando o difícil pe-
ríodo de pandemia, suas consequências 
na vida da comunidade e na adminis-
tração municipal, a prefeita afirma ter 
encontrado outro tipo de dificuldade. 
Marly recebeu a prefeitura em janeiro 
deste ano com a frota de máquinas, ca-
minhões e veículos em péssimo estado 

de conservação, exigindo até os dias de 
hoje mais de R$ 1 milhão de investimen-
to feito pelo Município na aquisição de 
pneus novos, reparos em motor, trans-
missão e aquisição de peças. “Passamos 
por um momento muito difícil quando 
assumimos, pois as estradas rurais tam-
bém exigiam reparos urgentes, mas não 
tínhamos o maquinário para trabalhar. 
Aos poucos, com muita austeridade e 
economia, fomos colocando para rodar 
cada máquina, cada caminhão e solucio-
nando as demandas”, assegura a prefeita, 
lembrando que a compreensão e apoio 
dos produtores rurais foram fundamen-
tais na superação dos desafios.

FOTOS: ASSESSORIA DE IMPRENSA

Zona rural recebe atenção da Prefeitura

Patrol doada à Prefeitura reforçou frota no trabalho de manutenção das estradas vicinais



 | NOVEMBRO/2021 |  43

ZONA RURAL RECEBEU 
ATENÇÃO ESPECIAL

Segundo o Secretário Municipal de 
Transportes, Valdineis Carrijo, pode-se di-
zer que todas as regiões do Município re-
ceberam atenção da Prefeitura no que toca 
à recuperação de estradas vicinais. “Não 
diria que 100% das propriedades foram 
atendidas, mas todos os problemas críticos 
foram solucionados em tempo hábil. Te-
mos recebido grande apoio dos produtores 
rurais e, muitos deles comentam que nes-
ses 10 meses de gestão da prefeita Marly, 
já fizemos mais do que praticamente os 4 
anos da gestão anterior”.

O secretário faz questão de ressaltar 
uma aquisição que veio reforçar  a frota 
do Município, que foi uma Patrol adquiri-
da através de emenda do deputado federal 

José Mário: “Essa máquina chegou na hora 
certa e nos ajudou muito naquele momen-
to crítico. Hoje, o maquinário foi recupe-
rado em sua totalidade  e está trabalhando 
em prol do Município, tanto na atenção à 
zona rural como à urbana”.

Valdineis informa que uma frente de 
serviço da Prefeitura atua na recuperação 
da última estrada crítica do Município, 
próximo à Caramuru, na estrada vicinal 
que sai da BR-364 em direção ao Cedro 
em Mineiros, passando pela “região do 
Belicão”, às margens do Rio Verde. Refe-
rida estrada está recebendo os serviços de 
patrolamento e encascalhamento, deven-
do receber até 800 caminhões de casca-
lhos em toda a sua extensão.

Veja algumas ações da Prefeitu-
ra de Portelândia nas ações de aten-
dimento à zona rural:

 Construção de três pontes 
sobre o “Córrego Servo”, benefician-
do uma região de lavouras e outras 
atividades no setor do agronegócio.

 Reconstrução de uma ponte 
sobre o “Córrego do Bernardo”.

 Construção de uma ponte so-
bre o “Córrego do Café”.

 Todas essas obras foram re-
alizadas através de parceria público-
-privada, com apoio dos produtores 
rurais de cada região.

 A Prefeitura atendeu inúme-
ros produtores que solicitaram aber-
tura de silo para armazenamento de 
silagem destinada à alimentação de 
bovinos e outros animais.

INFRAESTRUTURA SERÁ 
PRIORIDADE EM 2022

Após colocar em ordem as maiores 
demandas do homem do campo, a prefei-
ta Marly projeta investimentos signifi-
cativos na cidade, com a recuperação da 
malha asfáltica, revitalização de praças e 
logradouros públicos, já tendo garantido 
R$ 600 mil de emendas parlamentares do 
senador Vanderlan Cardoso e do deputa-
do José Mário (R$ 300 mil cada) e, ainda, 
o compromisso firmado de R$ 1 milhão 
do governo do Estado, além de recursos 
do tesouro municipal. A prefeita busca 
também recursos no Governo Federal, 
com projetos de parceria bem adiantados. 
“Portelândia terá um novo visual a partir 
do ano que vem, pois vamos recuperar 
o asfalto da cidade, melhorar ainda mais 
a iluminação e impulsionar o serviço de 
limpeza com a chegada de um novo cami-

nhão coletor de lixo, doado pelo senador 
Vanderlan”, garante a prefeita.

Notícias boas também nas áreas do 
Desporto e Assistência Social. Em breve 
serão entregues duas quadras poliespor-
tivas. Uma na Escola Dona Levina e outra 
que está sendo edificada numa área aci-
ma da Câmara Municipal de Portelândia. 
No social, uma creche, que estava com 
as obras paralisadas desde 2012, também 
será concluída com a garantia da libera-
ção de recursos do Ministério da Cidada-
nia em parceria com o Município.

No setor de Habitação a Prefeitura 
reiniciou as obras de construção de 83 
casas populares, que estavam paralisadas 
há oito anos. Grande parte delas já foi 
concluída e o restante das habitações de-
verá estar pronto em seis meses. 

SAÚDE PÚBLICA 
VOLTARÁ A SER 

DESTAQUE
Além da grande assistência que o 

município já presta na área de saúde, 
sobretudo no Hospital Municipal Ota-
cílio José Resende, oferecendo atendi-
mento médico, parcerias firmadas pela 
atual administração garantem que ci-
rurgias de grande complexidade sejam 
encaminhadas para Mineiros e Goiânia. 
Mas a prefeita Marly quer que o Mu-
nicípio volte a oferecer uma saúde pú-
blica completa de alto nível. “Estamos 
trabalhando agora para que nosso hos-
pital volte a ter condições de realizar 
cirurgias e seja uma referência”, anun-
cia a prefeita. Para que isso seja possível 
já foi viabilizado o valor de R$ 850 mil 
para a reforma de seu centro cirúrgico. 
“Sabemos que as obras vão superar em 
muito esse valor, mas a Prefeitura está 
disposta a investir na saúde pública. 
Já estamos providenciando a licitação 
para esta reforma geral do hospital, 
abrangendo o centro cirúrgico, labora-
tório e todas as suas dependências. No 
próximo ano essa grande obra será con-
cluída, concretizando um grande sonho 
da população portelandense”. 

Prefeita Marly e o secretário Valdineis acompanham frente de serviço na zona rural
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 O PAPEL DO ARQUITETO 
E DO ENGENHEIRO CIVIL 

Construir ou reformar é um pro-
cesso complicado e desgastante. Se não 
pensarmos na poeira e no barulho, a 
parte mais difícil é contratar profissio-
nais éticos e eficientes para a realização 
do serviço. Você sabe quais são os pro-
fissionais mais indicados para esse mo-
mento? 

É bem normal surgir essa dúvida 
sobre a contratação do profissional ide-
al para assessorar o serviço de constru-
ção ou reforma. Confundir o papel de 
um engenheiro e do arquiteto também é 
algo bastante comum. 

Cada um desses profissionais pos-
sui um foco bem específico em uma 
construção ou reforma, mas o trabalho 
de um complementa o do outro. E caso 
não seja feita a contratação de um espe-
cialista para esse serviço, você pode aca-
bar trazendo uma série de complicações 

para a sua obra. 
Somente engenheiros e arquite-

tos podem realizar intervenções que 
necessitam de responsabilidade técnica, 
ou seja, esses profissionais irão projetar 
maneiras para evitar que a obra gere ris-
cos à edificação e seus ocupantes. 

Antes de contratar profissionais 
para “colocar a mão na massa”, procu-
re entender melhor o funcionamento 
de uma obra e como se preparar para 
ela. Pense também que, por mais que o 
quebra-quebra incomode, uma reforma 
é sempre bem-vinda. E, se bem executa-
da, renova o visual do imóvel e pode até 
valorizar seu valor de mercado. 

ARQUITETO 
O arquiteto é o profissional res-

ponsável por planejar e organizar os 
espaços internos e externos. O objeti-
vo desse profissional é tornar o projeto 

confortável e bonito sem agredir o meio 
ambiente. Ele também procura harmo-
nia entre a iluminação, móveis e ven-
tilação para gerar mais conforto, busca 
baixo custo da mão de obra e, por fim, o 
profissional formado em arquitetura ga-
rante maior funcionalidade para o local 
que ele planejar.

ENGENHEIRO CIVIL
O engenheiro civil projeta, geren-

cia e executa obras como casas, prédios, 
pontes, viadutos, estradas e barragens. 
Ele acompanha todas as etapas de uma 
construção ou reforma e também espe-
cifica as redes de instalações elétricas, 
hidráulicas e de saneamento do edifício. 
Além de definir o material a ser usado, 
supervisionar prazos, custos, padrões de 
qualidade e de segurança. 

FONTE: EDUCA+BRASIL
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  CLIMATIZAÇÃO  

MUITO ALÉM DO APARELHO 
DE AR CONDICIONADO

Todos sabemos muito bem dos 
prazeres que um ambiente clima-
tizado nos proporciona. Chegar 
em casa cansado do trabalho, to-

mar um bom banho, comer alguma coisa e 
poder ir para a sala de TV e curtir um bom 
filme, uma série ou um noticiário em um 
ambiente climatizado é realmente muito 
prazeroso e nos proporciona um comple-
mento diferenciado para o momento.

Climatizar um ambiente exige, antes 
de tudo, um bom planejamento feito na 
área de interesse, e o envolvimento de 
um profissional realmente qualificado e 
capacitado para tal.

Além de medir com técnicas ade-
quadas e assertividade as dimensões do 
espaço alvo, para se evitar gastar errada – 
exagero ou falta, é necessário estar atento 
à infraestrutura da residência para iden-
tificar possíveis inadequações, projetar e 
executar correções na rede elétrica.

Uma empresa de climatização, qua-
lificada para realizar tal desejo de satisfa-
ção em sua casa, deve possuir um técnico 

refrigerista com habilidades para revisão 
das instalações elétricas, que tenha ex-
pertise em analisar e minimizar pontos 
de fuga ou perda de eficiência, que do-
mine a dinâmica de climatização do am-
biente para sugerir o melhor posiciona-
mento da evaporadora, e que tenha boa 
percepção estética do ambiente para en-
tregar uma solução técnicamente eficáz, 
econômica e, também, harmonizada ao 
ambiente, respeitando o projeto arquite-
tônico do ambiente.

Comecei a OTIMIZE em 2018 e 
sempre busquei com meus colaboradores 
e parceiros focar no nível de serviço en-
tregue a nossos clientes, sejam eles resi-
denciais, comerciais ou industriais.

Como sempre focamos em atender 
o cliente de maneira plena, a OTIMIZE 
ampliou seu portifólio de serviços e hoje 
atendemos consumidores e empresas nas 
áreas de CLIMATIZAÇÃO, REDES ELÉ-
TRICAS e SEGURANÇA ELETRÔNICA.

Aqui é assim: Precisou de alguns 
destes serviços? NÓS RESOLVEMOS!

VOCÊ SABIA?
Em se tratando de CONFORTO TÉRMICO 

não existe temperatura padrão ideal.

O mais eficiente, pensando em conforto e 
economia, é configurar seu aparelho para 

temperaturas próximas da realidade da 
região. Quanto mais distante da temperatura 

regional, maior o gasto energético. No 
verão do Goiás, por exemplo, entre 28°C 

a 33°C, a temperatura de melhor eficiência 
no balanço entre climatização e economia 

seria de 22°C a 23°C. Climatizar não 
é deixar o ambiente frio, é deixar o 

ambiente numa temperatura de conforto.

LEONARDO CRUVINEL - Responsável Técnico 
OTIMIZE -  Climatização e Serviços
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A FORÇA DA ARQUITETURA

Ao longo dos anos 
a arquitetura mu-
dou muito e isso 
se deve a vários 

fatores, como aparecimento 
de novos materiais, avanços 
na tecnologia, mudança no 
estilo de vida, surgimento de 
novos métodos construtivos e 
etc. Hoje em dia o que chama-
mos de arquitetura moderna 
abrange todas as tendências que tiveram 
início na primeira metade do século XX 
e que resultam em construções com um 
desenho mais clean, simples, mas ao 
mesmo tempo bonito e elegante, que pos-
sibilita tornar o dia a dia mais prático. Fa-
lamos sobre as principais características 
das casas modernas e trazemos algumas 
ideias para você se inspirar e usar alguns 
desses recursos para construir a sua. 

O desenho da casa se projeta de 
dentro para fora, ou seja, a comunica-
ção do interior com o exterior é sempre 
explorada, colaborando para criar am-
bientes iluminados e bem ventilados. 
Para utilizar esse recurso as casas são 
desenhadas com janelas e portas am-
plas, muitas vezes do piso ao teto, con-
figurando paredes de vidro que podem 
ser totalmente abertas através de portas 
de correr. Painéis retráteis ou pergo-
lados conjugando a área interna com a 

externa também é um recurso 
muito utilizado. 

Essa integração do interior 
com o exterior torna o cuidado 
com o paisagismo e composição 
das áreas externas algo essencial. O jardim 
e as áreas externas passam a fazer parte da 
visão geral da fachada e visam criar uma 
certa harmonia entre a área verde e as co-
res da construção.

Outros elementos frequentemente 
utilizados em áreas externas de casas de 
estilo moderno são as piscinas de borda 
infinita, lagos artificiais, espelhos d’água 
e jardins verticais, destacando-se na 
composição do ambiente externo e com-
plementando a decoração da construção. 

Uma grande variedade de materiais 
podem ser utilizada para caracterizar as 
casas de estilo moderno, tanto nas áreas 
internas, externas e também em sua es-
trutura. Os materiais mais utilizados são 

o aço, madeira, concreto armado, vidro 
e cerâmica, que podem ser aplicados das 
mais diversas formas. A madeira é um dos 
elementos preferidos e frequentemente 
utilizada para trazer calidez ao design de 
linhas retas presente na construção. Seu 
uso pode ser aplicado em portas e janelas, 
decks, pergolados, pisos, portões e reves-
tindo fachadas e muros. O vidro é empre-
gado para trazer leveza e transparência 
ao projeto, colaborando para difundir a 
iluminação e integrar os ambientes, como 
mencionamos no tópico sobre a união das 
áreas interna e externa. Os materiais me-
tálicos e o concreto armado pontuam o to-
que moderno, enquanto a cerâmica acres-
centa cores suaves e elegância ao projeto.

Assim como o planejamento 
da casa, o jardim deve ser 

desenvolvido de modo que crie 
um visual agradável, pois estará 
em contato direto também com a 

área interna da casa.

FOTO: LUIZ CARDOSO

 VANTAGENS DO VIDRO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
As utilizações do vidro nas edifica-

ções são muitas: maior aproveitamento 
da luminosidade, conforto, sensação de 
amplitude, beleza, e, claro, economia.  O 
material é versátil e há no mercado uma 
infinidade de modelos e qualidades, o 
que torna esse produto uma excelente 
opção para criar projetos despojados.

A luz solar é um natural benefício 
de humor e é muito mais eficaz na me-
lhoria da eficiência dos trabalhadores 
em um bloco de escritório do que o bri-
lho da luz de néon deprimente artificial.

VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DE VIDRO NA CONSTRUÇÃO INCLUEM:
 Acrescenta que o embelezamento da fachada de um edifício.
 É útil para fins ornamentais e decorativos, tanto para interiores e exteriores
dos edifícios.
 Ajuda na economia de espaço em interiores.
 Executa efeitos de iluminação, retenção de calor e economia de energia.
 Transmite uma sensação de harmonia, abertura e acordo.
 É um material versátil que pode ser usado para fazer escadas, prateleiras
transparentes, coloridas e outras características como divisores e cubículos.
 É possível encontrar no mercado uma infinidade de modelos e qualidades,
o que torna esse produto uma excelente opção para quem quer investir em
projetos despojados. 

FONTE: VIDROIMPRESSO.COM.BR
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CREA 1016109970D-GO
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Av. Ino Rezende Qd. 28, Lt. 12, Santa Isabel,
Mineiros - GO. Ao lado do Goiás Hotel

@eletrovitoriamineiros
99979-4331

3661-1775



O Espaço de Beleza Visagem, mais uma 

vez saindo na frente em busca de 

aprimorar seus conhecimentos na área da 

beleza. Participou recentemente de um 

curso, voltado para o aperfeiçoamento de 

várias técnicas em mechas, ministrado por 

profissionais extremamente capacitados 

nessa área. Gratidão à palestrante Derliz, 

especialista em loiros, e à RH Distribuidora 

por nos proporcionar esse curso.

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

Fones:
(64) 99695-6840
(64) 99605-5210
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  MERCADO  

Mais do que nosso cartão de vi-
sita, um belo sorriso traz jo-
vialidade, saúde e bem-estar. 
Só que para isso acontecer é 

preciso sorrir de verdade, sem dor, ver-
gonha ou medo. Para quem se preocupa 
e cuida dos dentes o ano inteiro, sorrir 
é uma tarefa fácil, mas para aqueles que 
não conseguem criar o hábito de manter 
uma boa higienização, isso pode se tor-
nar um problema.

Precisamos nos conscientizar so-
bre a importância em manter as fun-

O QUE SE DEVE FAZER PARA 
MANTER A SAÚDE BUCAL?
 � Escovar os dentes 3 vezes ao dia
 � Usar fio dental no mínimo 4 ve-
zes na semana

 � Usar um enxaguante bucal sem 
álcool (no máximo uma vez ao 
dia)

 � Não se esquecer também de es-
covar a língua

 � Ir ao dentista a cada 6 meses 

(Fonte: belezasaude.com)

 O sorriso é o seu cartão de 
visitas. Uma boca saudável, 

além de passar uma boa 
impressão, melhora sua 

saúde em geral. 

ções da boca, dentes e língua em per-
feitas condições.

CUIDE BEM DO  SEU SORRISO!

ESPECIAL 
ODONTOLOGIA



Dra. Ângela Freitas 

“O Sorriso transmite felicidade, 
abre caminhos, conforta, mova 

e une as pessoas. Parabéns a 
todos os meus colegas denstas 

que se dedicam à profissão 
devolvendo ao paciente a saúde 
bucal e a alegria de um sorriso!”

Ângela R. Freitas
CRO-GO 5365

Especialista em endodona/
radiologia pela ABO-GO

HC Odonto
(Hospital das Clínicas Dr. Neves)

(64) 3672-7272 

ATENDENDO EM:

     (64) 99294-5217

Foto: Arquivo pessoal

Dr. Paulino Alves 

A cirurgia Buco-Maxilo-Facial tem 
desempenhado um papel 

importante dentro da odontologia, 
seja nos traumas a nível hospitalar 

ou nas cirurgias orais menores a 
nível ambulatorial. Em tantos anos 

exercendo a especialidade 
aproveito a comemoração do dia do 
densta para agradecer aos colegas 

pelas indicações e parcerias!

Paulino Alves
CRO-GO 4860

Especialista em Cirurgia e 
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial

Especialista em Implantodona

Mestrado em Implantodona

Mineiros
Hospital das Clínicas

Jataí: 
Rua José de Carvalho Bastos, 458 

Centro, Jatai/GO
     (64) 3631-6136.

(64) 3672-7272 

ATENDENDO EM:

Dra. Silvanir Rodrigues 

Para hoje:
Nada melhor do que mostrar 

a sua força interior através 
do seu sorriso metálico!

Silvanir Rodrigues
CRO-GO 12925

Especialista em Ortodona
Atualização em ortopedia infanl

HC Odonto
(Hospital das Clínicas Dr. Neves)

(64) 3672-7272 

ATENDENDO EM:

     (64) 99943-8554

Dra. Rose Pessoa

Me chamo Rosemary, conhecida 
como a Rose, sou formada pela 
Faculdade Morgana Potrich. Há 

mais de dois anos atuo na área da 
odontologia infanl, exercendo a 

profissão com muita 
responsabilidade, éca, zelo e, 

sobretudo com muito amor. Estou 
sempre buscando qualificações e 

atualizações para oferecer o melhor 
aos meus pacientes. Atualmente 
estou ingressada nos cursos de 

odontopediatria (IBPG), 
Especialização em aleitamento 

materno com ênfase em 
neonatologia, (Faculdade Inovare) e 

sedação medicamentosa por via 
oral. Trago comigo uma frase que 

faz jus ao que eu vivo: 

“Trabalhe com o que você ama e 
nunca mais precisará trabalhar 

na vida" 

Rosemary Pessoa
CRO-GO 16762 

Fotos: Naianne Resende

Dra. Maila Macedo 

Maila Macedo
CRO-GO 5928

HC Odonto
(Hospital das Clínicas Dr. Neves)

(64) 3672-7272 

ATENDENDO EM:

     (64) 99903-9631 

“Uma vida melhor começa com 
um lindo sorriso. Porque todo 

mundo merece sorrir!”

“os melhores movos para sorrir!”

     (64) 98112-2910

(64) 3672-7272 

     (64) 99900-6899

@drarosemarypessoa
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  DICAS  

Clínico Geral - CRO-GO 732

Rua 15, Nº 74-A,
Centro, Mineiros - GO

75830-000

Consultório:
 (64) 3661-1205

CURIOSIDADES SOBRE OS DENTES
Existem fatos no mundo da odontologia que você nunca ouviu falar, 
mas que faria muita diferença se você soubesse. Veja alguns deles.

 Dentes não são os-
sos. Apesar de serem duros, 
brancos e cheios de cál-
cio, eles não são conside-
rados ossos.  Os dentes são 
basicamente tecidos chama-
dos dentinas, que são cober-
tos por um esmalte duro e 
brilhante.

 Beijo bom é beijo 
saudável! Em apenas uma 
gota de saliva existem 
cerca de 2 bilhões de bac-
térias. Para manter a boca 
higienizada é necessário 
uma boa rotina de limpeza 

nos dentes e língua, além de 
visitas regulares ao dentista.

 Uma pessoa produz 
cerca de 38 mil litros de 
saliva durante a vida (se 
chegar aos 70 anos de idade, 
produzirá um litro e meio 
por dia). O suficiente para 
encher uma piscina!

 O nome “dente do 
juízo” (siso) é chamado 
dessa forma porque nasce 
quando você está em uma 
fase de criar juízo. Engana-
-se quem pensa que essa 
é apenas uma brincadei-

ra.  Esse nome não é apenas usado por 
nós, mas também pelos nossos cirurgi-
ões dentistas e estudiosos da área.

 A cárie dentária é a segunda do-
ença mais comum. Ela só perde para os 
“famosos” resfriados.

 Quarenta e oito por cento (48%) 
dos brasileiros não acham importante 
ir ao dentista.

 Está comprovado que qualquer 
inflamação no corpo (incluindo na gen-
giva e em outras partes da boca) facilita 
o entupimento de artérias – logo, com-
promete o funcionamento da circula-
ção e do coração. 

FONTE: MARKETING – SURYA DENTAL
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O D O N T O

CLÍNICA ODONTOLÓGICA

"Sorria, você está na Odonto Master."

Dra. Arianne Souza Resende
CRO-GO 17163

64 99647-3397

Dra. Lenice Sousa Resende
CRO-GO 12581

64 99963-7223

Clareamento
Extrações
Faceta
Limpeza
Ortodontia
Prótese
Restaurações
Tratamento de canal

Rua 14 A, Qd. 06, Lt. 01,
Bairro Santa Isabel,
Mineiros - GO.

@odontomastermyn
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RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

FÁBIO CARVALHO
ESPECIALISTA EM
IMPLANTODONTIA
CD-CRO-GO 8203 

Mais de 20 anos de
experiência clínica
em implantes.

Sorrisos por inteiroSorrisos por inteiro

CD-CRO-GO 8203

(64) 3661-4051
(64) 99960-0591
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Disseram que não dá para comprar felicidade com 
dinheiro, mas aqui você compra, sim, viu? Na Lila 
Acessórios você encontra tiaras e acessórios de altíssima 
qualidade, feitas à mão e com muito amor! 

Lila Acessórios é uma loja virtual criada pelas 
proprietárias Aline e Layanne. A história da loja é linda e 
você encontra no instagram delas, além de todos os 
modelos que serão postados diariamente. Conram lá 
@lila_acessorios_myn.

“Venha se sentir ainda mais linda com nossos acessórios, 
com os melhores modelos, cores da moda e com um 
precinho que dá gosto, você não vai querer perder, já 
segue lá pra não car de fora de nenhum detalhe, 
aguardamos todos vocês!!!” 

(64) 9.9655-2188

(64) 9.9652-6330 

ALINE

LAYANNE

 @lila_acessorios_myn

POR QUE O CLIENTE NÃO VOLTOU?

Anos atrás, Sam Walton, fun-
dador da maior 
rede de vare-
jo do mundo, a 

Wal-Mart, abriu um pro-
grama de treinamento para 
seus funcionários, com 
muita sabedoria. Quando 
todos esperavam uma pa-
lestra sobre vendas e atendi-
mento, ele iniciou com as seguin-
tes palavras: 

“Eu sou o homem que vai a 
um restaurante, senta-se à mesa 
e espera pacientemente, en-
quanto o garçom faz tudo, menos 
anotar meu pedido.

Eu sou o homem que vai a 
uma loja e espera calado, enquan-
to os vendedores terminam suas con-
versas particulares. 

Eu sou o homem que entra num 

posto de gasolina e nunca usa a buzina, 
mas espera pacientemente 
que o empregado termine de 
ver o seu celular. 

Eu sou o homem que 
explica sua desesperada ur-
gência por uma peça, mas 
não reclama que a recebe so-
mente após três semanas de 

espera. 
Eu sou o homem que, 

quando entra num estabele-
cimento comercial, pare-
ce estar pedindo um fa-
vor, implorando por um 
sorriso ou esperando 
apenas ser notado. 

Você deve estar 
pensando que eu sou uma 
pessoa quieta, paciente, do 

tipo que nunca cria proble-
mas... Engana-se.

Sabe quem eu sou? Eu sou o cliente 
que nunca mais volta! 

Divirto-me vendo milhões gastos to-
dos os anos em anúncios de toda ordem, 
para levar-me de novo à sua empresa. Sen-
do que quando fui lá pela primeira vez, tudo 
o que deveriam ter feito era apenas uma pe-
quena gentileza, simples e barata: tratar-me 
com um pouco mais de cortesia.

Só existe um chefe: o CLIENTE. E ele 
pode demitir todas as pessoas da empresa, 
do presidente ao faxineiro, simplesmente 
levando o seu dinheiro para gastar em ou-
tro lugar.”

MORAL DA HISTÓRIA:
O sucesso de qualquer empresa está, 

acima de tudo, no atendimento que ela 
presta aos seus clientes. Anunciar, fazer 
publicidade... é fundamental, mas, lembre-
-se: O papel de vender o seu produto não é 
dos meios de comunicação: É SEU. 

 EU VI NA WEB 



Kamilla Capanema

(64) 98426-1606 @lojakamillacapanema
Avenida Alessandro Marchió, Nº 154, Centro - Mineiros-GO.

TRABALHAMOS COM MODA FEMININA E ACESSÓRIOS EM GERAL

Moda atual e preço justo !
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 HISTÓRIA 

LOURENÇO BRANDÃO 
ESSA HISTÓRIA PRECISA SER CONTADA

Eu pensava que a missão mais fá-
cil seria falar bem de quem é de bem, ou 
ressaltar valores de quem está inundado 
de virtudes. Mas acho que me enganei. 
Não é tão simples assim!

No exercício de narrar sobre um ho-
mem notável, chamado Lourenço Bran-
dão Oliveira, naufraguei num mar de qua-
lidades atribuídas a ele e ao mesmo tempo, 
um espaço por hora limitado, mas só agora 
entendo que ele é história. Diante disso, 
pretendo tão somente, nesse primeiro 
momento, comunicar e registrar a morte 
desse ilustre cidadão, ocorrida nesse dia 
28 de outubro, e que para minha honra e 
tristeza trata-se do meu estimado pai. 

Como já sabemos, existem homens 
que nasceram para ler livros e outros 
para serem escritos. Passo agora a ca-
talogar fragmentos da história humana, 
social e política dele, com a inglória ten-
tativa de contemplar todos os seus gran-
des feitos à comunidade de Portelândia, 
à família, e a todos que um dia depende-
ram de seus préstimos. Então, decidi es-
crever sua biografia; recebam, queridos 
amigos, esse pequeno texto como uma 
modesta homenagem, ainda impactada 
por uma dor que eu não conhecia. 

Em tempos de tudo abreviado em 
valores tão fugazes, o que resta aos poe-
tas, senão sonhar com “o tempo dos par-
dais “ e  lançar seus versos ao vento? Na 

remota esperança  de que outras almas 
nobres, que resistiram à estupidez da mo-
dernidade, principalmente a ocidental, se 
emocionem comigo também. Nessa via-
gem, que terá como enredo a teimosa ma-
nia de servir sem limites seu semelhante, 
dispor aos amigos, incondicionalmente, e 
aos familiares com extrema precisão, as 

últimas imagens, já bucólicas do Sr. Lou-
renço, está no contemplar as brincadei-
ras dos netos e bisnetos, na sombra e na 
segurança do seu labor, diga-se de passa-
gem, de meio século sem férias.

Fica, momentaneamente, o eterno 
agradecimento à comunidade de Porte-
lândia, que chorou comigo e com minha 
família. Aos amigos e familiares que le-
varam um abraço curador e, sobretudo, 
ao Nosso Deus Criador, que concedeu a 
ele 95 anos plenos, intensamente vivi-
dos e compartilhados. Uma ressalva ao 
sermão inspiradíssimo e pedagógico de 
Dom Josias na missa de sétimo dia, e, por 
fim, a ele mesmo nossa gratidão, por ter 
sido quase completo, faltando somente 
aquilo que as limitações humanas im-
põem. Muitas pessoas buscam seus he-
róis no cinema e na ficção, o nosso es-
teve o tempo todo nas pedras do nosso 
próprio lar. (Elmar Rodrigues Brandão)

 Muitas pessoas buscam 
seus heróis no cinema e 

na ficção, o nosso esteve o 
tempo todo nas pedras do 

nosso próprio lar. 

          DR. NEVES, UM PIONEIRO DA MEDICINA
A pequena Mineiros de 1920, com 

pouco mais de 4 mil habitantes, ruas de 
chão batido, casarões de muitas janelas, do 
carro de boi com seu lamento estridente... 
talvez não tenha percebido a chegada de 
mais um baiano, o calado e jovem médico 
José Alves das Neves, recém formado pela 
Faculdade de Medicina da Universidade 
Bahia. Não era cirurgião; entretanto, um 
obstetra competente.

Incansavelmente, por mais de 60 

anos Dr. Neves exerceu em Mineiros 
a mais autêntica medicina. Fez muitos 
partos, salvou muitas vidas! Não media 
distância. Utilizando diversos meios de 
transportes, inclusive a cavalo, viajava 
dezenas de quilômetros para atender 
doentes, principalmente nas fazendas 
da redondeza.

Antes de 1920 outros médicos atu-
aram na cidade por curtos períodos. 
No entanto, Dr. Neves é considerado o 

pioneiro da medicina mineirense. Ele 
deixou de exercer a profissão seis anos 
antes de falecer, em 07/01/1984, aos 
90 anos de idade, vítima de câncer de 
pulmão.

No dia 28/11/1948 os médicos Fran-
cisco Filgueiras Júnior e Suhail Rahal 
inauguraram a “Casa de Saúde”, que deu 
origem ao surgimento da primeira em-
presa hospitalar de Mineiros, o Hospital 
Samaritano. 

CURIOSIDADES 
DE MINEIROS
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  ARTIGO  
Martiniano 
J. Silva

CASA DAS RELÍQUIAS

Não sei bem o porquê, 
após certa idade, pas-
sei a ter minha casi-
nha de morar como 

refúgio do que penso, escrevo 
e ouso executar. Mais propria-
mente, como o local de inesque-
cíveis recordações onde devo 
guardar as minhas relíquias. 
É curioso, pois eu sei que não 
sou parte do corpo de nenhum 
santo; nem qualquer objeto que 
pertenceu a um deles, fazendo 
parte do seu suplício; nem uma 
coisa preciosa, rara ou antiga 
(84 anos é só o início da quarta 
idade); muito menos anotação 
do que não se pode esquecer, 
justificando que o meu lugar de 
morar e apreciar as delícias da 
vida (Deus me livre do tinho-
so), se chame Casa das Relíquias 
ou das Lembranças, sinônimos 
quase perfeitos. Eis como gos-
taria se chamasse a minha Casa, 
exibindo o meu nome, aqui em 
Mineiros, no centrinho da 
cidade. E notem que pode-
ria receber outros nomes, 
como: Memorial, Instituto, 
Centro Cultural, Anotação 
Autobiográfica ou o ousado 
refúgio intelectual pedagó-
gico do advogado-escritor, 
se assim puder me definir. 

Creio que o desejo 
exposto tenha como cau-
sa essencial as coisas que 
guardo na minha intimi-
dade, as coisas que o povo 
diz e as que acolho no interior sagra-
do de minha Casa, onde a que mais me 
comove é o olhar melancólico da Chica 
querendo me abraçar sem poder fazê-
-lo num leito patológico irreversível, 

na pandemia chamado letal. Esse deve 
ser o tal amor calado, o que não pode 
dizer o que sente, desafiando minha 
paciência e minha tolerância, nunca 
tão alcançadas pelo sentimento dos 

impotentes. Nunca me vi mais 
frágil ou desafiado cá nos meus 
anseios subjetivos. Nunca me 
vi mais cercado de aspirações 
sobrenaturais como nesse ins-
tante dos 84 anos, iminência 
dos 85. Certamente querendo 
saber porque existo num tem-
po de tantos transtornos men-
tais. Por que será?  

O jeito é retomar o tema 
das relíquias, tendo como uma 
delas a Biblioteca “Mariano 
José/Maria Isabel Silva”, com 
aproximados sete mil volumes, 
catalogados, classificados por 
assunto, numerados, homenage-
ando meus pais. Uma das minhas 
relíquias preferida na intimida-
de da casa, onde 150 são dicioná-
rios, especializados, destacados 
pelo Dicionário de Política, do 
notável Norberto Bobbio, Nicola 
Matteucci/Gianfranco Pasquino, 
certamente o mais rico e com-

pleto na história universal; 
sendo de se imaginar o de 
Cachaça, de Boguady, o de 
Escravidão, de Clovis Mou-
ra, O Grande Livro de No-
mes de Bebês e outros mais 
que, de tão especiais, deixo 
para decliná-los depois... 
Sabem ainda a razão? É que 
o dia 13 de agosto é o Dia 
Nacional da Arte, quando 
encerro este texto. 

 Martiniano J. Silva, escritor, advogado, 
membro do Movimento Negro Unificado 

(MNU), Academia Goiana de Letras e 
Mineirense de Letras e Artes, IHGO, UBEGO, 

AGI, Mestre em História Social pela UFG, 
professor universitário, articulista do 
DM (martinianojsilva@yahoo.com.br)

Escritor Martiniano J. Silva decide 
transformar a casa onde reside há 45 anos 
com sua amada “Chica” num recanto de 

relíquias e memórias culturais. A maior das 
relíquias é a biblioteca com aproximados sete 
mil volumes, que recebe o nome de seus pais: 

“Mariano José/Maria Isabel Silva”.



PARABÉNS MINEIROS.
O MAIOR PATRIMÔNIO É O SEU POVO!

PARABÉNS MINEIROS.
O MAIOR PATRIMÔNIO É O SEU POVO!

FOTO: VALDEIR RODRIGUES

83ANOS
de emancipação83

A cada ano nossa cidade se agiganta, torna-se mais progressista,
sem perder sua magia, sua beleza e o espírito acolhedor do seu povo.

A Câmara Municipal de Mineiros sente-se honrada por ouvir
a comunidade, discutir seus anseios e, de mãos dadas com
cada morador(a), construir a história do nosso Município.




