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Valério Lima: Sensei é referência 
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ENERGIA SOLAR!

ECONOMIZE ATÉ 95%

62 3586-6805
goiania@ilumisolenergiasolar.com.br
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nosso site:
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Nessa edição contamos um 
pouco da história do jovem 

casal de médicos, o Cirurgião 
Plástico, Dr. Ilson Rosique e da 
Endocrinologista, Dra. Tauany 

Rosique. Confira!
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Que alegria poder compartilhar com vocês mais uma edição impressa 
da Revista Viver Goiás. Na capa os renomados médicos, Dr. Ilson 
Rosique Cirurgião Plástico e a Endocrinologista Dra. Tauany Rosique. 

Nessa edição preparamos diversas matérias sobre o atual momento que 
estamos vivendo, com muitas dicas e matérias especiais. Que possamos pensar 
nesse momento como forma de aprendizado em nossas vidas. Já estamos 
passando por ele! Nossos sentimentos aos familiares que perderam alguém em 
decorrência da Covid-19, que Deus ampare cada um de vocês. Que tenhamos fé 
e perseverança para continuar lutando. 

Em Outubro teremos uma nova edição, onde vamos abordar o aniversário da 
nossa Capital, Goiânia. Para quem deseja participar entre em contato com nossa 
equipe.

E temos uma dica importante! Quer ficar atualizado com as principais notícias 
do dia? Acesse nosso portal www.vivergoias.com.br e siga nossas redes sociais @
vivergoias.

Preparamos tudo com muito carinho, esperamos que gostem.

Contamos com sua audiência aos Domingos no Programa Viver Goiás na telinha 
da TV Capital ás 20h com reprise as Terças 21:30h.

Boa Leitura
Brenno Alves & Leonardo Arruda 

“Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão 
aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo”. João 16:33

ESTAMOS NO
instagram @vivergoias

Siga-nos e fique por dentro das novidades!
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ESPECIAL

Transformando
VIDAS
Dr. Ilson 
Rosique 
e Dra. 
Tauany 
Rosique
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Por Brenno Alves e Leonardo Arruda

A História do casal Ilson Rosique e Tauany Rosique vai além da 
medicina. Casados há cinco anos o jovem casal tem como base sua 
família e Deus como centro de vida. Seus objetivos são transformar 
vidas e devolver a autoestima. Nessa edição contamos um pouco 

da história do Cirurgião Plástico, Dr. Ilson Rosique e da Endocrinologista, Dra. 
Tauany Rosique. Confira!

ESPECIAL

Dr. Ilson Rosique Filho, membro 
da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica teve sua formação em 
cirurgia plástica na cidade de 
Santos no serviço de residência 
medica do Prof. Dr. Ewaldo Bolivar 
que é referência mundial em 
cirurgia de mama e rinoplastia, 
possuindo várias técnicas e livros 
publicados sendo este ex-aluno do 
Prof. Dr. Ivo Pitanguy. 

Participou da publicação de 
capítulos de livros e diversos 
artigos na Revista Brasileira de 
Cirurgia Plástica. Realizou estágio 
complementar no Dallas Plastic 
Surgery Institute (EUA) referência 
em Facelift e Rinoplastia com 
o renomado cirurgião plástico 
americano Dr. Rod Rodrich. 
Também realizou um estágio BG 
University Hospital Bergmannsheil 
na cidade de Bochum na 
Alemanha no qual eram experts 
em cirurgia plástica reparadora e 
queimados. 

Atualmente, atende no Hospital 
Master, que é referência na 
América Latina onde realiza 
cirurgias plásticas estéticas faciais 
e corporais e cirurgias reparadoras, 
além de procedimentos não 
invasivos em seu consultório como 
Botox, Md Codes (preenchedores) e 
Bioestimuladores de colágeno. 

Além de uma formação de 
excelência o Dr. Ilson Rosique 
é filho do renomado cirurgião 
plástico Dr. Ilson Rosique Costa 
que construiu um grande legado o 
Hospital Master de Cirurgia plástica 
que já possui mas de 20 anos e já 
foram realizados mais de 100 mil 
cirurgias plásticas na cidade de 
Goiânia, fazendo desta cidade uma 
referência internacional. 

Aprendeu desde muito jovem 
com seu pai a arte de cuidar de 
pessoas com amor e carinho e 
respeito a vida. Sua grandeza não 
está somente em sua habilidade 
cirúrgica mas principalmente na 
sua atenção e cuidado com todos 
os seus pacientes, motivo pelo qual 
na maioria das vezes se tornam 
verdadeiros amigos! 

Casado com a Dra. Tauany 
Rosique, médica Pós-

Graduada em endocrinologia 
e metabologia, formada pela 
UNAERP em Ribeirão Preto - SP. 
Realizou um curso de atualização 
em Diabetes na Universidade de 
Harvard em 2019. 

Desde a faculdade é apaixonada 
pela endocrinologia e no final da 
graduação, teve certeza que era essa 
a profissão que queria. Atuou em 
todas as áreas da endocrinologia, 
tratando com amor e seriedade 
seus pacientes. Atualmente atua na 
área da longevidade o qual conclui 
recentemente o curso, Ciências da 
longevidade humana, com o Dr. 
Ítalo Rachid. 

Do fruto dessa relação nasceu o 
pequeno Lucas, que hoje tem um 
ano de idade. Apaixonados por 
Deus e por sua família, completam 
em dezembro cinco anos de 
casados. 
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1 MILHÃO
DE DOSES DE VACINA
CONTRA A COVID-19

Goiânia chega a 1 MILHÃO* de doses de vacina aplicadas contra a Covid-19, 
uma conquista de cada profissional da saúde que cuida e de todo mundo 

que quer a cidade do jeito que a gente gosta.

DOSES APLICADAS ATÉ 05/08/2021

*Fonte: Gerência de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde – SMS. Dados de 06 de agosto de 2021.

EM GOIÂNIA

UMA CONQUISTA NOSSA

PRIMEIRA DOSE

Grupos prioritários - idosos    196.721
Demais grupos prioritários    262.456
População geral           242.568

TOTAL PRIMEIRA DOSE:

701.745
SEGUNDA DOSE

Grupos prioritários - idosos   178.199
Demais grupos prioritários    108.821
População geral           31.769

TOTAL SEGUNDA DOSE:

318.789

DOSE ÚNICA

Grupos prioritários - idosos   155
Demais grupos prioritários    5.939
População geral           18.646

TOTAL DOSE ÚNICA:

24.740

Primeira dose - população 
vacinável (>18 anos): 

60,02%

PERCENTUAL DE VACINADOS

Segunda dose + dose única -
população vacinável (>18 anos): 

29,38%

TOTAL GERAL DA VACINAÇÃO 1.045.274
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A

ESPECIAL

Confira a seguir uma entrevista exclusiva:

O senhor é referência em 
realizações de cirurgia plástica em 
Goiás e no Brasil. 
Para se tornar um cirurgião plástico 
atualmente deve-se fazer seis anos 
de faculdade de medicina, mais três 
anos de cirurgia geral e finalmente 
mais três anos de cirurgia plástica 
e prestar a prova da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica para 
obter o título de especialista. Mas 
como eu sou apaixonado pelo que 
eu faço eu faria tudo novamente!!! 

Não me vejo em outra área.

Segundo a Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica (SBCP) o 
número de cirurgias plásticas 
no Brasil está aumentando 
anualmente de maneira 
considerável. Em sua opinião a 
que fator se deve esse aumento?
O fato de terem permanecido mais 
em casa durante a quarentena, fez 
com que as pessoas se observassem 
com mais cuidado. Elas começaram 
a olhar mais atentamente para 
aspectos da aparência e da 
saúde que precisam e podem 
ser aprimorados. Por isso, estão 
recorrendo mais aos especialistas 
em cirurgia plástica para realizar 
procedimentos que passaram a ser 
desejados por elas com o propósito 
de melhorar a autoestima e o bem-
estar.

O número de cirurgias plásticas 
realizadas no Hospital Master 
o torna referência na América 
Latina. Fale sobre a estrutura 
oferecida pelo hospital e a 
segurança que isso pode trazer ao 
paciente.
O Hospital Master hoje é um dos 
poucos hospitais no Brasil que é 
exclusivo em cirurgia plástica, por 
isso nosso índice de infecção é tão 
baixo comparado a outros hospitais 
gerais. Temos muito orgulho de 
termos mais de 25 anos de histórias 
e de muitas celebridades já terem 
operado aqui. Além disso para 
controlarmos o Covid-19 todos os 
pacientes e acompanhantes são 
testados antes de subirem para 
a área de internação. Garantindo 
assim a segurança de todos os 
funcionários, médicos, pacientes e 
acompanhantes.

Além do fator estético, há também 
as cirurgias plásticas reparadoras, 
qual a importância desse tipo de 
procedimento para a autoestima e 
qualidade de vida dos pacientes?
As cirurgias reparadoras 
recuperam a funcionalidade de 
órgãos, deformidades congênitas 
ou adquiridas, fechamento 
de feridas e queimaduras 
equivalem em média a 34% 
dos procedimentos realizadas. 
São cirurgias que devolvem a 
autoestima, pois um jovem que 
possui queimaduras corporais 
podem sofrer toda a vida com 
sequelas irreversíveis se não forem 
bem tratadas.

Qual o primeiro passo que o/a 
paciente que deseja realizar uma 
cirurgia plástica precisa dar para 
iniciar o processo de avaliação?
Consultar se o médico é 
credenciado pela Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica. 
Agendar uma consulta para 
tirar todas as dúvidas sobre o 
procedimento antes de realizá-lo.

Bate Bola
• Família: Meu maior tesouro !!
• Deus: Deus é meu pai, aquele 

amigo que posso contar em 
todas as horas. 

• Medicina: Através da medicina 
aprendi o que é servir e cuidar 
do próximo. 

• Trabalho: Meu trabalho é 
transformar vidas. 

• Sonhos: Deixar um legado que 
possa fazer diferença para 
outras gerações.

Dr. Ilson Rosique Filho

12 | Viver Goiás
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A

Confira a seguir uma entrevista exclusiva:

Quais são as principais Doenças 
tratadas pelo Endocrinologista?
O endocrinologista diagnostica e 
trata doenças relacionadas com os 
hormônios e o metabolismo. Sendo 
as principais:
Distúrbios da tireoide, como hipo e 
hipertireoidismo, bócio e tireoidite 
de Hashimoto, Diabetes,  Obesidade, 
Hirsutismo, que é uma alteração 
hormonal que pode resultar no 
aparecimento de pelo em locais em 
que normalmente não há, Síndrome 
dos Ovários Policísticos (SOP), que 
é caracterizada pela alteração nos 
níveis de hormônios femininos 
circulantes no sangue que pode 
favorecer a formação de cistos 
nos ovários, o que pode resultar 
em alteração no ciclo menstrual 
e dificuldade para engravidar. 
Além disso, o endocrinologista 
pode ajudar a aliviar os sintomas 
da menopausa (nas mulheres) e 
andropausa (nos homens).

Quando procurar o médico 
Endocrinologista?
A consulta com um 
endocrinologista é necessária 
quando alguns sintomas 
surgem e apontam distúrbios 
hormonais. Como por exemplo :
• Dificuldade em ganhar ou perder 
peso;
• Ganho ou perda de peso muito 
rápido;
• Cansaço excessivo;
• Alterações no ciclo menstrual;
• Atraso na puberdade ou 
puberdade precoce;
• Aumento da tireoide;
• Excesso de pelos nas mulheres;
• Crescimento das mamas nos 
meninos;
• Sinais e sintomas de andropausa e 
menopausa;

• Presença de sintomas 
relacionados com a diabetes como 
sede excessiva e aumento da 
vontade para urinar, por exemplo.

A Senhora realizou um curso 
de atualização em Diabetes 
na Universidade de Harvard. 
Pode relacionar a Diabetes a 
Obesidade? E como controlar a 
doença?
Sim, com certeza. Hoje uma das 
maiores causas da Diabetes tipo 2 é 
a obesidade.
Para controlar a Doença é necessário 
mudança de estilo de vida, como 
perda de peso, alimentação mais 
saudável, exercício físico além do 
tratamento medicamentoso.

Prevenir a obesidade depende de 
hábitos saudáveis? Quais as dicas 
a Senhora deixa para os leitores 
da Revista Viver Goiás?
Sim, com certeza. É fundamental 
uma mudança de estilo de vida 
para atingir o peso ideal. É preciso 
que haja um equilíbrio entre a 
quantidade de calorias ingeridas 
e a energia gasta ao longo do 
dia. Pois quando há abundância 
de alimentos e baixa atividade 
energética, existe o acúmulo de 
gordura.

Portanto é importante exercícios 
de alta intensidade, como os hiits, 
não podendo deixar de lado a 
musculação que, ao contrário do 
que muitos pensam, tem sim, um 
papel fundamental na perda de 
peso, e também uma alimentação 
equilibrada. Sempre ensino para 
os meus pacientes modificar um 
hábito errado de cada vez. 
Com isso temos maior adesão do 
tratamento e menos efeito sanfona.

Dra Tauany Rosique
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ESPECIAL

Bate Bola
• Família - base de tudo
• Deus - O centro da minha vida
• Medicina - amor pelo 
próximo 
• Trabalho - transformar vidas e 
devolver auto estima
• Sonhos - ter uma família 
grande
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18 anos da apresentadora de TV

ANNA JÚLIA
ANIVERSÁRIO

A CASA DOS EMPRESÁRIOS 

PAULO FERNANDO E 

DORCAS CRISTINA, FOI 

PALCO PARA MAIS UM  

ANIVERSÁRIO DA SUA ÚNICA 

HERDEIRA ANNA JÚLIA, QUE 

COMPLETOU A MAIOR IDADE 

EM UMA FESTA INTIMISTA 

PARA FAMÍLIA E AMIGOS, UM 

BELÍSSIMO EVENTO COM 

MOMENTO ESPECIAL DE 

AGRADECIMENTO A DEUS 

E ORAÇÃO DOS PASTORES 

SALMO DIOMAR E CÁSSIA 

VILELA, ABENÇOANDO A 

HERDEIRA PARA A PRÓXIMA 

ETAPA DA SUA VIDA! 

Louvarei o nome de Deus com cânticos e 
proclamarei sua grandeza com ações de graças;  

Salmos 69:30

14 | Viver Goiás



A aniversariante que está cursando o seu segundo 
período de jornalismo , é apresentadora de 2 
programas da  

TV Capital já trilhando o caminho dos pais . Além 
de empresários os apresentadores dos programas 
Gente Legal e Em Destaque, Paulo Fernando e Dorcas 
Cristina são proprietários da renomada produtora de 
vídeo Gente Legal  Produções Cinematográfica que há  
mais  de 20 anos se destaca  por realizar  produções 
comerciais, documentários, campanhas políticas 
e publicitárias, hoje também como   gestores  de 
uma TV canal aberto, transformou a TV Capital o seu 
Canal Promessas com uma das emissoras de maior 
diversidade de programação regional do Estado.

Basta  sintonizar no canal Aberto na frequência 32.1HD 
para o Estado de Goiás e na NET 23, SKY 332, VIVO 332 e 
para todo Brasil através do  aplicativo Canal Promessas 
disponível para androide e IOS,  ou  pelo  site www.
canalpromessas.com.br, para acompanhar a melhor 
opção de programação para a família Brasileira 

Em seus discursos  os pais corujas enfatizaram  sobre 
o segredo para uma vida de sucesso  “Deus é o autor e 
fonte de todo o bem que experimentamos na vida, e de 
todo o bem que se espera para o futuro”. Orgulhamos 
de ter uma filha alegre, inteligente, determinada mas, 
acima de tudo, obediente, temente a Deus e sensível ao 
Espírito Santo, valores inegociáveis.

Tu és o meu Deus; 
graças te darei! 

Ó meu Deus, eu te exaltarei! 
Deem graças ao Senhor, porque 

ele é bom; o seu amor dura 
para sempre.
Salmos 118:28-29
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Anna Júlia , ao centro, com os pastores da igreja Catedral da Família, 
Salmo Diomar e Cássia Vilela 

Anna Júlia ladeada pelos pais, Paulo Fernando e Dorcas Cristina
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ESCLARECIMENTOS SOBRE AS VACINAS CONTRA A

COVID-19
PARA COMBATER A DESINFORMAÇÃO E GARANTIR O SUCESSO DO PLANO DE 

IMUNIZAÇÃO, MAIOR ESPERANÇA PARA CONTER O AVANÇO DA COVID-19 EM TODO 
O MUNDO, TROUXEMOS INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE ESCLARECEM DE 

VEZ DÚVIDAS QUE ESTÃO CIRCULANDO POR AÍ

 1  Não há razão para duvidar da 
eficácia e segurança da vacina 
desenvolvida pelo Instituto Butantan 
em parceria com a Sinovac. A 
Coronavac tem a aprovação da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) 
que a incluiu na rede de distribuição 
global. 
Fatos – Ela é considerada boa o 
suficiente, chegando a 71% de 
eficácia contra mortes e 59% contra 
hospitalização nos testes feitos 
pela OMS. O imunizante também 
apresentou bons resultados contra a 
variante Delta.  
 
 2   Os efeitos das vacinas não devem 
ser motivo de medo ou recusa à 
vacina. Eles são esperados e duram, 
em média, dois dias. Vale lembrar 
que reações leves ou moderadas são 
comuns em qualquer tipo de vacina. 
Fatos – Os efeitos adversos são 
esperados e previstos em bula. Após 
receber o imunizante pode ocorrer 
mal-estar, febre, dor no corpo, entre 
outros sintomas. “A maioria dos 
efeitos colaterais foi de natureza leve 
a moderada e resolvida dentro de 
poucos dias’’. 
 
 3  Tomar remédios antes ou depois 
da imunização não diminui eficácia da 
vacina. Analgésicos comuns podem ser 
administrados porque não interferem 
na vacinação.  

Fatos – Não há contraindicação para o 
uso de medicamentos antes ou depois 
da aplicação dos imunizantes. Quanto 
aos medicamentos de uso contínuo, a 
bula da Coronavac explica que não é 
preciso interromper a administração, a 
não ser sob orientação médica.
 
 4  De acordo com a OMS, as vacinas 
contra Covid-19 foram testadas em 
grandes e randomizados ensaios 
controlados que incluem pessoas 
de uma ampla faixa etária, ambos os 
sexos, etnias diferentes e aqueles com 
condições crônicas.  
Fatos – Os imunizantes mostraram 
um alto nível de eficácia em todas as 
populações. As vacinas passaram por 
estudos clínicos rigorosos em muitos 
países para verificar sua segurança e 
eficácia. Todos os imunizantes contra 
a Covid-19, disponíveis no Brasil, 
reduzem internações 
em unidades de 
tratamento intensivo e mortes.  
 

 5  O risco de doença e morte pelo 
vírus é muito maior que quaisquer 
benefícios da imunidade natural.  
Fatos – Além de colocar a vida em 
risco, quem deixa de se vacinar corre o 
risco de enfrentar inúmeras sequelas. 
Segundo a Fiocruz, pessoas com casos 
mais graves de Covid-19 tendem a 
ter uma resposta imunológica mais 
robusta do que as pessoas que tiveram 
uma infecção branda ou assintomática. 
 
Não escolha vacina, quando chegar 
a sua vez faça a sua parte em prol 
da saúde de todos. Quanto mais 
rápido atingirmos uma ampla 
cobertura vacinal, menos casos graves, 
internações e óbitos. Vacina boa é 
vacina no braço. 
 
Fonte: Prefeitura de Goiânia
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AGENDE O SEU HORÁRIO

WWW.KANGENDO.COM.BR

(622 9 851551979
(622 362452568

ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE RESULTADOS RÁPIDOS E EFETIVOS PARA DORES NA 
COLUNA, CABEÇA, BRAÇOS, OMBROS, JOELHOS,  TORCICOLO, HÉRNIA DE DISCO, 

ARTRITE, ARTROSE, ENTRE OUTRAS.
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VALÉRIO LIMA: 
SENSEI

Referência na prática clínica e no 
ensino das terapias japonesas no Brasil

INICIOU SEUS ESTUDOS EM TERAPIAS ORIENTAIS AOS 19 ANOS, GRADUADO PELA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, EM FILOSOFIA, FEZ SUA PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ACUPUNTURA PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ACUPUNTURA. ATUALMENTE É 

MESTRANDO NA UNIVERSIDADE DO ATLÂNTICO, BARCELONA – ESPANHA, EM MEDICINA 

BIOLÓGICO-NATURISTA, COM ESPECIALIZAÇÃO EM ACUPUNTURA.

Em 2009, realizou pela Índia 
uma incursão para o estudo da 
Medicina Ayurveda, termo que se 

origina do sânscrito e significa: “ciência 
da vida”; sendo o mais antigo sistema 
de saúde de que se tem notícia.   
Em 2016, após anos de estudo e 
aprofundamento e, em razão do seu 
demasiado interesse pela acupuntura 
aaponesa, realizou uma viagem ao 
Japão para participação no Congresso 
Internacional de Acupuntura Japonesa, 
na cidade de Tsukuba.
 
Desde então, empreende 
sistematicamente viagens àquele 
país, estreitando relacionamento 
com eminentes mestres da área. 
Em suas estadas pelo Japão, firmou 
parceria com a Jtams (the Japan 
Traditional Acupuncture and 
Moxibustion Society), tornando-se o 
único representante dessa associação 
fora do Japão. Também é membro 
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da Shonihari Gakkai (The Japanese 
Society of Pediatric Acupuncture).
 
Em 2016, o Sensei Valério Lima 
montou a sua segunda clínica e escola, 
Kangendô, Escola Brasileira de Terapia 
Japonesas, iniciando um novo ciclo 
em sua carreira, com o objetivo de 
levar o conhecimento da Acupuntura 
Japonesa para o Brasil, América Latina 
e demais partes do mundo, vez que 
já ministrou aulas em várias partes do 
Brasil, América do Sul e Europa.
 
A palavra Kangendô em japonês, 
simboliza “o caminho de volta para 
casa” ou “caminho de volta à origem”, 
o significado da palavra traz a ideia de 
equilíbrio e retorno à harmonia natural 
do ser humano.
 
Através das terapias japonesas e da 
disseminação do conhecimento 
através do ensino, a Kangendô dá a 
sua contribuição na difusão da cultura 
japonesa no Brasil. A sede da escola 
encontra-se em Goiânia, além de uma 
filial em Brasília e, em apenas 06 anos 
de fundação, tornou-se referência 
no tratamento de dores crônicas e 
agudas, bem como, na formação 
de profissionais na área de terapias 
japonesas, é a primeira instituição 
na América do Sul a oferecer o curso 
de pós-graduação em acupuntura 
japonesa.
  
Em sua sede é possível encontrar várias 
terapias e tratamentos, dentre eles: 
shiatsuterapia, acupuntura japonesa, 
ventosa terapia, moxaterapia, reiki e 
outras inúmeras técnicas integrativas, 
dentre elas: constelação familiar e 
psicoterapia sistêmica. Além das 
terapias praticadas na clínica, temos 
também as formações profissionais, 
são elas: shiatsu kangendô, pós-
graduação em acupuntura japonesa, 
ventosaterapia Kangendô, reiki, 
sotai, seitai. A Kangendô é o local de 
referencia para quem quer receber 
tratamento ou formação na área de 
medicina integrativa.



SALGADOS  PARA EVENTOSEM GERAL

Atendemos sob encomenda

Fones: (62) 3287-1599 / 98438-2514 @luziasalgadoss

Chef Vinícius
62 | 99131.4343

Serviços completos para eventos
Churrasqueiro

Garçons
Cozinheiro

Ajudante de Cozinha
Segurança



Chef Vinícius
62 | 99131.4343

Serviços completos para eventos
Churrasqueiro

Garçons
Cozinheiro

Ajudante de Cozinha
Segurança



22 | Viver Goiás

TECNOLOGIA

22 | Viver Goiás

O Brasil é o terceiro país do 
mundo que tem mais usuários 
do Instagram, ficando atrás 

apenas de EUA e Índia. Isso mostra 
o quanto as redes sociais assumiram 
um papel essencial como fontes de 
informação e de entretenimento. E isso 
alimenta, consequentemente, o desejo 
de influenciadores (e pessoas comuns, 
por que não?) de querer cada vez mais 
conquistar seguidores e engajamento em 
suas publicações.
 
A bola da vez para atingir este objetivo se 
chama Reels. São vídeos curtos, que cada 
vez mais fazem sucessos na plataforma. 
Para se destacar em um acervo tão grande, 
o o administrador e CEO da agência de 
Marketing A5Mídias, Aldrin Nery, fala o 
que se deve fazer para otimizar a entrega 
dos vídeos. “O Instagram anunciou 
recentemente que passará a ser uma rede 
social focada em vídeos, uma clara forma 
de brigar com seus concorrentes que 
já são populares com esses formatos, a 
exemplo do TikTok e o próprio YouTube. 
Por isso, apostam no Reels, que veio para 
brigar e conter o crescente avanço do APP 
concorrente chinês”, conta.
 
Para se destacar em meio à essa multidão 

AMPLIE SEU ALCANCE 
NO INSTAGRAM COM O

VÍDEOS CURTOS ESTÃO CADA VEZ MAIS GANHANDO ESPAÇO NO 
INSTAGRAM. ESPECIALISTA EM MÍDIAS SOCIAIS, ALDRIN NERY, EXPLICA 

COMO ELAS PODEM TRAZER SUCESSO PARA O SEU PERFIL.

de vídeos, algumas dicas podem ser 
seguidas. Aldrin acredita que seguindo 
elas, é possível popularizar seus 
conteúdos dentro da plataforma:
 
A ordem de relevância do algoritmo 
do reels funciona assim:
 
1. O seu vídeo ser assistido até o final;
2. Seu vídeo receber like;
3. Seu vídeo receber comentários e;
4. Criarem um novo Reels através do 

seu (remix).
 

Lembre-se de que algumas 
situações podem trazer o efeito 
contrário e afetar a postagem dos 
seus vídeos: A utilização de marca 
d’água, a resolução baixa ou ainda 
temas como política ou com 
políticos vão dificultar a entrega 
do seu conteúdo. “Portanto, fique 
atento a essas dicas, não esqueça 
de manter a constância e bom 
engajamento”, finaliza Aldrin.
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DUNI SUCESSO NA
PANDEMIA!
A DUNI surgiu em abril de 2020, no 
início da pandemia de COVID-19, 
depois que o casal João Pedro e 
Thais decidiu unir suas experiências 
musicais e começar um projeto juntos. 
Além de cantores, eles também 
são compositores e, inclusive, têm 
músicas gravadas por artistas como 
Bruno & Marrone, Zé Felipe e Paula 
Mattos. Com um repertório eclético 
e adaptável, o dueto agora almeja 
levar sua música a todos os cantos 
possíveis, alegrando e entretendo o 
público. Até o fim do ano, eles ainda 
têm a expectativa de lançar um 
trabalho autoral que já está sendo 
preparado pela DUNI.

AGOSTO AZUL

IN FOCO

VICTTOR 
MENDES 
LANÇA MEU 
LUGAR
Em sua estreia, Victtor Mendes 
lançou no último 12 de agosto, 
o single “Meu Lugar” em 
todas as plataformas digitais, 
acompanhada de clipe, em seu 
canal no Youtube. A música, de 
composição do próprio cantor, 
é a primeira faixa de um álbum 
que o artista vem trabalhando 
após sua participação no 
programa The Voice Kids, quinta 
temporada.
A primeira canção de trabalho, 
produzida por Marcos Buzzo 
e pelo próprio Victtor, como o 
próprio nome sugere, fala sobre 
o lugar em que o intérprete se 
sente mais seguro, aquele lugar 
em que o tempo para, e que a 
gente se sente seguro. E este 
não é exatamente um ponto 
geográfico. Na faixa, Victtor 
canta que o tal lugar é ao lado 
de quem se ama e que é ali que 
tudo faz sentido.

Não só de novembro azul vive a saúde da população masculina. O agosto, também 
azul, vai muito além da conscientização e prevenção do câncer de próstata e busca 
focar na qualidade de vida do homem, alertando para medidas de prevenção, 
visitas regulares ao médico e a adoção de hábitos saudáveis. O atendimento médico 
regular é umas das principais recomendações como medida de cuidado. Mas a 
mudança de hábitos também é necessária. “Por isso, manter uma dieta balanceada 
com menos sal e produtos industrializados, praticar atividades físicas por pelo menos 
30 minutos ao dia, ficar de olho no peso e na pressão arterial, beber pelo menos 
dois litros de água diariamente e dar atenção à saúde mental são fundamentais 
para garantir qualidade de vida”, aconselha André Nogueira. Segundo o médico, 
além de se preocupar menos com os cuidados com a saúde, os homens fazem 
menos procedimentos de prevenção, procurando ajuda médica apenas quando o 
problema está agravado, o que dificulta ainda mais o tratamento.

Fo
to

: H
en

riq
ue

 Is
hi

ba

24 | Viver Goiás



Viver Goiás | 25 

leonardoarrudainfoco@gmail.com
Leonardoarruda
 62-98438-2554

Por Leonardo Arruda

VENHA COMO 
ESTÁS
O novo single da cantora gospel 
Virgínia Arruda “Venha Como 
Estás”, disponível em todas as 
plataformas digitais. Atingiu níveis 
máximos de visualizações. Virgínia 
Arruda é bispa, idealizadora do 
ministério A palavra do dia. Já 
foi capa da Revista Viver Goiás 
hoje com mais de 1 milhão de 
seguidores na internet. Virgínia 
com suas canções tem a missão 
de evangelizar e levar o amor 
de Deus através da música 
e palavras de fé para o seu 
público. Recentemente através 
de seus atos sociais doou mais 
de uma tonelada de alimentos 
para comunidade quilombola, 
(quilombo do Rio Grande do 
Norte) além de manter um 
trabalho constante de doações 
por todo o Brasil. 
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DIEGO FALK SUCESSO NAS 
NOITES GOIANAS
Cantor e compositor Diego Falk é atração de sucesso por onde passa. 
Vencedor do quadro “Garagem do Faustão”, de 2011, Diego Falk é cantor 
solo, mas utiliza a voz, o violão, os controladores e os pedais de efeito para 
reproduzir sons de outros instrumentos.  Carismático, Diego conquista o 
público e esbanja simpatia. Diego participou do aniversário de 01 ano do 
Programa Viver Goiás.   

THE CLINIC NA CASACOR 
GOIÁS 2021
O biomédico especialista em disfunções estéticas Dieick de Sá e o psicólogo 
Stênio Marques, sócios-proprietários da The Clinic no Setor Marista, foram um 
dos participantes da CASACOR Goiás 2021, que foi aberta ao público no dia 
28/08/2021. Eles que estrearam na mais importante mostra de arquitetura e 
decoração das Américas, presentes no espaço The Clinic Especialistas em Saúde, 
assinados pelas arquitetas Déborah Meireles e Elizabeth Pires. Durante o período 
que a mostra esteve vigente Dieick e Stênio vão realizaram algumas ações/bate-
papo com convidados especiais e abordaram temas como; saúde mental, estética, 
física, emocional e qualidade de vida.
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GOVERNO

OO Governo de Goiás realiza 
investimentos da ordem de 
R$ 1,1 bilhão em programas 

sociais para a parcela mais vulnerável 
da população nos 246 municípios 
do Estado. Entre projetos e entregas 
realizados, já foram mais de R$ 364 
milhões, que ganham reforço de R$ 
830 milhões para novas iniciativas, 
como reforma e construção de 
casas sem custo ou parcela de 

Estado investe 

R$ 1,1 BILHÃO
em programas sociais

financiamento para os moradores.

O governador Ronaldo Caiado destaca 
a proteção às pessoas como “manda-
mento número um” da gestão. “Deve-
mos ter visão humanitária de que todos 
os 7,2 milhões de goianos merecem 
viver com dignidade e, ao mesmo tem-
po, no exercício da cidadania”, declarou 
ao destacar que valores como amor ao 
próximo e solidariedade devem ser ba-

silares da conduta humana. “Precisamos 
ter olhos voltados às pessoas. A minha 
obra é chegar ao cidadão”, completou, 
ao mencionar que não se dedica a pro-
jetos faraônicos.

De acordo com a coordenadora do Ga-
binete de Políticas Sociais (GPS) e pre-
sidente de honra da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG), primeira-
-dama Gracinha Caiado, o trabalho 
liderado pelo governador na área so-
cial manteve o olhar atento aos mais 
carentes, sem perder de vista o desen-
volvimento nos demais serviços como 
saúde, educação e segurança pública. 
“Caiado convocou todos para se uni-
rem na luta pela defesa da vida. Nin-
guém ficou esquecido, ninguém ficou 
para trás”, enalteceu.

MÃES DE GOIÁS
Lançado pelo governador e pela pri-
meira-dama, o programa de distribui-
ção de renda foi instituído para atender 
a cerca de 100 mil famílias com filhos 
de até seis anos de idade. O auxílio fi-
nanceiro é de R$ 250 por mês e terá 

TRABALHO COORDENADO GARANTE 1 MILHÃO DE CESTAS BÁSICAS, 

SEGURANÇA ALIMENTAR PARA 530 MIL ESTUDANTES, 100 MIL FAMÍLIAS 

CONTEMPLADAS PELO MÃES DE GOIÁS, DISTRIBUIÇÃO DE 130 MIL 

COBERTORES, 10 MIL BOLSAS CONCEDIDAS PELO UNIVERSITÁRIO DO BEM 

(PROBEM) E 5 MIL VAGAS PARA APRENDIZ DO FUTURO
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um aporte total de R$ 219 milhões, por 
meio do Fundo de Proteção Social do 
Estado de Goiás (Protege Goiás). 
Ao avaliar como um dos programas 
mais importantes do Governo de Goiás, 
Caiado acredita que a iniciativa preen-
che uma lacuna de prestação de auxílio 
por parte do Estado. “As mães de Goiás, 
com crianças de zero a 6 anos de idade, 
não tinham até o momento um apoio 
do ponto de vista de ajuda financeira 
para alimentação correta para seus fi-
lhos”, analisou.

GOIÁS SOCIAL
O olhar estratégico para atender o cida-
dão é sustentado também pelo progra-
ma Goiás Social, que articula medidas 
em parceria com os municípios para 
superação de carências, com atuação 
focada nas famílias. O programa leva 
ações de qualificação profissional e 
para produção da agricultura familiar, 
juntamente com o Crédito Social, re-
curso para aqueles que passaram pela 
qualificação e desejam empreender.

É também por meio do Goiás Social 
que as doações de itens como cadeiras 
de rodas, muletas, andadores, fraldas, 
colchões especiais e filtros de água 
passou a alcançar todas as regiões do 
Estado. 
Também faz parte do Goiás Social o 
projeto Alfabetização e Família, bem 
como direcionamento para benefício 
de reforma de casas com custo zero, 
além de acesso ao Crédito Social. “Essa 
parceria [com prefeitos] muda a vida 
em cada cidade. Por mais distante que 
seja, estamos chegando lá, tem um 
pouquinho do Estado em cada lugar. É 
uma ação bem propositiva para irmos 
direto ao cidadão”, afirmou Caiado.

AQUECENDO VIDAS
O Governo de Goiás, via OVG e entida-
des sociais, distribuiu 130 mil coberto-
res para a população vulnerável. Entre 
os atendidos estão pessoas em situa-
ção de rua, ocupações e associações 

de catadores de materiais recicláveis. 
Os agasalhos também reforçaram a 
iniciativa com a soma de 6.300 peças. 
As entregas ocorrem em parceria com 
o Gabinete de Políticas Sociais e repre-
sentam um investimento de R$ 4,7 mi-
lhões por parte do Estado.

SEGURANÇA ALIMENTAR
A atuação da rede de proteção social 
foi reconsiderada com o advento da 
pandemia. De acordo com a primeira-
-dama, além de prover atendimento 
médico aos goianos, houve reforço na 
ação humanitária. “É um momento de 
cuidar das pessoas, e Caiado não mediu 
esforços”. Neste cenário, mais de R$ 70 
milhões foram investidos pelo governo 
para garantir a segurança alimentar das 
famílias goianas, sendo R$ 28 milhões 
em repasses diretos aos municípios, por 
meio das secretarias municipais de As-
sistência Social. 
Somente para aquisição de cestas bá-
sicas foram R$ 49 milhões em investi-
mentos. A aquisição está na quarta re-
messa, com a qual o Governo de Goiás 
chegará à marca de 1 milhão de cestas 
básicas distribuídas desde o início da 
crise causada pela Covid-19. Trata-se do 
maior investimento de um Estado no 
combate à insegurança alimentar gera-
da pela pandemia.

UNIVERSITÁRIO DO BEM
Em janeiro deste ano, o Governo im-
plantou o Programa Universitário do 
Bem (ProBem). O foco é promover o 
acesso ao ensino superior à faixa mais 
carente da população goiana. Atual-
mente, a iniciativa atende cerca de 5 mil 

universitários em todo o Estado. Neste 
semestre, 5 mil novas bolsas foram dis-
ponibilizadas. Com as novas inscrições, 
o ProBem alcança a marca de 10 mil 
contemplados.

O investimento previsto é de R$ 38,7 
milhões neste segundo semestre. Na 
primeira metade de 2021, foram des-
tinados R$ 20,4 milhões ao programa. 
“Para quem vem de uma família sim-
ples, chegar ao curso superior não é 
fácil, todos sabemos disso. Mais difícil 
ainda é se manter nos estudos até a 
graduação, porque os custos são altos”, 
frisa Gracinha Caiado.

Para o segundo semestre de 2021, fo-
ram ofertadas mais 4 mil bolsas parciais, 
que vão custear 50% do valor da men-
salidade, e outras 1 mil integrais que 
vão cobrir 100% da mensalidade. Para 
a maioria dos cursos, o benefício par-
cial pode chegar a R$ 650 e o integral 
a R$ 1.500. Já para alunos de medicina 
e odontologia, as bolsas serão de R$ 
2.900 (bolsa parcial) e R$ 5.800 (bolsa 
integral). 

APRENDIZ DO FUTURO
O governador Ronaldo Caiado tam-
bém abriu 5 mil vagas para o Progra-
ma Aprendiz do Futuro, no final de 
julho. Com pagamento de R$ 516, vale-
-alimentação no valor de R$ 150, vale-
-transporte, 13º salário, seguro de vida 
e concessão de uniforme, o projeto vai 
contratar adolescentes para aprendiza-
gem profissional em órgãos estaduais. 
O aporte anual na iniciativa será de R$ 
81,3 milhões. 

Viver Goiás | 27 

Fo
to

s:
 S

ec
om

 / 
Se

rg
io

 W
illi

an



28 | Viver Goiás

TURISMO
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A pandemia e a necessidade 
de isolamento social para 
conter a propagação da 

Covid-19 atingiu diretamente as 
atividades de diversos segmentos 
do mercado sendo que o setor 
de turismo e hotelaria ficou 
praticamente impedido de realizar 
suas práticas durante alguns 
meses.

No entanto, com o avanço da 
vacinação em todo país e a volta 
gradual das atividades em pontos 
turísticos, o setor hoteleiro começa 
a ter resultados e projeções 
positivas para o segundo semestre 
deste ano. De acordo com dados 
da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo- CNC, a estimativa 
do volume de receitas em 
2021 cresceu para 5,1%.

A Associação Brasileira das 
Operadoras de Turismo- 
Braztoa, também prevê uma 
melhora até o fim do ano. De 
acordo com dados divulgados, 
71% das operadoras foram 
procuradas por pessoas já 
vacinadas, sendo 29% referente 
a vendas neste mês de julho. 
A pesquisa também revelou 

MERCADO HOTELEIRO 

EM ALTA
Hotelaria Brasil inicia segundo semestre

de 2021 com perspectivas positivas

que os destinos no Brasil são os mais 
procurados visto que muitos adiaram 
planos de viagens internacionais neste 
momento.

Para uma das mais tradicionais redes 
hoteleiras do país, a Hotelaria Brasil, 
a retomada era esperada somente 
em outubro mas este segundo 
semestre já começou com bons 
números. Atualmente, a taxa de 
ocupação retrata uma recuperação 
diária. O Matiz Barão Geraldo, em 
Campinas, por exemplo, está com 
65%   da ocupação acumulada para 
este mês e este crescimento é notado 

também nos demais empreendimento 
do grupo como o Matiz Manhattan no 
Jardins em São Paulo, que voltou 
a dar picos de 100% de ocupação 
durante os finais de semana. Unidades 
como o Hampton Guarulhos e Matiz 
Jaguariuna comemoram a volta dos 
eventos e treinamentos corporativos 
que já respondem por uma parte 
importante da receita.

Márcio Lacerda, Diretor da 
Hotelaria Brasil, afirma que alguns 
empreendimentos já atingiram os 
patamares de ocupação pré-covid 
e que agora o desafio passa a ser 
recuperar a diária média. Outro 

aspecto interessante, que vem 
ocorrendo também é o 
aumento de contratos de longa 
permanecia em algumas praças.

“Redesenhamos nossas 
estratégias e focamos em 

segmentos que foram 
pouco atingidos pela 

pandemia, agora é 
entender a fundo 

as novas políticas de 
viagens da empresas, que 
também sofreram muitas 

mudanças, reforça Gustavo 
França, Head de Vendas e 

MKT da administradora.
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MAUS-TRATOS A ANIMAIS 
O deputado estadual Delegado Eduardo Prado apresentou, projeto 
de lei que estabelece a obrigatoriedade das clínicas veterinárias e 
pet shops a comunicarem à Polícia Judiciária casos de maus-tratos a 
animais identificados durante atendimento.  A propositura altera a 
Lei n° 20.629/2019, que define e pune atos de crueldade e maus-tratos 
contra animais. Com a mudança, as clínicas, consultórios ou hospitais 
veterinários, pet shops, deverão encaminhar a denúncia juntamente 
com o nome, endereço e contato do acompanhante no momento 
do atendimento, além de um relatório do atendimento prestado, 
com a espécie, raça e características físicas do animal, descrição 
de sua situação de saúde na hora do atendimento e os respectivos 
procedimentos adotados.

CENÁRIO

DESTAQUE

O Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Humano e Social 
de Goiânia, Zé Antônio vem se 
destacando no Governo Rogério 
Cruz. Zé, tem saído do gabinete 
e ido ao encontro da população 
para ouvir demandas. Além de 
visitas constantes aos Conselhos 
Tutelares e CRAS da cidade. Zé 
Antônio, vem reformando as 
unidades e entregou a nova 
central de óbitos do Município. 
Tem agido com sabedoria diante 
do momento complicado e ao lado 
da primeira-dama Thelma Cruz 
tem estendido as mãos, aos mais 
necessitados da Capital. 

ELEIÇÕES 2022 
As eleições para 
Governador é ainda no 
ano que vem, porém, 
muitas discussões tem 
dominado as redes 
sociais. Ainda não 
se sabe qual partido 
fecha com qual e quem 
serão os nomes. É 
notória a reeleição de 
Ronaldo Caiado. Porém 
correligionários de 
diversos partidos tem 
apostado que a disputa 
será entre Ronaldo Caiado e Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida. Não se 
sabe se o MDB embarca com Caiado ou apoia Mendanha. Muitos pedem que o 
Prefeito saia do Partido e vá para outro que banque sua candidatura ao Palácio 
das Esmeraldas. Muitas coisas ainda podem rolar. Mais as apostas são muitas 
para um embate entre Caiado X Mendanha em 2022. 



Viver Goiás | 31 

BRENNO
ALVES

Contato
(62) 98472-9798
@brennoalvesalmeida
/BrennoAlves
/brennoalves
alves.brenno@gmail.com 

AGOSTO 
DOURADO
Foi protocolado em Plenário, pela 
vereadora Sabrina Garcez (Goiânia) 
o projeto de lei, o qual institui no 
Calendário de Eventos Oficiais do 
Município, a campanha de incentivo 
ao aleitamento materno, denominado 
“Agosto Dourado” que abrangerá ações 
de conscientização e esclarecimento 
sobre a importância do aleitamento 
materno, como realização de palestras 
e eventos; divulgação nas diversas 
mídias; reuniões com a comunidade; 
ações de divulgação em espaços 
públicos e a iluminação ou decoração 
de espaços com a cor dourada.

COMUNICAÇÃO
Em uma nova forma de comunicar, e 
com o crescimento das redes sociais, 
que a cada dia vem dominando 
assessorias de imprensa e prefeituras. 
Vale destacar que a Prefeitura de 
Aparecida de Goiânia deu um show 
de criatividade nas mídias digitais. 
Inovando, com conteúdo criativo 
e fazendo com que a Prefeitura 
aproxime ainda mais da população.  A 
coluna quer parabenizar o Secretário 
de Comunicação de Aparecida de 
Goiânia, Ozéias Laurentino Júnior 
(foto)  e sua equipe por essa nova 
forma de fazer jornalismo. 

CAPA
Em comemoração ao Aniversário 
de Goiânia no próximo dia 24 de 
Outubro, a Revista Viver Goiás irá 
fazer uma homenagem a cidade. 
Contando a história, curiosidades 
e o desenvolvimento da cidade, 
além de muitas participações 
importantes. Para a capa dessa 
edição nossa equipe escolheu o 
Prefeito de Goiânia Rogério Cruz 
e a Primeira-dama Thelma Cruz. 
Aguardem que em Outubro tem 
edição especial. 
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GOVERNO

A Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) de Aparecida de Goiânia 
iniciou a vacinação contra 

Covid-19 de moradores a partir dos 18 
anos de idade. Para chegar nesta faixa 
etária, a cidade trilhou longo caminho, 
conforme o cronograma estabelecido 
pelo Ministério da Saúde. Além de 
avançar na imunização, o município 
também se destaca no combate à 
pandemia pelas ações estratégicas que 
foram implantadas desde março de 
2020. Até o momento, cerca de 70% 
da população já foi imunizada com a 
primeira dose.

Logo no início da pandemia, a Prefeitu-
ra de Aparecida montou o Comitê de 
Prevenção e Enfrentamento a Covid-19. 

Com ações estratégicas, 

APARECIDA
é referência no combate à pandemia

O grupo local, que reúne representan-
tes de diversas áreas da administração 
pública, Ministério Público, Câmara de 
Vereadores, entidades representativas 
e, sobretudo, a SMS discute todas as 
ações de combate à doença coletiva-
mente, considerando os indicadores 
científicos como base para tomada de 
decisões. 

Atenta às necessidades locais, a admi-
nistração da cidade capacitou centenas 
de servidores e ampliou a capacidade 
de atendimento à população ainda no 
início da pandemia. A testagem em 
massa da população e o monitoramen-
to de pacientes positivos com o serviço 
de telemedicina também se destacam 
entre as ações realizadas. 

Para atender pacientes contaminados 
pelo novo coronavírus que necessitam 
de internação hospitalar, a Secretaria 
Municipal de Saúde implantou 156 no-
vos leitos de UTI’s e 196 de enfermarias. 
“No início do mês de março, Aparecida 
contava com 63 leitos de UTI na rede 
pública. Com a chegada da pandemia 
em Goiás, iniciamos um intenso e pla-
nejado trabalho para ampliar nossa 
rede e, apenas em três meses, mais que 
dobramos esse número”, lembra o pre-
feito de Aparecida de Goiânia, Gustavo 
Mendanha, do MDB. 

Ainda de acordo com o prefeito, a cida-
de também atende pacientes de cerca 
de outros 30 munícipios da Região Me-
tropolitana de Goiânia e até de outros 
estados brasileiros. “Nesta pandemia, 
oferecemos atendimento de qualidade 
aos aparecidenses e também para ou-
tros pacientes que vieram de diversas 
regiões de Goiás e até do Brasil. Nos-
sa estrutura tornou-se referência para 
muitas administrações”, destaca o pre-
feito. 

TESTAGEM EM MASSA
Outra ‘arma’ utilizada pela cidade no 
enfrentamento à doença é a testagem 

COM POPULAÇÃO ESTIMADA EM QUASE 600 MIL HABITANTES, CIDADE 

AMPLIOU CAPACIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, IMPLANTOU 

ESCALONAMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS, REALIZA TESTAGEM EM 

MASSA DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA E AVANÇA NA VACINAÇÃO
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em massa da população com exame 
RT-PCR, considerado padrão ouro no 
diagnóstico da Covid-19.  Disponibilizar 
o teste para os moradores com sinto-
mas ou que tiveram contato com pa-
cientes positivos ajuda a SMS monitorar 
melhor a disseminação do vírus no mu-
nicípio. “A testagem nos permite acom-
panhar a evolução da doença. A pessoa 
que testa positivo fica isolada e é moni-
torada pelo serviço de telemedicina e, 
em alguns casos, disponibilizamos um 
oxímetro para auxiliar nesse monitora-
mento. Essa paciente recebe ligação de 
um profissional de saúde todos os dias; 
caso seja necessário é encaminhado a 
uma unidade de saúde para iniciar o 
tratamento”, explica Mendanha. 
Os testes, que são realizados mediante 
agendamento via telefone ou aplicati-
vo, são disponibilizados em nove pos-
tos espalhados em diferentes regiões 
da cidade. Dois deles, inclusive, aten-
dem na modalidade drive-thru em que 
o exame é realizado com o paciente 
dentro de seu veículo. Além disso as 
três Unidades de Pronto Atendimento 
(UPA’s) também realizam, quando ne-
cessário, a testagem de pacientes in-
ternados. O resultado é disponibilizado 
em um período de até 24h. 

“Apenas 
Aparecida já 
realizou quase 
400 mil testes 
RT-PCR. A nível 
de comparação, 
por exemplo, 
testamos mais 
que todo Estado 
de Goiás desde o 
início do período 
pandêmico”.

 Prefeito Gustavo Mendanha. 

Preservar vidas e empregos é uma das 
preocupações constantes da adminis-
tração de Aparecida na pandemia. Se-
guindo essa premissa, foi adotado na 
cidade modelo de isolamento social que 
permitiu, nos momentos mais críticos 
da pandemia, o funcionamento em dias 
alternados das atividades comerciais. 
Assim, ao contrário do que foi feito em 
diversas cidades e estados, a economia 
continuou ativa, evitando o desempre-
go de milhares de trabalhadores. 

“Dividimos a cidade em dez macrozo-
nas. A cada dia da semana, conforme 
o cenário da pandemia, duas dessas 
macrozonas ficavam fechadas, mas re-
abriam nos outros dias. Dessa forma, 
mantivemos o comércio aberto e os 
empregos após adaptarmos o modelo 
de Israel para nossa realidade. Tivemos 
adesão de 90% dos comerciantes que 
reconheceram nossos esforços para 
não prejudicar os setores produtivos de 
nossa cidade”, comemora Mendanha. 

Ainda de acordo com o prefeito, além 
do escalonamento das atividades eco-
nômicas, os comerciantes também 
aderiram às regras de prevenção da 
Covid-19. “Praticamente todos enten-
deram o momento difícil e colaboram 
com a medição de temperatura, uso 
obrigatório da máscara, álcool em gel 
para higienização das mãos e, sobretu-
do, evitam aglomerações em seus esta-
belecimentos. Tivemos casos flagrados 
pela fiscalização de desrespeito às nor-
mas, mas foram poucos, e devidamente 
punidos com base na legislação vigen-
te”, diz o prefeito.

VACINAÇÃO 
Aparecida tem avançado a cada dia, 
desde janeiro deste ano, na imunização 
de sua população. Com mais de 400 mil 
doses aplicadas até este mês de agos-
to, a cidade atingiu 70% da população 
adulta imunizada com pelo menos uma 
dose e 30% com duas doses ou dose 
única, estando completamente imuni-
zados. A população adulta da cidade 
é estimada em 422.666 habitantes, de 
acordo com dados do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE).

São números expressivos que ilus-
traram todo trabalho da gestão. Não 
medimos esforços para vacinar nossa 
população. Em Aparecida, dose recebi-
da é dose aplicada. Nossa vacinação é 
realizada em três postos drive-thrus’s e 
em outras cinco UBS’s. Vamos continuar 
com esse vigor até que toda população 
seja imunizada e possamos, aos pou-
cos, voltar à normalidade”, finaliza Gus-
tavo Mendanha sobre o trabalho feito 
em Aparecida no combate à pandemia. 

E para ampliar ainda mais o acesso da 
população à dose da vacina, a SMS pas-
sou a realizar neste mês de agosto a 
Super Quarta de Vacinação, onde toda 
quarta-feira são destinadas mais de 2 
mil vagas para agendamento em 21 
postos fixos de imunização; e também 
o Mutirão de Vacinação aos finais de 
semana. Na primeira edição atingimos 
mais de 10 mil pessoas com aplicação 
da primeira dose. “Desta forma vamos 
avançando e democratizando o acesso 
a vacina”, finalizou o prefeito Gustavo 
Mendanha. 
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SAÚDE

Pessoas que praticavam exercícios 
físicos antes de contrair a 
Covid-19 estão se deparando com 

novos desafios ao retornar aos treinos. 
Isso porque a infecção causada pelo 
coronavírus pode deixar sequelas que 
prejudicam a prática de atividade física, 
como cansaço, fraqueza muscular, 
confusão mental e dificuldades para 
dormir. 

Mas se você já teve a Covid-19 e está 
recuperado, o professor de educação 
física do Sesc Goiás, Johnathan Pereira 
(foto), garante que não há risco para 
o retorno desde que você tenha uma 
orientação médica e de um treinador. A 

COVID-19
os cuidados para voltar aos exercícios 

físicos depois da recuperação

orientação vale, inclusive, para pessoas 
que tiveram Covid-19 com sintomas le-
ves ou assintomáticas. 

“Pegou Covid e já está curado? A pri-
meira coisa é consultar seu médico, 
para saber se você já está apto para 
retornar à atividade física. Feito isso, 
busque uma atividade física que você 
gosta de praticar para termos uma con-
tinuidade dos treinos. Começar uma 
academia, depois parar, em seguida fa-
zer outra atividade, por exemplo, pode 
contribuir com a queda da sua imuni-
dade”, explica. 

Segundo ele, o início ou o retorno dos 

exercícios físicos com volume errado 
ou intensidade errada se tornam um 
imunossupressor, ou seja, diminui a 
atividade do sistema imunológico. “Por 
isso, a orientação é que no começo da 
atividade física a pessoa procure fazer 
de 30 a 50 minutos de treino, e busque 
exercícios com menor frequência cardí-
aca para que sua imunidade não tenha 
um desgaste”, aconselha. 

Cuidar da imunidade é primordial no 
retorno da atividade física, de acordo 
com Johnathan Pereira. Além de evitar 
possíveis danos, fortalecer o sistema 
imunológico também contribui para a 
recuperação total da Covid-19. Por isso 
é preciso estar em dia com a alimen-
tação, consumindo os nutrientes ne-
cessários para o organismo, da mesma 
forma é essencial ter uma boa noite de 
sono e praticar os exercícios com inten-
sidade e volume corretos. 

“Algumas pessoas relatam efeitos pós-
-Covid até dois meses depois da alta, 
então o segredo é retornar com treinos 
respeitando o seu corpo e seguindo 
toda orientação profissional. É sempre 
bom lembrar que a atividade física re-
alizada de forma correta é uma grande 
aliada para uma vida mais saudável”, 
afirma. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO SESC GOIÁS, JOHNATHAN PEREIRA, ORIENTA 

QUE RETORNO DEVE SER FEITO COM TREINOS DE MENOR INTENSIDADE 
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CULINÁRIA

ESCONDIDINHO 
CREMOSO

Ingredientes
Base
• 400g de requeijão cremoso 
• 3 - caixinhas de creme de leite
• 200g -  de mussarella
• 200g - de presunto
• Pitada de noz moscada

Recheio
• 400g. de paloma picadinha
• 1 - cebola média picadinha em 

cubos
• 2 - tomates picadinho em cubos
• 2  - colheres de mostarda
• 1 - colher de molho de tomate
• Temperos a gosto, salsa, pimenta 

do reino,  cheiro verde.

RECEITAS do LEO
Receitas práticas e rápidas que são apresentadas 

aos domingos, pelo jornalista Leonardo Arruda, 
no Programa Viver Goiás, na TV Capital Canal 32.1 e 
também pelo you tube #programavivergoias

Modo de preparo
Frite a carne acrescente o alho e a 
cebola. Deixe dourar, acrescente a 
mostarda e os tomates deixe ferver e 
faça o molho acrescentando a massa 
de tomate e os temperos da sua 
preferencia.  
Montando a base.  
Misture o requeijão com o creme de 
leite mecha bem e acrescente a noz 
moscada. Faça a primeira camada no 
refratário e cubra com mussarela e 
presunto. Jogue o recheio e faça mais 
uma camada de presunto e mussarela  
finalizando com o creme de requeijão.  
Leve ao forno pré aquecido por 20 min. 
Sirva com arroz e batata palha

MOUSSE 
DE LIMÃO

Sem forno, sem gelatina, 
saborosa e refrescante

Ingredientes:
• 1 Caixa de leite condensado
• 2 caixas de creme de leite
• 1 pacote de bolacha maisena
• 3 limões 

Modo de fazer:
Misture o leite condensado com o 
creme de leite, acrescente os limões 
aos poucos até adiquirir uma mistura 
homogenea. 
Em um refratario forre o fundo com o 
creme e acrescente as bolachas e vai 
intercalando as camadas, finalizando 
com o creme. Decorar com raspas de 
limão e levar pra geledeira até gelar. 
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SUCO DE GOJI BERRY
Ingredientes
• 200 ml água gelada
• 2 colheres de sopa goji berry
• ½ colher de sopa mel
• 100 gramas morango
• 1 colher de sopa suco de limão

Modo de fazer 
Colocar a goji berry dentro de uma jarra com os 200 ml 
de água gelada. Deixar a frutinha hidratar na água por 
10 minutos.
Após esse período, despejar a mistura de água com goji 
berry no liquidificador. Bater por alguns minutinhos até 
o líquido ficar homogêneo. Acrescentar o suco de limão 
e o mel. Bater novamente para misturar tudo. Adicionar 
os morangos e bater mais um pouco. Transferir o suco 
para um copo e servir-se imediatamente.

NOTAS
Você pode substituir os morangos usados no final da 
receita por outra fruta da sua preferência. Se quiser um 
suco bem refrescante, adicione pedrinhas de gelo na 
hora de servir.
É importante tomar o suco logo após o preparo para 
não perder as suas propriedades.

O que é goji berry para que serve?
A Goji berry possui poucas calorias e ajuda a melhora a digestão, 
aumentando a sensação de saciedade devido às fibras que contém. 
Além disso, alguns estudos sugerem que também pode ajudar a 
controlar o açúcar no sangue, beneficiando a perda de peso.
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PIMENTA CUMARI 
EM CONSERVA

Ingredientes
• 1/2 kg de pimenta da sua 

preferência (pode fazer um mix 
com tipos diferentes)

• sal a gosto
• óleo ou azeite
• vinagre de álcool
• potes esterilizados
• água fervente
• água com gelo

Modo de preparo
Lave bem as pimentas e remova 
os talos, evite as pimentas que 
estiverem macias demais.
Depois de limpas mergulhe as 
pimentas em  água fervente por 

dois minutos.
Escorra a água e imediatamente 
coloque-as em uma bacia de 
água com gelo para parar o 
cozimento e não deixar que elas 
amoleçam.
Em seguida, divida as pimentas 
nos potes esterilizados. Preencha 
com vinagre de álcool até a 
metade e complete com o óleo.
Deixe descansando fora da gela 
por pelo menos 10 dias para o 
óleo adquirir o sabor da pimenta.
O molho de pimenta em 
conserva pode ser usado para 
apimentar saladas, caldos e sopas 
e até carnes.
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PROFISSÃO

“Não sei” é a primeira coisa 
que vem à cabeça quando 
você pensa em sua vida 

profissional? Nossa equipe conversou 
com a coordenadora pedagógica 
do Sesc e Senac Goiás, Valéria Barros 
Costa, e ela ensinou passos importantes 
para quem precisa se decidir.

Escolher uma carreira é sempre um de-
safio. Para os mais jovens, a imaturidade 
e a pouca vivência de mundo influen-
ciam. “O pouco conhecimento acerca 

Especialista ensina como escolher a

CARREIRA
IDEAL

de todos os fatores que estão além 
daquele pequeno grupo familiar ou es-
colar que os alunos pertencem”, explica 
Valéria. Já para um adulto que está inse-
rido no contexto profissional e resolve 
mudar de carreira, a coordenadora des-
taca problemas como a questão finan-
ceira e a mudança de paradigmas de 
pensamentos.

Independente do momento, seja ele 
cronológico ou emocional, a rede de 
apoio se destaca como algo importante 

que reflete diretamente na forma como 
a pessoa vai realizar suas escolhas. “Essa 
influência pode ser positiva, no sentido 
de favorecer uma amplitude da forma 
de pensar o mundo, como também 
pode ser negativa, que no caso cerce-
aria, limitaria essas escolhas e a pessoa 
pode acabar fazendo escolhas não sus-
tentadas nos seus interesses, mas sim 
nas expectativas dos outros”, ressalta 
Valéria Barros.  

PASSOS PARA ESCOLHER 
A CARREIRA

O primeiro passo para escolher uma car-
reira profissional, independente se for 
um jovem recém-saído do Ensino Mé-
dio ou um adulto que queira mudar de 
área, é investir em autoconhecimento 
para identificar os assuntos de interesse. 
“Quanto mais e melhor conhecemos so-
bre nós mesmos, mais e melhor estare-
mos convictos daquilo que é realmente 
interesse, daquilo que realmente vai nos 
trazer satisfação”, explica Valéria.

Para a profissional, podemos considerar 
uma boa escolha de carreira quando 
é possível aliar satisfação e busca de 

TER AUTOCONHECIMENTO E NÃO ROMANTIZAR A REALIDADE SÃO PONTOS 

FUNDAMENTAIS, ORIENTA COORDENADORA DO SESC E SENAC GOIÁS
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recurso material. “Por isso”, destaca a 
coordenadora, “quanto mais eu me co-
nheço, quanto mais conheço o mundo 
que me cerca, melhores estratégias eu 
tenho para articular essas duas coisas: 
minha satisfação pessoal e a forma de 
adquirir meios de sobrevivência.”

O segundo passo é voltado àqueles 
que desejam mudar de profissão. O que 
fazer neste caso? ‘Nunca é tarde para 
recomeçar’, quem nunca ouviu essa fra-
se? Ela pode ser uma forte motivação, 
mas Valéria pondera: “é preciso cuidado 
para não romantizar uma realidade que 
nem sempre é possível.” Sendo assim, 
o segundo passo é avaliar o contexto, 
levando em consideração todas as con-
dições para uma transição de carreira.

“Você tem condições em retomar do 
zero? Você tem uma estrutura finan-
ceira que te permite recomeçar? Você 
tem uma estrutura emocional que vai 
garantir que você realmente comece 
de novo? Você tem tempo?   Esses fa-
tores precisam ser analisados para que 
uma decepção ou uma ideia de não 

geram ou não renda. “Esse é o mundo 
do trabalho, porque o trabalho é uma 
atividade humana”, esclarece.

Já o mercado de trabalho é aquilo que 
a sociedade demanda, que a sociedade 
exige e que gera, necessariamente, renda. 
“Articular essas duas dimensões, o mun-
do do trabalho e o mercado de trabalho, 
pode gerar ansiedade e ser complicado. 
E começar ou recomeçar uma carreira 
profissional diante de uma situação em 
que existe uma incompatibilidade entre 
esses dois universos precisa ser analisado 
de uma forma muito prática, consciente e 
menos romantizada”, observa.  

“ Quanto mais e melhor conhecemos sobre nós 
mesmos, mais e melhor estaremos convictos 
daquilo que é realmente interesse, daquilo que 
realmente vai nos trazer satisfação”.

Valéria Barros, coordenadora pedagógica do Sesc e Senac Goiás

atendimento dos seus objetivos iniciais 
não se concretize como uma situação 
de fracasso. É importante analisar todos 
esses fatores de uma forma muito rea-
lista”, orienta a coordenadora.

MUNDO DO TRABALHO X 
MERCADO DE TRABALHO

Outro ponto de atenção é compreen-
der a diferença entre o mundo do tra-
balho e mercado de trabalho. Valéria 
explica que o mundo do trabalho se 
refere a todas as atividades que assu-
mimos e desenvolvemos durante a 
vida, independente se essas atividades 
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TECNOLOGIA

Não importa sua ocupação, idade 
ou classe social: a sensação de 
cansaço mental por excesso de 

informações é uma queixa constante 
já classificada informalmente como 
uma epidemia, ou “infodemia” – 
termo utilizado por especialistas 
para mensurar o impacto do excesso 
de informações e dados na vida do 
homem moderno. 

A boa notícia é que, para além de uma 
realidade ainda em ascensão, é possível 
virar a chave e aprender a filtrar os 
estímulos tecnológicos entendendo 
a relevância do que o nosso cérebro 
consome, absorvendo melhor a 
tecnologia, sem necessariamente ser 
intoxicado por ela. 

Dado, informação e 
cansaço virtual 

Para entender o cansaço mental que 
vem da vida online é preciso entender 
que a democratização dos meios de 
comunicação transformou todas as 
pessoas em produtores de dados e 
informações. 

Se famílias inteiras se sentavam em 
frente a televisão para assistir os 
mesmos programas de TV há 30 anos, 
hoje nos contentamos em assistir a 

INFOTOXICADOS

vida de outras pessoas em nossos 
celulares. 

Cada informação, foto, vídeo, áudio 
é um dado que vai para o nosso 
cérebro e precisa de energia para ser 
consumido. 

O risco, segundo a jornalista Ana Lucia 
Ferreira, analista de comunicação 
do Método SUPERA, está em não 
estabelecer um limite para a exposição 
virtual diária. “De forma isolada, os 
dados não alteram um contexto. Já 
dados contextualizados e comparados 
são informação. Somos bombardeados 
por informações e dados de todo tipo 
e muitas vezes não sabemos o que 
fazer com eles”, explicou. 

O risco da atenção
 parcial constante 

Você já percebeu que está cada 
vez mais difícil se concentrar? A 
atenção parcial constante é também 
uma consequência de um mundo 
multitarefa, em que somos assediados 
a realizar muitas coisas ao mesmo 
tempo.  

Para o nosso cérebro isso tem 
consequências que merecem a nossa 
atenção. “O excesso de informações 

Cansado de 
internet?

afeta não apenas a concentração, 
mas também habilidades como a 
memória. Assim como a maioria 
das habilidades que podem ser 
treinadas e aprimoradas, a atenção 
e a concentração também podem 
ser fortalecidas”, assegurou Patrícia 
Lessa, Diretora Pedagógica do Método 
SUPERA, uma rede de escolas de 
ginástica para o cérebro. 

Por que me sinto cansado 
na internet? 

Levantamento da Data Never Sleeps 
(Dados Nunca Morrem) de 2020, 
mostrou que, a cada minuto cerca de 
347 mil novos stories são postados 
no Instagram, 147 mil fotos são 
postadas no Facebook e 41 milhões de 
mensagens são trocadas no WhatsApp. 

Se ninguém consegue acompanhar 
tudo que é postado em um dia na 
internet, os algoritmos direcionam o 
usuário para os estímulos pelos quais 
ele mais é atraído. Se por um lado 
isso é positivo, por outro isso também 
contribui para a sensação de looping 
e cansaço mental, uma vez que o 
usuário não é levado para longe de 
suas preferências. 

“Já sabemos que os algoritmos 

ENTENDA O QUE O EXCESSO DE INFORMAÇÃO CAUSA NO SEU CÉREBRO
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ARTIGO

trabalham para otimizar a experiência do usuário 
de forma que ele se mantenha dentro das suas 
preferências pessoais. Como o usuário de uma rede 
social sempre permanece na mesma zona, vendo os 
mesmos conteúdos não são instigados ao diferente, 
o que pode justificar essa sensação de estar sempre 
no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, também 
virtualmente”, explicou a jornalista. 

Virando a chave 
Uma forma de absorver melhor o que a tecnologia 
tem a oferecer e melhorar os “gaps” ocasionados pelo 
seu uso constante em termos de atenção e memória, 
é manter o cérebro ativo. 

“Precisamos entender que quando exercitamos 
o cérebro ativo com novidade variedade e 
desafio crescente, as conexões entre neurônios se 
modificam, algumas ficam mais fortes, outras mais 
fracas, dependendo do uso. E essa mudança, com a 
experiência que é justamente a base do aprendizado, 
faz com que o cérebro responda de uma maneira 
diferente da próxima vez que for usado, que for 
acionado. Isso é possível graças ao conceito de 
neuroplasticidade (ou seja, a capacidade do cérebro se 
modificar de acordo com estímulos), já comprovado 
pela neurociência”, explica a Diretora Pedagógica. 

Ela complementa dizendo que a missão do SUPERA 
enquanto empresa de estimulação cognitiva é 
também ajudar a sociedade a enxergar quando os 
estímulos não são favoráveis ao crescimento. “Como 
tudo na vida, navegar na internet também exige 
equilíbrio e bom senso”, conclui. 

Confira algumas dicas 
para fazer as pazes com 

a tecnologia:
•Estabeleça horários para acessar as redes sociais; 

•Priorize o que é importante. Você tem mesmo que ver tudo 
o que aconteceu na vida de todos os seus amigos? Priorize 
seu tempo e reserve um dia da semana apenas para 
interações sociais e virtuais; 

•Evite os extremos - Se o excesso de informações é ruim, o 
contrário também não é bom. A alienação completa pode 
ter consequências individuais e coletivas. Busque sempre 
o equilíbrio; 

•Entenda o que é relevante. Quem nunca deixou de seguir 
alguém porque o conteúdo das postagens não fazia mais 
sentido? Crie filtros para identificar se assistir alguém vai 
somar a sua vida ou não. 

•Imagine um carro andando que freia toda hora? Quando 
estamos em uma tarefa e checamos as redes sociais a 
todo momento, interrompemos nosso pensamento e 
dificultamos a formação de memória. 

•Treine a sua atenção: melhorar a atenção significa melhorar 
sua memória. A atenção é a porta de entrada para as 
informações que são captadas pelos vários sentidos 
do nosso corpo. Quando isto acontece, as informações 
que recebemos chegam ao cérebro e são selecionadas 
conforme a prioridade que serão processadas.

•Mantenha o senso crítico: o que estou aprendendo vendo 
isso? Nossa vida é um constante aprendizado e sim: na 
internet aprendemos muitas coisas boas. Se um conteúdo 
causa mal-estar, questione o quanto você está crescendo 
com o que você vê todos os dias. 

Viver Goiás | 43 



www.mistralespacobuffet.com.br  | Av. Roma, 277 Jardim Europa / Goiânia - GO

@mistralbuffet  |     (62) 99606-1889  |      mistralfestas@gmail.com





Um lugar onde você 
vai se encontrar desde 
a chegada.

Palestras
Convenções
Treinamentos 
Cerimônias religiosas
Casamento
Premiações
Aniversários
Formaturas 

www.jleventosgyn.com.br
@jleventosgyn 

(62) 3954-6444 / (62) 99117-6666
Rua V-1, Qd. V-14, Lt.s 1/2/6-9, nº 787 – Vila Rezende



Projeto Cidade Inteligente

• 650 câmeras de monitoramentos nas ruas

• 700 km de fibra óptica

• Data center com 4.3 petabytes

Em Aparecida, o futuro é agora. Por isso, investimos em projetos 
que ajudam a cidade a seguir avançando, oferecendo mais 
segurança e qualidade de vida para a população.

Escaneie e assista:

A única de Goiás entre as 20 que mais avançaram na última década.
Fonte: IDGM/Macroplan
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