Pernambucano arretado

Centro-Norte
Notícias

A saga de Benjamin Constant,
que adotou e contribuiu
significativamente com Pedro Afonso.
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O Jornal de Todos

Voz potente

Nova coluna valoriza artistas
de todos os segmentos e ajuda
a preservar a cultura local.
Na estreia, o músico
Conceição Abreu.
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março de 2020

PEDIDO DE LEITORES

CNN mostra gastos da Câmara
de Pedro Afonso com diárias
O CNN realizou consulta detalhada ao Portal da Transparência da Câmara Municipal de Pedro
Afonso e levantou dados sobre o recebimento das diárias dos vereadores entre janeiro de 2017 e
março deste ano. Conﬁra quanto cada parlamentar gastou do início da legislatura até aqui.
>>> PÁGINA 8 <<<

NO TOPO DO SUCESSO
O cara dos hits
Compositor de vários sucessos nacionais, Henrique Casttro
retomou a carreira de cantor. Confira entrevista
exclusiva do artista natural de Pedro Afonso. Ele
relembra a infância na cidade e fala da carreira.
>>> PÁGINA 9 <<<

ESPECIAL
Elas por Elas
Mulheres compartilham experiências
e pensamentos sobre o universo
feminino no século 21.
>>> PÁGINA 4 <<<

RODA DE CONVERSA – Coronavírus é uma preocupação coletiva
>>> PÁGINA 2 <<<
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1º TÍTULO

Portelinha F.C. vence
no estádio Ricardão

É hora de termos
responsabilidade coletiva
Henrique Lopes
Em meio às mais diversas
fake news sobre chás que curam
um vírus ainda pouco conhecido, as notícias catastróficas do
aumento dos números de contaminados e mortos por todo o
mundo, as quedas das bolsas
de valores e os sequentes circuit breaker, é necessário que
tenhamos o mínimo possível
de responsabilidade coletiva
como a principal medida para
combater a pandemia do novo
coronavírus (Covid-19).
Em todo o mundo, fronteiras, estabelecimentos comerciais e espaços públicos foram
fechados; aulas, exposições
artísticas-culturais, congressos,
entre outros eventos, foram
suspensos, enquanto cidadãos
são obrigados a ficar de quarentena em suas casas para
evitar que mais pessoas sejam
contaminadas na guerra contra
a doença, que já atingiu mais de
150 países e matou milhares.
Usando a frase de um comentarista da TV portuguesa,
ao falar da doença que atinge
principalmente os idosos,
“Aos avós lhe foi pedido para
irem à guerra, a vocês fora pedido apenas para ficar no sofá”,
o momento é de tensão, de
batalha contra um inimigo que
já ocupa todo o mundo de forma invisível e extremamente
perigosa para muitas pessoas.
Não se trata de criar um
pânico coletivo sobre o coronavírus, mas de tomar medidas responsáveis para evitar
a doença. Diferente do que o
presidente Jair Bolsonaro mencionou ao chamar de “histeria”
o cenário mundial, ao tempo

A Portelinha Futebol
Clube foi a primeira campeã
de uma competição oficial
realizada no Estádio Municipal Ricardão. A equipe venceu, no dia 29 de fevereiro,
o Campeonato Municipal de
Futebol de Campo de Pedro
Afonso 2020. O título veio
após a equipe vencer o Bom
Jesus E. C., nos pênaltis, pelo
placar de 5 a 4.
O time campeão recebeu R$ 2.300,00, troféu e
medalhas, e o 2º lugar ganhou R$ 700,00, troféu e
medalhas. Já o artilheiro, o
goleiro menos vazado e o atleta destaque do campeonato
receberam troféus.
Números
O Campeonato Munic-

que zombava da pandemia ao
participar de mobilizações sociais de forma irresponsável,
o vírus já vitimou e vitimará
milhões de pessoas por todo
o mundo, deixando um rastro
de morte e sequelas sociais e
econômicas inimagináveis.
Portanto, a hora é de ter responsabilidade coletiva. Não importa se estou com a imunidade
boa ou não estou entre os pacientes mais suscetíveis. O meu
dever também é com o próximo
pois, se eu estou contaminado,
o risco de contaminar outras
pessoas é grande. Nunca foi tão
necessário, ao longo da história
mundial, cuidarmos de nós mesmos e dos outros.
Desta forma, se puder evitar
espaços de aglomeração, evite!
Pode ficar em casa? Fique! Consegue remarcar uma viagem?
Remarque! Suspender festas ou
comemorações? Suspenda! A
medidas parecem drásticas, ainda para nós, brasileiros, povo
caloroso e cheio de vida, mas são
necessárias para evitar que mais
cedo ou mais tarde tenhamos

que ficar em casa por obrigação,
forçados a lutar isolados contra o
inimigo invisível.
A responsabilidade coletiva começa agora, nesse
exato momento, ao diminuir
os toques, abraços, aperto de
mão, a aplicação correta da etiqueta respiratória entre outras
medidas de prevenção como
manter a imunidade boa, lavar
corretamente as mãos e o uso
de álcool gel. Além de parar de
compartilhar informações de
casos falsos ou remédios milagrosos nas redes sociais.
É hora de termos cautela,
de nos reeducarmos, de termos
consciência que o vírus teve
início em uma única pessoa e
se espalhou pelo mundo. Sendo assim, mesmo que pareça
impossível, podemos usar a
mesma lógica, de iniciar em
uma única pessoa para impactar outras, e, desta forma, individualmente, sermos o antídoto
da doença para nós mesmo e
aos que estão ao nosso redor,
evitando que a doença torne-se
uma catástrofe ainda maior.

ipal de Futebol de Campo
contou com a participação
de nove equipes, foram realizadas 14 partidas e as redes balançaram 69 vezes,
média de 4.9 gols por partida. Gerlys (Bom Jesus) foi
o artilheiro da competição
com 6 gols e também levou
o troféu de Atleta Destaque.
O goleiro menos vazado foi o
João Marcos “Gongo” (Portelinha) com 4 gols sofridos.
A competição foi realizada pela Liga Esportiva
de Pedro Afonso (LEPA)
em parceria com a Prefeitura de Pedro Afonso, e apoio
do Centro-Norte Notícias/
Portal CNN, Secretaria Municipal de Cultura e Esportes,
Rádio Vale FM e Jonas Publicidades e Eventos.

Portelinha foi o primeiro campeão no estádio naugurado em 2019
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DESENVOLVIMENTO

Cidades sustentáveis

Com o intuito de tornar o
mundo um lugar melhor para se
viver, a Organização das Nações
Unidas (ONU) desenvolveu, durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento
Sustentável no ano de 2015, os
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), onde até o
ano de 2030 os Estados devem
implementar 17 objetivos e 169
metas. Esta agenda contém ações
mundiais nas áreas de erradicação
da pobreza, segurança alimentar,
agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das
desigualdades, energia, água e
saneamento, entre outros.
A ODS de número 11
possui o objetivo de tornar as
cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, ou seja,
tornar o espaço urbano inteligente, onde todos possam usufruir, incluindo características
como habitação, acessibilidade,
cuidados com o meio ambiente,
mobilidade urbana, de forma a
criar cidades sustentáveis até o
ano de 2030.
No Brasil este ainda é um
desafio, principalmente quando tratamos de realidades dos
pequenos municípios, que ainda
sofrem com problemas de falta
de saneamento básico, dificul-

dade de acesso, poucos recursos
para investimentos e atração de
investidores, entre outros fatores
que prejudicam o desenvolvimento das cidades.
Para o prefeito de Pedro
Afonso e presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), Jairo Mariano
(PDT), pensar o futuro das cidades é um desafio que os futuros
gestores e gerações devem fazer
de forma sustentável. “Temos em
pauta todas as questões climáticas que já começaram a refletir
em todo o mundo e também uma
necessidade de tornar as cidades
mais inclusivas, diminuindo as
diferenças sociais, o próprio estresse social de grandes centros
e cidades de médio porte, seja
pela poluição, mobilidade, falta
de empregos. O principal foco
do futuro é construirmos cidades
que unam o bem-estar social e os
cuidados com o meio ambiente”,
defendeu.
Com cidades em constante construção, os pequenos municípios podem ser a chave para
implantação de medidas que
melhorem a qualidade de vida e
o bem-estar social, ao tempo em
que executem ações de cuidado
com o meio ambiente. Para o
prefeito Paulo Hernandes (PRB),
que administra Bom Jesus do

Tocantins, cidade com cerca de
cinco mil habitantes, apesar de
ser um desafio é algo possível de
se construir com a ajuda da comunidade. “Isso é uma união de
forças. Temos o lado em que as
cidades precisam se desenvolver, mas também temos o lado
que devemos respeitar tanto os
cidadãos como o meio ambiente.
Acredito que toda a mudança de
pensamento para as cidades do
futuro seja algo que será construído junto”, afirmou.
Já Itamar Barrachini, prefeito de Santa Maria do Tocantins (SD), acredita que a
edificação dos padrões de cidades sustentáveis passa primeiramente por uma mudança
na forma de gestão dos municípios. “Somos responsáveis
pelo desenvolvimento urbano
e econômico de uma cidade.
Portanto, devemos estabelecer
a organização na gestão, criar missões correspondentes ao
desenvolvimento que se almeja
alcançar para, enfim, realizar a
gestão de forma eficiente e eficaz e que construa cidades sustentáveis”.
O que são cidades
sustentáveis?
Conforme a arquiteta e
urbanista Cássia Azevedo, ci-

dade sustentável é o resultado
de práticas sustentáveis que se
articulam em busca da redução
de desperdício, emprego de materiais e técnicas que possam ser
devolvidas à natureza de forma
mais rápida, produção de energia limpa e renovável, voltadas
para uma melhor qualidade de
vida populacional, desenvolvimento econômico e a preservação dos recursos naturais.
“O principal foco do futuro é
construir a cidades que unam o
bem-estar social com os cuidados com o meio ambiente”, explicou Cássia.
Para a especialista, a importância do planejamento
urbano para a construção das
cidades e o bem-estar social é
fundamental para sanar prob-

lemas sociais. “Por exemplo,
com o aumento populacional
como resolver os problemas
de trânsito, de escoamento de
água das chuvas, do acesso
a serviços de qualidade para
todas as camadas da população, de habitação, de prever
condições para que a economia
se desenvolva garantindo renda
e empregos. Tudo isso está contido no planejamento urbano
que tem no instrumento do Plano Diretor sua escala de maior
abrangência”,
argumentou.
Ela lembrou que pessoas que
moram em cidades com muito
verde, por exemplo, tendem a
sentir um maior bem-estar, o
que diminui o estresse e melhora seu estilo de vida, contexto
que reflete na longevidade.

PANDEMIA

Governo adota medidas contra o novo coronavírus
O Governo do Tocantins tem colocado em prática
várias medidas que buscam a
prevenção do vírus Covid-19
(novo coronavírus). O principal objetivo das ações é evitar a
propagação da doença no estado, principalmente entre a faixa
de risco, que é composta por
idosos, diabéticos, hipertensos e
quem tem insuficiência renal ou
doença respiratória crônica.
Entre as medidas estão a decretação do Estado de

Calamidade Pública; a implantação do Comitê de Crise, visando ações preventivas do vírus
Covid-19; adiamento da Semana de Renegociação de Dívidas
e cancelamento da programação
do Dia Mundial do Consumidor; suspensão de visitas nas
unidades do sistema prisional;
adiamento da 20ª Edição da Feira de Tecnologia Agropecuária
do Tocantins (Agrotins); redução da jornada de trabalho
dos servidores; suspensão de

visitas aos parques estaduais;
monitoramento e orientação aos
estabelecimentos sobre a venda
de álcool em gel, luvas e máscaras; suspensão de visitas nas
unidades do sistema socioeducativo e a suspensão de aulas em
estabelecimentos de ensino com
sede no Estado do Tocantins.
Exames
Até o fechamento desta
edição, o estado tinha registrados dois casos da doença, e

uma morte suspeita. E a Secretaria de Estado da Saúde (SES),
por meio do Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen), havia iniciado
a realização dos testes para o
diagnóstico do Covid-19. A expectativa era que os resultados
saíssem num prazo de 72 horas
após a chegada das amostras
ao Lacen. Esses exames foram
descentralizados aos Laboratórios de Referência Estaduais pelo Ministério da Saúde,

com a distribuição da primeira
remessa de testes padronizados via Coordenação Geral dos
Laboratórios do Ministério da
Saúde (CGLAB).
Segundo a diretora do Lacen, Jucimaria Dantas, a equipe
técnica do laboratório conta com
profissionais altamente especializados, e que acabaram de retornar de uma capacitação promovida no Instituto Evandro Chagas
(IEC/MS), em Belém-Pará, habilitando a equipe tocantinense.
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MÊS DA MULHER

Elas por elas!
A definição de “Mulher” é
algo quase que impossível. Não
pela falta de adjetivos que possam
ser agregados ao ser que reúne
múltiplas habilidades, que se

misturam com uma polivalência e
coragem únicas, temperadas com
amor e carinhos inimagináveis.
No “Mês da Mulher” o
Centro-Norte Notícias conversou

com algumas delas para falar
sobre empoderamento feminino,
igualdade de gênero e os desafios
da presença da mulher na
sociedade. Veja o que disseram:

“

“Além de ser direito das
mulheres, a ocupação de espaços
de poder e representatividade
é também uma questão de
sororidade. As sociedades
femininas estão lutando para
mostrar que também são
capazes de ocupar os lugares de
poder. Acredito que a cada dia
que passa vamos conquistando
mais poder e credibilidade”.
Lara Sthephany Morais Santos –
Universitária

“Atualmente, a mulher exerce cada vez mais um papel de protagonista,
conquistou mais autonomia para realizar sua jornada de trabalho,
ampliando seu espaço nas estruturas sociais, abandonando a figura
de mera dona de casa e assumindo cargos importantes no mercado de
trabalho”. Doracy Pereira dos Santos Costa (Dorinha) – Professora

“Graças às lutas feministas temos o direito de ser o que queremos, de
escolher o que queremos, de fazer a nossa própria vontade. Somos donas
de nós mesmas. Se falamos não é um não. Mas queremos ainda que
nossa geração seja livre, que os tabus sejam quebrados”
Vilmilene Chaves – Estudante

“Ser mulher é saber fazer
escolhas sábias, pensar em si,
lutar pelo que quer. É saber o
lugar que ocupa na sociedade,
ter conhecimento do quanto é
capaz de tudo aquilo que deseja.
Sempre lutando para ocupar
mais espaço na sociedade e no
mercado de trabalho sem nunca
perder a postura de mulher”.
Evelly Eduarda
Estudante

“É saber ocupar seu lugar onde
estiver, seja em casa ou no
trabalho. É saber que não somos
um número em estatísticas,
somos resistentes! Fomos
escolhidas para fazer história!”.

“Ao ocupar um espaço de relevância na sociedade, a mulher tem a
oportunidade de legitimar a voz feminina dentro do cenário que ela
se encontra. Além dela ser um estímulo de referência para outras
mulheres” Mônica Barcelos – Escritora

“Quando me perguntam sobre a dificuldade de ser uma mulher na
política, eu não vejo nenhuma. O que define não é o gênero, mas sim a
qualificação. Desta forma eu incentivo sempre as mulheres a ocuparem
esse espaço na vida política, pois ela tem um olhar diferenciado para as
necessidades das famílias dos nossos municípios”
Lires Ferneda – Prefeita de Guaraí

Laisa Queiroz
Estudante
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SANTA MARIA

Conceição integrou a banda É de Casa no Carnaval 2020

Obras do Estádio Kelly de Sousa devem ser entregues no segundo semestre deste ano

Estádio recebe melhorias
Com investimento no valor de R$ 391 mil, a Prefeitura
de Santa Maria do Tocantins
iniciou a reforma e ampliação
do Estádio de Futebol Kelly de
Sousa. A obra conta com recursos destinados pelo Ministério
do Esporte e contempla melhorias no gramado, e construção
de vestiários, arquibancadas,
banheiros e um quiosque. A previsão é que os serviços terminem no próximo mês de julho.
Conforme o prefeito Itamar Barrachini, a obra será mais
uma benfeitoria que irá garantir
aos santamarienses, bem-estar e qualidade de vida. “Mais
uma proposta do nosso plano
de governo que ganha vida e
irá impactar o dia a dia da nossa
comunidade, trazendo lazer, incentivo ao esporte e alegria ao
nosso povo”, disse.
Além da ampliação do estádio, a gestão municipal também vem investido na melhoria de outros espaços públicos
como a construção do muro da
Unidade Básica de Saúde Benedito Botelho, localizada no
centro da cidade.
Já na zona rural, a Prefeitura de Santa Maria do Tocantins
tem intensificado o atendimento aos moradores e produtores

Ações atendem três comunidades rurais com serviços de infraestrutura

rurais, buscando sanar problemas decorrentes das chuvas.
“Nosso objetivo é garantir que
os produtores e os moradores
da zona rural do nosso município não sejam prejudicados
pela má qualidade das estradas
durante esse período. Todos
sabemos das dificuldades enfrentadas e, por isso, estamos
aumentando o nosso atendimento”, frisou Barrachini.
Entre os serviços prestados na zona rural estão a abertura de estradas na região da
Associação Boa Esperança e a
construção de bueiros e recuper-

ação de estradas que dão acessos aos assentamentos Baronesa
e Água Viva. Ao todo mais de
50 quilômetros foram recuperados durante o mês de março.
Para Aurinete Wanderley
Coelho, as benfeitorias executadas pela gestão na área rural asseguram uma melhora no
dia a dia de quem busca acesso
à zona urbana do município.
“Temos diversos assentamentos e as ações têm garantido a
viabilidade aos moradores do
município de acesso a Santa
Maria. Isso é algo muito bom”,
declarou a orientadora social.

Uma vida dedicada
à música
Quem foi aos bailes carnavalescos nos áureos tempos
do Bancrévea Clube ou em alguma seresta pelos bares de Pedro Afonso certamente conhece
o músico Conceição, como é
conhecido o tenente da reserva
da Polícia Militar do Estado do
Tocantins Manoel Conceição
Pereira de Abreu, atualmente
como 64 anos.
Seu gosto pela música foi
incentivado pela mãe, Dona
Regina. “A música, como toda
arte, é um dom que a gente já
nasce com ele. Eu, desde criança, cantei na igreja, no grupo
de jovens que tinha na época,
nos circos, festivais, que naquela época era frequente. Também
sempre cantei com minha mãe
desde muito pequeno”, contou
o músico que se apresentou em
capitais como São Paulo, Rio
de Janeiro e Goiânia.
Conceição conciliou a
carreira musical com o trabalho
militar e quase gravou um disco. “Nos anos 70, fui levado
para São Paulo pelo Sebastiao
de Carvalho, popular Tiãozinho, para gravar um disco, mas
não deu certo, pois tinha que
ter tempo para ensaios e eu não
podia. Daí, ele e seu pai compraram uma grande aparelhagem
e me doaram, que eu para homenageá-los, coloquei o nome

do grupo S. A. C., que seria Sebastião Antônio de Carvalho”,
relembrou ao destacar a criação
da banda que animou diversos
bailes tradicionais em Pedro
Afonso e região.
De acordo Conceição, o
S. A. C., formado exclusivamente por músicos pedroafonsinos, entre eles Mika e Byron
Rocha Brito, foi sucesso na sua
época e referência para outras
gerações. Ao avaliar o cenário
atual, Conceição enfatizou que,
graças ao amigo e músico Braz
Porto, novos nomes têm sido
descobertos e agregado valor
à música local. “No carnaval
deste ano pude conhecer e ter
a certeza de que temos jovens
em nossa cidade bons até além
do que eu imaginava.”, descreveu ao dizer que a atual geração
tem “muita gente boa”.
Sobre a falta de valorização dos artistas locais e regionais, o músico destacou ser
de extrema importância, pois
está bem claro que a arte destacada valoriza os moradores
da região. “Assim, eles nunca
vão deixar morrer a cultura musical. A música é vital para a sociedade”, concluiu o artista que
segue fazendo apresentações
partidulares e também no coral
na Igreja Católica.
Esse é Santo de Casa!
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Alunos e professores são premiados
Um dos três municípios
tocantinenses com melhor educação, Pedro Afonso celebrou
em março os resultados do Sistema de Avaliação do Rendimento
Escolar de Pedro Afonso (Sarepa), referente ao ano de 2019.
A cerimônia de premiação
do Sarepa 2019, realizada no
Teatro Público Municipal Professora Adriana Corrêia Campos, reuniu estudantes, professores, familiares de alunos e
autoridades, que prestigiaram a
entrega dos prêmios a 48 alunos
e seis professores pelo desempenho nas avaliações de português e matemática aplicadas
no ano de 2019, como forma de
avaliar o aprendizado na rede
municipal de ensino.

O prêmio foi criado em
2015 para avaliar os conhecimen-

tos na área de língua portuguesa e
matemática de acordo com as di-

retrizes curriculares vigentes para
o Ensino Fundamental do 1º ao 5º

ano da rede municipal de ensino.
Os alunos receberam kits escolares e tablets, já os professores
com melhor desempenho levam
para casa o valor de R$ 1.000,00.
“O Sarepa tem sido um
sistema inovador e renovador
para a educação pedroafonsina,
norteando o nosso planejamento.
Ele tem o objetivo de monitorar e
traçar planos e metas das escolas
públicas municipais com base nos
resultados de suas avaliações”,
explicou o prefeito Jairo Mariano.
Destaque entre as professoras, Maria Alzira Ribeiro Costa,
que ministra aulas para alunos
do 5º ano na Escola José Combas Alameda, afirmou que todo
sistema de educação deveria trabalhar valorizando o professor.

Ônibus para a saúde

Cumprindo mais uma meta do Plano Estratégico de Pedro Afonso, o prefeito de Pedro
Afonso, Jairo Soares Mariano, realizou, no dia 16 de março, a entrega de um micro ônibus
sprinter com 21 lugares destinado ao atendimento da demanda municipal de transporte
de pacientes do SUS. O veículo custou R$ 245 mil e foi comprado com recursos de emenda
parlamentar da deputada Professora Dorinha e contrapartida da Prefeitura de Pedro Afonso.

Ciclistas invadem Pedro Afonso

Em sua edição “Ultimate”, o Pedal em Ação recebeu mais de 300 ciclistas em
Pedro Afonso no último dia 15 de março. O evento foi organizado pelo grupo
Pedal em Ação em parceria com a Prefeitura de Pedro Afonso.
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BOM JESUS

Além do reajuste salarial, professores receberão retroativos referentes à data-base

Professores têm
salários atualizados
Para valorizar a educação municipal, a Prefeitura
de Bom Jesus do Tocantins
iniciou recentemente o pagamento do reajuste salarial de
12,84% para os professores
da rede municipal, conforme
percentual estabelecido pelo
Ministério da Educação.
Além do reajuste, a gestão
pagará também os valores retroativos referentes à data-base
do ano de 2019, que devem ser
depositados no mês de abril.
Com o reajuste, o salário inicial de um professor foi de R$
2.557,74 para R$ 2.886,24.
Prefeito de Bom Jesus
do Tocantins, Paulo Hernandes explicou que o reajuste foi possível graças ao
aumento das receitas oriundas
do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). “O
compromisso com o servidor
público é algo que sempre
mantivemos, jamais deixamos de efetuar o pagamento dos
vencimentos, rigorosamente
em dia”, garantiu.

Entre as obras realizadas está a do muro da Escola Paraíso

Para a professora Mariza
Barbosa Gomes, a gestão tem
se empenhado na valorização
e no reconhecimento dos educadores. “Melhores condições
de trabalho e aumento salarial
motivam os professores e reflete numa melhoria na qualidade da aprendizagem de nossos alunos”, avaliou.

Infraestrutura
Além da valorização dos
servidores, o município tem
investido na infraestrutura
das escolas da rede municipal. Entre as obras executadas está a construção do muro
da Escola Municipal Paraíso,
com investimento no valor de
R$ 77.732,40.

PEDRO AFONSO, março de 2020

7

Centro-Norte

Cultura

Notícias

PEDRO AFONSO, março de 2020

9

HENRIQUE CASTTRO

O dono das canções sertanejas
Henirque Lopes
De origem humilde, um dos
compositores mais requisitados
do cenário sertanejo da atualidade, criador de canções que são
sucessos em todo o país, como
“Na Cama Que Eu Paguei” da
dupla Zé Neto e Cristiano, “Propaganda” de Jorge e Mateus,
“Sonhei Que Tava Me Casando”
do Wesley Safadão e “Liberdade
Provisória”, de Henrique e Juliano, Henrique Casttro, como é
nacionalmente conhecido, tem
sua história de vida diretamente
ligada a Pedro Afonso.
Nascido no município em
13 de junho de 1992, recentemente o compositor retomou a
carreira de cantor ao lançar, em
parceria com Henrique e Juliano,
a canção “Tá Sofrendo Porque
Quer”. Em entrevista exclusiva
concedida direto de Goiânia
(GO), onde mora atualmente, o
artista contou sua história e falou
da sua relação com Pedro Afonso – onde viveu até os 11 anos
brincando entre a margem direita
do Rio Sono e a fazenda dos avós
maternos – do momento atual e
do futuro na carreira musical.
A conversa com o cantor,
que tem como nome de registro,
Marder Bezerra Nunes, começou
com as lembranças da infância
na pacata cidade interiorana. Segundo ele, essa foi uma época
maravilhosa. “Pude aproveitar
tudo que um menino do interior
poderia. Tomei banhos nas águas
dos rios Tocantins e Sono, saía
escondido de casa para curtir os
ribeirões. Eu me considero muito
feliz e honrado de ter nascido em
Pedro Afonso”, afirmou ao lembrar que deixou saudades ir para
a fazenda do seu avô na garupa
de uma bicicleta. “Hoje meu avô
não consegue, devido à idade
avançada. Isso é o que mais sinto falta aqui em Goiânia”.
Nos palcos da vida
Após os 11 anos de idade,
o cantor mudou-se para a vizinha
cidade de Guaraí, onde começou
a carreira de cantor se apresentan-

Sobre levar o nome de Pedro Afonso aos quatro cantos
do país com sua música, Henrique Casttro busca preservar
a história e os costumes da terra em que nasceu. “Levo nosso
sotaque, nossa alegria, nosso
jeito guerreiro de ser, porque eu
costumo dizer que o pedroafonsino é guerreiro. Levo muita saudade, saudade da minha avó, do
meu avô, da minha família, dos
amigos. Essas são marcas que eu
levo de Pedro Afonso” concluiu
o cantor ao finalizar a entrevista.

Henrique Casttro durante gravação de clipe com a dupla tocantinense Henrique e Juliano

que sua primeira composição,
“Traição”, não teve muita visibilidade, mas chegou a gravá-la
com seu parceiro de dupla. Para
ele, a música que mais marcou
foi “Não Era Você”, sua primeira música gravada por João Bosco e Vínicius.

Cantor recebe o carinho dos avós maternos, com quem cresceu

do em barzinhos. “Antes de cantar
nos barzinhos em Guaraí, ganhei
um show de calouros, onde entrei
por acaso. Eu tinha uma dupla e
acabamos ganhando o primeiro
lugar, depois começamos a ser
contratados para fazer festas em
barzinhos” relatou ao dizer que
as apresentações aconteciam nas
cidades de Guaraí, Pedro Afonso,
Colinas, Tabocão e Araguaína.
Nesse período, Henrique
Casttro teve um envolvimento
intenso com a música. “Daí não
consegui mais me livrar. Pra
mim, a música é um vício que
não me larga mais e me sinto
muito iluminado por viver disso”, revelou.
Mas ao longo da carreira não faltaram dificuldades,
porém o pedroafonsino usou

os obstáculos como superação
graças ao apoio de várias pessoas. “Tive muita gente que
me motivou como tive muita
que me desmotivou. Minha trajetória na musica é muito especial, por que eu vejo muito Deus
em tudo. Chegar aonde eu cheguei é fácil, difícil é chegar aonde
eu cheguei saindo de onde eu
saí. Eu passei por dificuldade,
levei muitos não, muitas portas
na cara”, relembrou.
Henrique Casttro aproveita para deixar uma dica para
quem busca carreira no mundo
musical. “Nunca desistir porque
se você tiver fé em Deus tudo
é possível. Agradeço muito a
Deus por eu não ter desistido e
por ter chegado até aqui”.
Henrique Casttro contou

Pés no chão
Ao avaliar a carreira, o
cantor definiu o momento que
está vivendo como um sonho.
“Eu fui passo a passo, primeiro
me realizei como compositor e
fiz tudo que poderia fazer. Me vi
preparado para gravar e escolhi
o Henrique e Juliano para cantar
comigo minha primeira música que é ‘Tá Sofrendo Porque
Quer”, porque afinal somos três
tocantinenses”, revelou.
Tendo músicas no Top 10
das paradas brasileiras há mais
de quatro anos, Henrique Casttro tem mais de 100 músicas
gravadas por diversos cantores,
mas apesar da fama, considera difícil falar sobre si mesmo.
“Eu me considero hoje um cara
ousado, mais maduro e pé no
chão. Tenho muita humildade e
não tenho o que reclamar. Sou
temente e muito grato a Deus
por tudo que realizei. Hoje, o
Henrique Castro é um cara que
acredita que pode chegar a ser
o artista número 1 do Brasil”,
disse otimista.

Orgulho e inspiração
Para o odontólogo Nelson Montanini, ver o amigo de
infância alcançar sucesso nacional é motivo de orgulho. “A
gente fica muito feliz, um cara
vitorioso que teve a coragem de
enfrentar grandes desafios em
busca dos seus sonhos. Com
muito esforço e com a benção
de Deus está desfrutando desse
grande sucesso”.
Da infância humilde às
paradas de sucessos, os avós
maternos, que até hoje moram
em Pedro Afonso, se emocionam ao falar da trajetória do
cantor. “Me sinto muito feliz
por ele estar aonde estar. Sempre pedi a Deus que um dia ele
seria uma pessoa que a mãe
dele iria se admirar do que se
tornaria”, afirmou a avó Jovelina Pereira de Sousa. “Graças
a Deus, ele está na batalha e
só temos a abençoar e agradecer Ele por tudo”, completou o avô Raimundo Joaquim
Bezerra de Sousa.
Já a adolescente Geovanna
Cristofari Bezerra, de 13 anos,
que sonha com a carreira artística e chegou a cantar com o primo e o cantor Juliano, da dupla
com Henrique, durante visita a
Pedro Afonso, afirmou que ter
Marder na família é inspirador.
“O Marder é muito mais que
um primo pra mim, é uma inspiração! Ele escolheu seguir seu
sonho e eu, se Deus permitir,
pretendo seguir meu sonho e
mostrar meu talento”, projetou.
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CNN mostra gastos com diárias

Gabriel Dias
Ao atender uma demanda
dos leitores do Centro-Norte
Notícias sobre os gastos dos
vereadores de Pedro Afonso
com diárias, a reportagem buscou informações junto ao Portal
da Transparência da Câmara
Municipal de Pedro Afonso e
levantou dados importantes.
Segundo o Portal da Transparência, durante a legislatura
2017/2020, os parlamentares
gastaram R$ 59.970,00 com
224 diárias, até a última consulta realizada pela reportagem
no dia 23 de março (confira o
box). Dos nove vereadores, três
deles são responsáveis por usar
mais da metade desses recursos. Juntos, Pedro Belarmino
(47 vezes), Gordo do Lava Jato
(45 vezes) e Sipriano Soares (38
vezes) somam 130 diárias entre
2017 e março de 2020.
Nos anos de 2017, 2018
e 2019, uma diária de vereador
custava à Câmara Municipal R$
250,00, valor que foi alterado
para R$ 330,00 em 2020. Para
os vereadores que ocupam o
cargo de presidente da Casa de
Leis os números são outros. Nos
três primeiros anos deste último
mandato, uma diária presidencial custava R$ 300,00. Neste
ano, o valor subiu para R$
400,00. Entre os três parlamentares que mais usaram diárias,
o deslocamento até Palmas é
a principal justificativa para as
despesas feitas.
Vereadores justificam
Em 2017, ano que presidiu
a Casa de Leis, Pedro Belarmino (PDT) usou 21 diárias, que
saíram a R$ 300,00 cada uma e
custaram aos cofres da Câmara
R$ 6.300,00. Em 2018 e 2019,
o parlamentar já não estava na
presidência e somou 24 diárias
nos dois anos. Com o valor de
R$ 250,00 cada uma, o total ficou em R$ 6 mil nos dois anos.
Em 2020, até a última consulta
feita ao Portal da Transparência,

em 2018, utilizou 38 diárias entre janeiro de 2017 e março de
2020, ao custo de R$ 10.105,00.
Procurado pelo CNN, o parlamentar não retornou o contato.
Presidência
Eleito
presidente
da
Câmara Municipal de Pedro
Afonso para o ano de 2019 e
reeleito para 2020, Mirleyson
Soares (PRTB) utilizou 27
diárias entre setembro de 2018
e março deste ano, que custaram
R$ 8.300,00 aos cofres do parlamento municipal. Em 2017, o
parlamentar esteve à frente da
Secretaria de Esporte e Turismo
do município, cargo que ocupou
até setembro de 2018, quando retornou ao parlamento municipal.
Perguntado sobre os critérios para distribuição das diárias,
já que como presidente ele tem
que assinar o documento e autorizar que o pagamento seja
feito, Mirleyson afirmou que
há um controle de diárias e os
vereadores precisam comprovar
o seu uso. “Cada um dos vereados tem direito a três diárias
por mês. Isso não significa que
todos pegam, mas é um direito
garantido por uma resolução e
uma normativa. Normalmente
é feita uma alternância das solicitações e a preferência é que
seja um vereador por mês. Autorizada a liberação, o parlamentar precisa justificar seu uso e
isso é feito através da compro-

Pedro Belarmino, Sipriano e Gordo receberam mais diárias

Belarmino usou o recurso três
vezes. Com o valor reajustado as diárias ficaram em R$
990,00. Ao todo, entre 2017 e
março deste ano, o parlamentou
recebeu R$ 13.290,00.
O vereador afirmou que
as diárias usadas para viagens
à Capital, tiveram como finalidade a busca de benefícios para
Pedro Afonso. “Conforme Resolução da Casa de Leis de Pedro Afonso, realizamos várias
viagens a serviço do parlamento
municipal, bem como em prol
dos anseios de nossa cidade,
entre as atividades estão: reivindicação de recuperação de estradas e reformas em ginásio,
solicitação de emendas parlamentares, solicitação de ambulâncias e equipamentos para o
Hospital Regional, entre outras
coisas”, pontuou o parlamentar.
Segundo colocado no
ranking do uso de diárias e com
inúmeras viagens a Palmas no
histórico, Gordo do Lavajato
(DEM) também relatou que o
uso dos recursos não ultrapassou
o que é permitido pela Câmara
Municipal. “O sistema de diárias
da Câmara Municipal de Pedro
Afonso é regido por documentos
oficiais. Só usei o que é permitido pelos documentos oficiais.
Referente ao questionamento
da maioria das viagens ter sido
a Palmas, justifico que é lá que
funciona os órgãos onde devemos buscar melhorias para o

município”, argumentou.
Questionado sobre que
tipo de medidas buscava para o
município na Capital, ele afirmou que entre muitas coisas,
fez solicitações de materiais esportivos, reformas de pontes e
cursos profissionalizantes, além
de solicitações de máquinas
para diversas tarefas, nos órgãos
que, segundo ele, podem levar
melhorias a Pedro Afonso. Ao
todo, o vereador recebeu oito
diárias em 2017, 12 em 2018,
22 diárias e meia em 2019 e três
em 2020. Isso gerou um custo
de R$ 11.815,00.
Tanto Belarmino, quanto
Gordo, afirmaram que o deslocamento entre Pedro Afonso e a
Capital às vezes ocorria em carro
próprio e outras no carro oficial.
Sipriano Soares (PSL), que
foi presidente da Casa de Leis

vação por meio de documentos.
Ele retorna da viagem, apresenta a documentação e faz um
relatório”, pontuou.
O parlamentar acredita que
quando o vereador solicita o uso
de diárias para deslocamentos a
Palmas, por exemplo, ele vai em
busca de melhorias para o município. Além disso, ele contou
que tudo precisa ser lançado no
Portal da Transparência e não
tem como esconder informações
perante a sociedade.
Transparência
Se tem vereadores que
usam diárias quase todos os
meses, tem aqueles que não solicitam o recurso de forma alguma. É o caso de Luiz Meneses
(PR), que segundo o Portal da
Transparência, não teve nenhuma
diária contabilizada entre janeiro
de 2017 e março deste ano. Ele
afirmou que a decisão é para dar
exemplo aos demais companheiros. “Muitos me perguntam
se quero bater um recorde de não
uso das diárias. Simplesmente respondo que sou vereador honesto
e só demonstro o exemplo aos
colegas”, pontuou o parlamentar.
Quando eu vou a Palmas
ou em outras cidades, vou no
meu carro e com minha gasolina.
Nunca solicitei o carro da Câmara
porque tenho meu carro e meu
salário. Acho que é a forma correta de trabalhar e dar transparência
ao meu mandato”, concluiu.

VEREADORES

QUANTIDADE
DE DIÁRIAS

VIAGENS A
PALMAS

CUSTO TOTAL
R$

Pedro Belarmino (PTB)
Gordo do Lavajato (DEM)
Sipriano Soares (PSL)
Mirleyson Soares (PRTB)
Breno Alves (PRTB)
Lili Benício (PSC)
Gislayson Lacerda (PV)
Joilson Boca Preta (PEN)
Antônio Pinheiro (PDT) –
suplente que assumiu
Meneses (PR)

48
45
38
27
27
23 e meia
7 e meia
4
4

44
42
38
22
28
22
9
4
4

R$ 13.290,00
R$ 11.815,00
R$ 10.105,00
R$ 8.300,00
R$ 6.830,00
R$ 5.755,00
R$ 1.875,00
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00

0

0

R$ 0

TOTAL

224

231

R$ 59.970,00
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eOlho

“Na política e na vida, ignorância não é virtude”.
Frase do ex-presidente dos Estados Unidos BARACK OBAMA,
bastante atual para o momento que vivemos.

por: fred alves

centronortenoticias@gmail.com

ga entre os colegas. Em outros
parlamentos a atitude mereceria, no mínimo, a abertura de
processo na comissão de ética.

Surpresa

Homenageado

Fato novo na política pedroafonsina foi a filiação do
advogado e pecuarista Joaquinzinho Martins ao PDT,
partido presidido no Tocantins
pelo prefeito de Pedro Afonso,
Jairo Mariano. Joaquinzinho é
pré-candidato a prefeito.

Não gostaram

Natural de Pedro Afonso, o escritor Valdy Soares foi
homenageado, em fevereiro,
na Câmara Municipal de Redenção (PA). A moção de congratulações foi proposta pelo
presidente da Casa de Leis,
Leonardo da Saúde (SD). O pedroafonsino escreveu a história
da cidade paraense e merece
ronhecimento semelhante em
sua terra natal.

Mas a chegada de Joaquinzinho ao grupo governista
teria deixado aliados de longa
data de Jairo Mariano insatisfeitos. Um deles, que pediu pra
não ter o nome exposto, disse
que se sentiu traído, pois esteve
com o prefeito desde o período
em que ele ainda pensava em
ser candidato antes de ser eleito
a primeira vez, em 2012.

Lamentável

Busca por ﬁliados

Repercutiu
negativamente a troca de socos entre os
vereadores Mirleyson Soares e
Breno Alves, ambos do PRTB
e de saída para o PDT. Se a
briga fosse em qualquer outro
local já seria lamentável, mas
foi ainda pior por ter ocorrido
no plenário da Câmara Municipal de Pedro Afonso, onde são
discutidos os interesses da população que representam.

Presidente do diretório
pedroafonsino do PTB, o vereador Pedro Belarmino quer
ampliar o número de filiados.
A sigla já conta com 500 inscritos. O intuito do pré-candidato a prefeito é fortalecer sua
base eleitoral.

Filme queimado
Mirleyson e Breno se desculparam publicamente, mas
o estrago na imagem dos dois
foi grande.

Corporativismo
Muita gente cobrou um
posicionamento mais incisivo
dos demais parlamentares pedroafonsinos, mas ninguém
veio a público comentar a bri-

Novidades
Toda semana tem novidade na pré-campanha de
Bom Jesus do Tocantins. As
mais recentes foram a adesão
do vereador Edmilson Rodrigues ao grupo do prefeito
Paulo Hernandes (PTB) e a
movimentação da Professora
Irani, que se filiou ao PSD e
desponta na oposição.

Sem eleições
Com a pandemia de coronavírus, já se fala no adiamento das eleições municipais. A

ideia de alguns congressistas
é prorrogar os mandatos dos
atuais prefeitos e vereadores
até 2022. Com isso, as eleições
para todos os cargos ficariam
coincidentes, a cada quatro
anos. Aguardemos.

Conversa
Em Tupirama, está adiantada a conversa entre o
pré-candidato Ormando Brito
Alves (MDB) e o ex-prefeito
Tião Oliveira. O emedebista
quer o petebista, que administrou o município de 2013 a
2016, como vice na sua chapa.
De poucas palavras, Tião diz
que avalia a proposta e deve se
posicionar em breve.

Averiguação I
Oficiais de justiça da
23ª Justiça Eleitoral realizam
diligências para comprovar os
endereços declarados por 81
eleitores na realização de transferências de domicílio para Tupirama, no período de novembro de 2019 a fevereiro 2020.

Averiguação II
A ação foi determinada pelo juiz eleitoral Milton
Lamenha de Siqueira diante
do número desproporcional de eleitores do município.
Caso haja indício da prática de
crime eleitoral, os documentos apresentados ao Cartório
Eleitoral serão encaminhados
à Polícia Federal para investigação e indiciamento dos
responsáveis por eventuais
fraudes eleitorais.

Responsabilidade
O CNN também está fazendo sua parte contra a proliferação do Covid-19. Por isso,
resolveu suspender temporariamente a circulação de sua
versão impressa. Quando tudo
se normalizar, voltará a publicar o jornal impresso.

>>> Tamos xegandu!!! E cumeçu falandu di coza séria.
E imprecionanti comu ainda teim genti qui num viu a
gravidadi du coronavírus.
Mermu cum o decreto pra
fexar vários tipo di cumercio,
ainda teim genti qui teima em
abri. Meus amigus é pra ficar
em casa. Faça sua parti!
>>> Xega ano di elessão e
os précandidatu patrocina
prinssipalmente festa. Fico
só oiando os veacu qui nun
paga ninguém e duma ora
pra otra apareci cum dinheiro pra bancar evento. Vai
vendu!!!
>>> Em ano eleitoral tein
geni ispecialisada em disinterrar podri dus outro. Os
caba vão atrais e discobri
cosa errada do tempo qui
o cara fazia o pré iscolar.
Como diz o grandi João
Bezerra: “A verdadi iscunndida sempri apareci”.
>>> Mossu o pau quebrou
na câmara. O treim virou foi
UFC, foi tapa por todo lado.
Sobrou catiripapu até pra
queim quis acalmar os ânimo. Um veriador levou um
direto no pé do iscutador di
fuxicu qui ficou escutando
zumbidu uns treis dia.

>>> Bom qui inquantu rolava o UFC, tinha genti
dispreucupadu nu zapizapi
vendu vídio di muié pelada.
Aqueli ali é cabessa di peixi,
num quer saber di confusão!
>>> Falandu em baxaria,
tevi quasi aliadus si istranhandu num bar da cidade pur
cauza pulitica. A discussão
pur ispaço na eleição quasi
acabou em tapa. Ainda beim
qui a turma do dexa dissu
apartou os valentão.

MISTERIUS
>>> Queim é o foncionário
publicu qui toda elessão é
candidatu só pra ficar 3 mês
seim trabaiá?
>>> Qual otoridadi foi
dá carterada numa casa di
shows inquantu viajava pru
nordesti e passou vergonha,
purque o siaguranssa dissi
qui só entrava si pagassi?
>>> Pur ondi anda o garotão
qui xapou tantu nu carnaval
qui acabou defecendo na
sala di casa?
*A cunversa tá boa mais vou
nessa. Antis lembru, lava as
mão cum sabão e evita sair
pra rua. Xô corona!
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Benjamim Constant
Henrique Lopes
Pernambucano arretado
nascido no Recife, Benjamim
Constant Barbosa Franco fez
da cidade de Pedro Afonso uma
das paixões da sua vida. Filho
de Antônio Barbosa Franco e
Maria Salomé Barbosa Franco, nasceu em 25 de dezembro
de 1905, na época uma família
numerosa e de importância no
setor de produção de açúcar.
Autodidata e dedicado
aos estudos, sempre foi elogiado pela inteligência única. No
início da vida adulta cursou
odontologia, sendo aprovado
logo depois em uma faculdade
de medicina, ainda quando tinha
23 anos de idade. Entretanto,
uma discordância com a família
fez com que deixasse as terras
pernambucanas e embarcasse
em uma viagem que o levaria
por diversas cidades até chegar
a Pedro Afonso.
Antes de chegar na cidade
banhada pelos rios Sono e Tocantins, Benjamim Constant
morou algumas semanas em
Caruaru (PE). Depois, numa
cidadezinha do agreste pernambucano conheceu Maria, nome
pelo qual tinha ficção, casando-se pela primeira vez. O casamento foi abruptamente rompido pela morte prematura da
mulher, que faleceu ao dar a luz
ao primeiro filho do casal, que
também faleceu durante o parto.
Com o luto pela perda da
esposa, saiu novamente sem
destino, chegando a trabalhar
em garimpos de Goiás, onde
utilizava seus conhecimentos de
odontologia e medicina para prestar apoio a colegas garimpeiros.
Após um incêndio na sua casa
no garimpo, voltou a percorrer

as terras brasileiras, chegando,
na década de 40, a Pedro Afonso.
Na cidade, chegou a abrir
uma farmácia em parceria com
um amigo conhecido, sociedade
que durou pouco. Depois se
dedicou a cuidar das pessoas e
na procura do que chamaria ser

a “busca pela palavra perdida”,
o amor fraterno pelos irmãos
em Cristo.
Em Pedro Afonso, conheceu a viúva Maria de Lourdes
Castro Sampaio. Se casaram
e constituíram uma numerosa
família, com dez filhos e seis en-

teados: Aluísio Sampaio, Herodias Sampaio, Heronildes Sampaio, Judson Sampaio, Ivani
Sampaio, Gilvan Sampaio, João
Alfredo de Castro, Antônio de
Castro, Aluízio Paulo de Castro, Perovaz de Castro, Duarte
Coelho, Arcoverde de Castro,
Benjamin Aurélio, Maria Ângela, Maria Eugênia e Maria Salomé. Pai exemplar e de postura
íntegra, foi exemplo para toda a
família pela honestidade.
Exerceu a função de fiscal florestal do Ministério da
Agricultura. A inteligência fez
ocupar espaços de representação, sendo uma das influências dos políticos da época,
responsável pela criação de
discursos e propostas utilizadas por prefeitos.
Durante a visita do interventor de Goiás na época, Pedro
Ludovico, seu discurso, apesar
das críticas, chamou atenção
do chefe do Executivo estadual, que o convidou a assumir a
Diretoria do Departamento da

Fazenda. Benjamin Constant
recusou a proposta por questões
pessoais e políticas.
Foi um dos fundadores da
União Operária de Pedro Afonso
e também de outros projetos que
visavam a integração dos jovens
na vida social e política de Pedro
Afonso.
Morador da rua que leva o
seu nome na esquina com a Rua
Anhanguera, no centro, viveu
intensamente o amor por Pedro
Afonso e só deixou o município
em 1972, para cuidar da saúde
da esposa. A família foi morar
em Goiânia. Na despedida de
Pedro Afonso realizou um emocionante discurso em que descreveu o seu amor pela cidade
que lhe acolheu e onde constituiu família.
O momento é lembrado
por cidadãos tradicionais do
município, como o ex-prefeito
José Edgar de Castro Andrade.
“Ele fez uma despedida pública,
uma coisa muito bonita, eu nunca tinha visto algo daquele tipo.
Ele era um homem muito culto,
dava orgulho para a comunidade ter um homem com aquela
qualidade”, comentou
Primogênito de Benjamim
Constant, João Alfredo de Castro Barbosa Franco comentou que o pai sempre foi uma
referência. “Os livros que ele
lia eram clássicos como Platão,
Marx e outros pensadores. Ele
tinha o dom de oratória impressionante, além de ser um exemplo de pai, de ser humano e uma
alma à frente do seu tempo”,
contou o aposentado.
Benjamin Constant morreu em 1982, em Goiânia, vítima de um câncer na próstata.
Deixou um importante legado
para Pedro Afonso e região.
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