Teim puliticu qui si
transforma em campanha:
comi buxada na feira, bebi
pinga e beja mininu xorão.

Centro-Norte
Notícias

>>> Página 10 <<<
EDIÇÃO N° 132 >>> ANO 11 <<< R$ 1,00

COOPERATIVISMO

Solidariedade
e prêmios
Sicredi Pedro Afonso tem
entrega de prêmio para
associada e campanha de
combate ao câncer.
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O que pensam os candidatos a prefeito

Saboinha e Fátima fazem
campanha “pé no chão”
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Com a palavra, o vice!
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BOM JESUS

TUPIRAMA

Dr. Natan e Ormando expõem propostas

Candidatos destacam
ações prioritárias
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Voz da Mulher:

5 ANOS
FAZENDO
O BEM

Grupo formado por 165 integrantes realiza
importante trabalho de apoio a cidadãos em
situação de vulnerabilidade social.
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PANDEMIA

DESAFIOS E ALEGRIAS
Profissionais da saúde, como o médico
Ricardo Magno, relatam momentos
vivenciados durante o duro trabalho de
combate à Covid-19.
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GUARAÍ

Saboinha Jr. e Fátima Coelho disputam prefeitura
Gabriel Dias
No próximo dia 15 de novembro, a maioria dos 16.004
eleitores de Guaraí terá que
escolher para o cargo de prefeito da cidade entre a vereadora Fátima Coelho (DEM),
candidata do lado da atual
prefeita Lires Ferneda (MDB),
e o vereador Saboinha Júnior
(Solidariedade). Os eleitores
também têm 54 opções para
compor as 11 vagas do parlamento municipal. Quem vencer o pleito para prefeito vai
administrar um orçamento de
pouco mais de R$ 76 milhões.
Antes mesmo da votação,
a eleição em Guaraí passou por
reviravoltas. A atual prefeita,
Lires Ferneda era a pré-candidata, mas não colocou seu
nome para disputa à reeleição,
pois segundo comunicou logo
após a convenção de Fátima
Coelho, não tinha segurança
jurídica para concorrer.
“Eu estava em uma encruzilhada, de um lado a
aprovação do povo, do outro
um caminho jurídico escuro.
Pensei com muita prudência.
Decidi recuar com a candida-

tura.”, disse a prefeita em um
comunicado divulgado pelo
partido na época. Em 2016,
Lires Ferneda derrotou Francisco Júlio, que tinha assumida a prefeitura após a cassação
do mandato do prefeito Genesio Ferneda, marido de Lires.
Pés no chão
Natural de Presidente
Kennedy, Maria de Fátima
Coelho Nunes (DEM), 57 anos,
elegeu-se vereadora em Guaraí
pela primeira vez em 2008, foi
reeleita em 2012 e 2016. Dona
de um patrimônio declarado

de R$ 2.435.000,00, Fátima
Coelho faz parte da coligação
“A Excelência Continua”, formada por MDB, DEM e PV,
e tem ao seu lado como vice,
Donizete Rocha (PV), que
atualmente ocupa o cargo e
declarou ter um patrimônio de
R$ 3.919.092,00. Na prestação
de contas parcial, a coligação
declarou ter recebido até o último dia 20 de outubro, o valor
de R$ 84.445,00, com despesas contratadas no valor de R$
55.553,30.
Fátima Coelho comentou
como anda sua campanha e o

SANTA MARIA DO TO

que espera das urnas.
“Estamos fazendo uma
campanha com pé no chão, conversando com as pessoas, olho
no olho, mostrando os avanços
que a cidade teve nos últimos
quatro anos e demonstrando
que temos as melhores propostas para fazer o desenvolvimento do município avançar ainda
mais. Já com relação à votação,
eu vejo que ela precisa ser fruto
de uma campanha pautada no
respeito, nas propostas, de forma que o eleitor tenha a oportunidade de fazer a sua escolha
focado no que é melhor para
Guaraí. Eu sei que as nossas
propostas são as melhores, nesse sentido de continuar fazendo
um trabalho de excelência e não
ter que querer reinventar as coisas e parar o que está dando certo.”, pontuou.
Eleito vereador pelo Partido Verde (PV) em 2016, José
Wilson Sabóia Neto, 29 anos,
é natural de Guaraí e resolveu
colocar seu nome na disputa
para prefeito no município. O
parlamentar declarou ter um
patrimônio de R$ 1.051.000,00
e é candidato pelo Solidariedade, na coligação “Rumo ao

Novo com a Força do Povo”,
que ainda tem o PDT na composição. Saboinha Júnior tem
como candidato a vice Cláudio
Alencar (PDT), que foi eleito
vereador em 2012 e em 2016
concorreu ao cargo de prefeito, mas saiu derrotado. Alencar
declarou ter um patrimônio de
R$ 239.000,00 e na prestação de contas parcial declarou
que sua campanha recebeu R$
33.900,00. Com despesas contratadas, a coligação declarou
ter gasto R$ 39.520,00.
Saboinha Júnior também
falou sobre os desdobramentos
da campanha em sua reta final.
“Nossa campanha é limpa e propositiva. Sempre no
campo das ideias, do diálogo e
que vem crescendo a cada dia.
Tenho sentido muito o apoio
popular, as pessoas me ligando querendo a visita e querem
o contato. Estou muito feliz
com o que vem acontecendo
até aqui, pois é um projeto pé
no chão, que começou lá em
dezembro. Hoje temos chances
reais de ganhar a eleição, pois o
povo entendeu a força do novo
e a força da mudança. Então estou muito feliz!”, explicou.

Desenvolvimento e geração de renda são urgentes
Com um colégio eleitoral de
2.345 eleitores e 3.486 habitantes,
o município de Santa Maria do
Tocantins traz como desafios para
os atuais candidatos a prefeito, o
produtor rural Itamar Barrachini
(DEM), que busca a reeleição,
e o empresário Márcio Bezerra
(PTB), estreante na política, atuação mais incisiva nas áreas de desenvolvimento regional, geração
de emprego e renda, e políticas
para a juventude e mulheres.
“Quando falamos em desenvolvimento temos que falar
de zona rural pelo fato de nosso município ser agricultável”,
frisou o atual prefeito, ao dizer

que a agricultura e a pecuária estão em expansão e é necessário
dar oportunidade ao homem do
campo. “O agricultor e o povo da
cidade precisam se desenvolver.
Vamos incentivar o pequeno,
o médio e o grande comércio,
dando melhorias para que o município cresça. Isso é desenvolvimento”, completou.
Sobre a geração de renda,
Barrachini ressaltou que a partida de famílias da cidade, por
falta de oportunidades, acabou
durante seu mandato. “Na nossa gestão nenhuma família foi
embora, mas sim de dez a 15
famílias vieram morar aqui pe-

las ações com foco em geração
de emprego de renda. Vamos dar
continuidade”, destacou.
Para o candidato, investir
em áreas como saúde, infraestrutura e pavimentação ajuda a
melhorar a vida dos jovens e mulheres da cidade. “Avançamos
nessas questões e nas questões
sociais. Continuaremos dando
oportunidade para as pessoas virem para nosso município trazer
desenvolvimento.
Apesar de ter sido procurado insistentemente para falar de
seu plano de governo, o candidato Márcio Bezerra não respondeu a reportagem do CNN.
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Voz da Mulher: 5 anos fazendo o bem
Elas por elas

Fred Alves
Em Pedro Afonso e região, o grupo Voz da Mulher,
formado por 165 integrantes e
que completou 5 anos de atuação no último dia 29 de setembro, desempenha um importante trabalho de voluntariado e
apoio a cidadãos em situação
de vulnerabilidade social.
Formado por mulheres de
diferentes segmentos sociais e
profissionais, o coletivo social
nasceu em um grupo de WhatsApp, com a proposta de ser
uma ferramenta de interação,
socialização, debate, reflexão,
oração e difusão de notícias.
Com o tempo, uma vez ao mês
cada participante ofertava um
quilo de alimento não-perecível para compor cestas distribuídas para quem precisava. O
passo seguinte foi atender pessoas das áreas rurais de Pedro
Afonso e que moram em municípios vizinhos como Bom
Jesus do Tocantins e Tupirama.
“Começamos a doar roupas e calçados por meio do
bazar beneficente. Em seguida eletrodomésticos, pia, porta, cadeira, jogo de banheiro,
colchão, guarda-roupa, enfim
tudo que aparecia”, contou
sorrindo a professora e idealizadora do grupo Voz da Mulher, Luzia Bucar, para em
seguida lembrar que ao longo
dos 5 anos de atuação, o grupo
testemunhou situações tristes,
mas as integrantes com apoio
de parceiros conseguiram resolver muitos problemas e levar não só bens materiais, mas
sobretudo carinho e atenção
para quem acolhia.
Amigas chegando
“O Voz da Mulher sempre
está ativo, seja para levar alimentos e o que for necessário,
como também uma palavra de
amizade e amor ao próximo. O
interessante é que quando chegamos aos bairros, as crianças e famílias já estampam
um sorriso de alegria. Muitas

O CNN ouviu algumas integrantes do Voz da Mulher
que falaram de como é participar do grupo.

“

Estou honrada em ajudar meus irmãos menos favorecidos e colaborar
com minha comunidade como cidadã. Quero parabenizar cada
componente do grupo, que participa ativamente pensando no próximo.
Posso afirmar: Mulheres do coração de Deus! Parabéns Voz da Mulher!”
LUZIA BUCAR – PROFESSORA E IDEALIZADORA DO VOZ DA MULHER

É mais que um grupo, é uma equipe coesa, determinada e focada em
fazer o bem. A Voz da Mulher vê o próximo com o olhar e ação que Deus
nos ensina e pede. Razão pela qual é abençoado.
ODINA MARANHÃO SÁ DE ANDRADE – PROFESSORA
Não somos apenas um grupo feminino, mas sim um grupo de mulheres
que tem voz. Onde conversamos, rimos e somos solidárias com nossa
comunidade.
MARIVALDA SANTIAGO – ADMINISTRADORA DE EMPRESAS
Nestes 5 anos muitas vozes pediram ajuda e respondemos colaborando
com utensílios, alimentos, vestuários, financeiramente, como também
com palavras, abraços e gestos. Nosso grupo compartilha humor,
diversão, informação, trabalho e solidariedade.
ZENAIDE ALENCAR – FUNCIONÁRIA PÚBLICA
É uma honra poder participar desse grupo e trazer dignidade a quem
necessita. Tenho orgulho de ver o grupo crescendo todos os dias. Tenho
certeza de que iremos alcançar mais pessoas com nossas ações.
LORENA PECLAT BARBOSA - TABELIÃ
Chova ou faça sol, quando alguém vai até a Luzia pedir algo e ela
constata a real necessidade, o grupo todo é mobilizado e a demanda
atendida. Isso é maravilhoso, pois trabalha com as luzes dos corações!
MARIA SILVANA RAMOS – COOPERATIVISTA

crianças correm atrás do carro, pois sabem que são amigas
chegando para ajudar”, disse
Luzia Bucar emocionada.
A idealizadora fez questão de ressaltar que ao longo da
sua trajetória para desenvolver
seu trabalho solidário, além de
contar com doações e o trabalho das suas integrantes, o grupo Voz da Mulher teve apoio de
simpatizantes anônimos e de
instituições como a Cooperativa Agroindustrial do Tocantins
(Coapa) e a Fundação João Damasceno de Sá

Comemoração
O Voz da Mulher comemorou seu 5º aniversário fazendo o que mais gosta: com
muito voluntariado. No dia
25 de setembro, as mulheres
realizaram um bazar beneficente e a doação de cestas
de alimentos, fogão, estante
e cama no Setor Canadá, em
Pedro Afonso, beneficiando
várias famílias. A programação foi encerrada no dia 12 de
outubro, com distribuição de
brinquedos para as crianças
em vários setores da cidade.

O grupo Voz da Mulher tem mulheres guerreiras que dispõem de seu
tempo para ações humanizadas. São pessoas movidas pelo amor ao
próximo. As palavras movem, mas o exemplo arrasta multidões.
JOVINA NETA DA CRUZ MACHADO NEVES – PEDAGOGA
As colegas professoras que tiveram essa iniciativa, acrescentaram grande
credibilidade a esse trabalho, não tinham ideia da dimensão que esse
voluntariado aos menos assistidos se tornaria tão sólido e importante. O
Voz da Mulher é um grupo que faz o bem com amor ao próximo!
MAGALY MAIA BARROS CHAGAS – OFICIAL DE CARTÓRIO
Sinto-me honrada em participar deste grupo solidário que procura
amenizar na comunidade de Pedro Afonso: a fome, a tristeza, respeitando
o espaço e o tempo de cada um! Estou muito distante da minha família,
porém há 2 anos e 6 meses um anjo em forma de amiga, Luzia Bucar,
me adicionou no Grupo Voz da Mulher, que me acolheu com carinho.
Aprendi encontrar alegrias nos outros, fazer o bem sem olhar a quem,
a chorar uma dor que não é minha, a encontrar felicidade nas coisas
simples da vida, ser otimista, ter fé e ação!
MARIA CÂNDIDA SIQUEIRA - PEDAGOGA
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O que pensam os candidatos
a prefeito de Pedro Afonso
uma proposta de revitalização do
plano diretor de Pedro Afonso.
Precisamos investir fortemente
em reservatórios de água, investir
no bombeamento da água, pois
a infraestrutura atual do Sisapa
não tem condições suficientes de
abastecer todos os setores. Também precisamos que o dinheiro
do Sisapa seja investido exclusivamente nele.

Gabriel Dias
No próximo dia 15
de novembro, os
9.469 eleitores de
Pedro Afonso vão
escolher os nove
vereadores que vão
compor a Câmara
Municipal na
próxima legislatura
e quem será o
chefe do Executivo
municipal que
irá administrar
a cidade pelos
próximos quatro
anos. São cinco
nomes na corrida
pela cadeira de
prefeito: Bené (PT),
Eduardo Chagas
(Cidadania),
Coelho (PSC),
Pedro Belarmino
(PTB) e
Joaquinzinho
(PDT). Em meio
à campanha, os
cinco candidatos
conversaram
com o CentroNorte Notícias
sobre cinco
temas: Sistema
de Saneamento
de Pedro Afonso
(Sisapa), BR-235
(Estrada da CBPO),
Investimentos,
Desafios
e Reeleição.

Desafios

BENÉ
NOME:
Benedito Moura Medeiros (Bené)
PARTIDO: PT
PATRIMÔNIO DECLARADO:
R$ 100 mil
IDADE: 43 anos
ESTADO CIVIL: casado
ESCOLARIDADE: Ensino Superior
FILHOS (AS): 2

BR-235
Se tratando da BR-235, falo
com bastante tranquilidade, pois
há mais de dois anos estamos
nessa luta ao lado do Ricardo Neves. A partir do ano de 2021, durante nossa gestão, faremos essa
luta mais forte, pois sabemos
que essa rodovia corta o país de
forma transversal e logisticamente, e Pedro Afonso fica em um
local estratégico. Por essa razão,
enquanto prefeito, pelo Partido
dos Trabalhadores, irei unir forças com os governadores do Maranhão e Piauí, além das forças
políticas do Tocantins, independe de sigla, para viabilizar a conclusão da BR-235 na nossa região.

Sisapa
Pedro Afonso cresceu muito
e com isso a demanda por água
também aumentou. Alguns setores da cidade são mais prejudicados com a falta d’água e, também,
falta de saneamento básico. Em
nosso plano de governo temos

O maior gargalo que o prefeito de Pedro Afonso terá a partir de 1ª de janeiro de 2021 será a
geração de emprego e renda para
o povo. Infelizmente, já existem
muitas pessoas passando fome
no nosso município. O prefeito
tem que se importar de forma
massiva com o social. Temos
empresas aqui, mas ainda não é
suficiente para empregar o nosso
povo. Então, além de investir em
políticas públicas, precisamos
fazer de Pedro Afonso uma cidade atrativa para mais empresas
e com isso aumentar a geração
de emprego e renda. Também
temos nosso artesanato que precisa de investimento e nosso turismo, que também é um gerador
de empregos.

Investimentos
Acredito que a prefeitura
pode trabalhar com incentivos
fiscais. Buscar o setor agroindustrial, por exemplo, para que
elas possam se instalar por aqui.
Se possível doar áreas, terrenos,
para que as grandes empresas sejam atraídas para Pedro Afonso.

Reeleição
Não penso em reeleição,
pois é o povo que deve escolher.
Se fizermos uma boa administração é a população que vai nos
conduzir a um possível segundo
mandato. Então, penso em trabalhar para os pedroafonsinos e
eles que irão decidir esse ponto
no futuro.

PEDRO BELARMINO
NOME: Pedro Vinicius Martins
Belarmino
PARTIDO: PTB
PATRIMÔNIO: R$ 850 mil
IDADE: 58 anos
ESTADO CIVIL: Casado
ESCOLARIDADE: Ensino Superior
FILHOS (AS): 3

BR-235
Graças aos mandatos de
vereadores que Pedro Belarmino e Gordo do Lavajato têm,
bem como os estreitos laços
com a bancada federal, iremos cobrar incansavelmente
nossos senadores e deputados
federais para que destinem orçamento para realizarmos essa
tão sonhada obra. Trabalhamos
com parcerias, graças a Deus
temos elas. Como prefeito e
vice iremos contribuir muito
para realizar a pavimentação
da BR-235 entre Pedro Afonso
e Alto Parnaíba (MA). É importante salientar que Pedro Belarmino e Gordo são pioneiros
no movimento em prol da BR235, pois sabemos que a mola
propulsora para alavancar de
vez o agronegócio e a economia de Pedro Afonso será a sua
pavimentação.

Sisapa
O sistema de abastecimento de água é uma das
grandes preocupações para a

próxima gestão, mas pensamos
na solução para esse grande problema: iremos revitalizar o abastecimento de água, bem como
instalar grandes caixas d’água
nos setores mais afetados. Acreditamos, ainda, que deveremos
tornar o Sisapa em uma autarquia, a fim de ter sua autonomia
orçamentária, deixando de ser
ligada ao gabinete do prefeito,
pois precisamos de um técnico
especializado para administrar
esse importantíssimo órgão de
nosso município.

Desafios
Um dos principais desafios
será o pós-Covid no qual teremos
que ter parcerias para vencer o
desemprego, alavancar a economia. Precisamos ainda resolver
a situação das centenas de famílias moradoras do Setor Canadá.
Como vereador fizemos várias
indicações para a solução, o que
não ocorreu. Como prefeito iremos executá-las e resolver a vida
dessas famílias.

Investimentos
A principal formar de atrair
investimentos para Pedro Afonso,
tanto com dinheiro público ou
privado é por meio de parceiras.
Com relação ao dinheiro público,
iremos atrás de emendas federais, estaduais e convênios para
realizarmos grandes obras em
Pedro Afonso. No setor privado
iremos dar incentivo fiscal para
empresas multinacionais para fomentar suas instalações em nosso município, bem como outros
incentivos legais, tornando assim
Pedro Afonso atrativo para o setor privado.

Reeleição
Não pensamos em reeleição,
quero a oportunidade para contribuir como gestor e realizar um grande trabalho para nosso município e,
acima de tudo, deixar grande contribuição para Pedro Afonso. O poder
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é transitório e temos grandes outros
líderes que também precisam contribuir para nossa amada cidade.

JOAQUIZINHO
NOME: Joaquim Martins Pinheiro
Filho (Joaquizinho)
PARTIDO: PDT
PATRIMÔNIO DECLARADO:
R$ 12.335.688,32
IDADE: 49 Anos
ESTADO CIVIL: divorciado
ESCOLARIDADE: Ensino Superior
FILHOS (AS): 3

BR-235
Na condição de gestor e já
nos primeiros meses de 2021, estarei atuando junto à bancada federal
do estado em Brasília (DF), através
de reuniões com os parlamentares,
com a equipe da prefeitura e também com os produtores e membro
do grupo da BR-235, tanto na capital federal como em visitas a convite da prefeitura à BR-235 “in loco”
mostrando aos parlamentares a
real importância da rodovia para a
logística do estado do Tocantins e
para o MATOPIBA. A nossa gestão
irá promover dentro do Tocantins
e fora, uma campanha mostrando
os benefícios da logística da BR235 junto com os parceiros locais
e produtores, com intuito de atrair
investidores para região.

Sisapa
Sei que muito foi melhorado
na gestão do prefeito Jairo Maria-

no, porque sempre acompanhei de
perto o caso do Sisapa. Mas, como
não houve a mesma preocupação
em governos anteriores, os oito
anos não foram suficientes para
adequar o sistema de abastecimento ao crescimento populacional.
Diante desse cenário, uma de nossas primeiras ações, será criar uma
Estação de Tratamento de Água
(ETA) própria para o Setor Aeroporto II, que é o bairro mais populoso de Pedro Afonso e para o Setor
União, recém-criado e que ladeia
o Aeroporto II. Com essa ação temos a certeza que desafogaremos o
sistema e traremos mais qualidade
nos serviços de abastecimento.

Desafios
Os desafios de toda e qualquer gestão são muitos. Embora,
eu sendo eleito, eu vá pegar uma
prefeitura com uma realidade que
me parece favorável, porque não
posso de fato afirmar com certeza antes de ter acesso à realidade
concreta. Pedro Afonso é um município que precisa buscar cada vez
mais parcerias para que de fato
haja industrialização, precisamos
crescer ainda mais em educação,
investir e explorar o potencial turístico. Além de um diálogo permanente com nosso cidadão, porque é
ele que de fato precisa ter seus anseios respondidos. Para que esses
desafios sejam superados, eu vou
fazer na vida pública, o que sempre
fiz na minha vida privada, trabalhar
com responsabilidade e honestidade, estabelecendo diálogos com
as mais variadas esferas para obter
resultados que favoreçam a coletividade e jamais grupos isolados.

Investimentos
Estabelecer diálogo e parceria
com grandes empresas, a fim de
gerar emprego e renda que estejam
além da máquina pública. Precisamos, ainda por meio de parcerias e
diálogos, que eu inclusive já tenho
em andamento com o Ministério
do Turismo, fazer com que o turis-

mo de Pedro Afonso, seja explorado
o ano todo e não apenas no mês de
julho. Assim, a construção de uma
orla, certamente trará, além de visibilidade para a cidade, será ainda
um polo de geração de emprego e
renda. Não posso deixar ainda de
mencionar, que repensar a carga
tributária é um caminho que não
apenas Pedro Afonso, mas todo
município brasileiro deve percorrer
no processo de atração de investimentos para a cidade.

Reeleição

Eu de forma muito honesta
e transparente não sou nutrido por
vaidade, não coloquei meu nome à
disposição por ter ambição pessoal.
Eu aprendi com meus pais, seu Joaquim e dona Mundoca, que tenho
a obrigação de devolver a Pedro
Afonso, o muito que essa terra me
ofereceu como ser humano. Nesse
momento, eu prefiro não falar em
reeleição, eu quero antes que o
povo veja meu trabalho e o quanto
a cidade evoluiu em quatro anos.
Após esse período, e se assim for a
vontade do povo, eu posso pensar
nessa possibilidade.

PEDRO AFONSO, outubro de 2020

BR-235
Buscarei junto aos demais
prefeitos dos municípios agraciados com a passagem da BR-235 a
mobilização de toda a sociedade, o
empenho dos nossos representantes na Assembleia Legislativa, Câmara e Senado Federal, bem como
o apoio e a mobilização dos municípios dos Estados do Maranhão e
Piauí.

Sisapa

NOME: Eduardo Barros Chagas
PARTIDO: Cidadania
PATRIMÔNIO: R$ 25 mil
IDADE: 31 anos
ESTADO CIVIL: Casado
ESCOLARIDADE: Ensino Superior
FILHOS (AS): 1

uma realidade, uma economia forte com grandes indústrias e incentivos fiscais a essas empresas. Farei
parcerias com instituições como o
Sistema S e também com o IFTO
para qualificação da mão-de-obra,
para assim ter condições de receber os empreendimentos em nosso
município.

Reeleição
Caso eleito, não pretendo sair
para reeleição!

Ampliar todo sistema na
aquisição de motores, bombas,
equipamentos laboratoriais e na
construção de filtros e reservatórios, tudo isso adequado com
projetos técnicos em conformidade com a demanda. É importante
ressaltar que a água é um bem comum do povo de Pedro Afonso e
que na minha gestão estará descartada a possibilidade de privatização
ou concessão do Sisapa.

Desafios
Meu principal desafio é colocar Pedro Afonso na condição das
cinco melhores cidades do nosso
Estado, com sustentabilidade e
qualidade de vida. Atrair empresas,
principalmente ligadas ao agronegócio, para gerar renda, fomentar
pequenas empresas e, consequentemente, gerar emprego.

Investimentos

EDUARDO CHAGAS
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Explorando nossas potencialidades da melhor forma possível.
Temos como principal atividade
econômica o agronegócio e desta
forma é preciso levar ao conhecimento das grandes empresas deste ramo a importância de investir
em nosso município que dispõe
de uma logística privilegiada, assim como matéria-prima, recursos
hídricos e fatores climáticos favoráveis. Vamos falar do grande crescimento econômico que a própria
região terá com a consolidação da
nossa BR-235, que nos ligará ao
nordeste. Ficarei atento e sensível
a esta perspectiva que se tornará

COELHO
NOME: José Ribamar Coelho Soares
PARTIDO: PSC
PATRIMÔNIO: R$ 280 mil
IDADE: 50 anos
ESTADO CIVIL: Casado
ESCOLARIDADE: Segundo Grau
FILHOS (AS): 3

BR-235
Sabemos da importância
desse projeto grandioso que é a
pavimentação da BR-235, que proporcionará desenvolvimento para a
região norte do Tocantins possibilitando uma relação interestadual
com o MATOPIBA, fortalecendo o
agronegócio e com isso o desenvolvimento da região que hoje é isolada. A nossa gestão será adepta ao
desenvolvimento da região. O que
couber a nossa gestão para que a
obra seja possível de ser concretizada, iremos executar. Buscando uma
atenção dos nossos parlamentares
na esfera federal para atender essa
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demanda. E não apenas olhando
para o processo da pavimentação,
mas também de acordo com as diretrizes já expostas através do nosso
plano de governo iremos priorizar
o ordenamento urbano, fazendo
com que a nossa cidade cresça de
maneira organizada e projetada.

Sisapa
Com relação a essa questão de falta de água precisamos
ser bastante incisivos, pois o povo
pedroafonsino, com certeza, tem
razão ao reclamar, especialmente
porque a nossa cidade está cravada entre dois rios de água doce. É
inconcebível ter uma cidade do
porte de Pedro Afonso com essa
abundância de água e padecer ao
mesmo tempo pela falta de água
tratada. O maior problema hoje
foi a falta de investimento em saneamento que não foi realizado
conforme o desenvolvimento da
cidade. Tenho conhecimento que é
necessário um maior investimento
no abastecimento, é uma ação que
me proponho a executar aumentando a capacidade de vazão e distribuição das caixas d’água.

Desafios
Quando se fala de gestão ou
de visão que um gestor deve ter
com relação à administração da
cidade, primeiramente é necessário que o gestor tenha uma visão
imparcial, ou seja, levar em consideração não só a minha visão,
mas saber fazer uma administração
participativa. É comum no Brasil
a gente observar muitas questões
partidárias, e é necessário o gestor
ter essa vocação para liderança do
todo, sendo eleito ter a sensibilidade de visualizar a sociedade e não
ficar atendendo apenas demandas
de particularidades. Eu acredito
que essa é uma postura que sendo eleito, devo possuir. E essa vi-

são está explícita no meu plano de
governo, nos pilares de uma boa
administração entendemos que a
prefeitura deve estar próxima da
comunidade, mesmo que para isso
seja necessário criarmos polos nas
regiões mais distintas do nosso
centro para melhor atender as demandas da nossa comunidade.

Investimentos
É necessário, primeiramente,
buscar o fortalecimento do comércio local através de parcerias entre
setor público e privado, além do
mais devemos primeiramente preparar a nossa comunidade para receber novos investidores, ofertando
capacitação e cursos profissionalizantes para que quando chegarem
as oportunidades, possa usufruir
das ofertas de empregos. Temos
um potencial imenso para atrair
novos negócios, principalmente no
segmento do agronegócio. É necessária uma atenção especial para a
secretaria de desenvolvimento do
comércio e é claro secretariá-la
com um perfil competente capaz
de intermediar esse avanço em
busca de novos investidores para a
nossa região. Também buscar fortalecer os microempreendedores
da nossa comunidade tirando-os
da informalidade e viabilizando
estrutura para que possam ofertar
melhor os seus produtos.

Política
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Com a palavra, os
candidatos a vice
Gabriel Dias
Segundo nome mais importante na hierarquia do Executivo municipal, o
vice-prefeito tem papel importante durante os quatro anos de mandato,
pois, caso o prefeito precise se ausentar por motivo de viagem, licença,
ou tenha o mandato cassado, quem assume as funções do titular é o vice.
Pedro Afonso tem cinco candidatos a vice nas eleições deste ano. Na
disputa estão: duas mulheres, dois vereadores e um pastor. Ao lado do
prefeito, é papel do vice auxiliar na administração, discutir e definir em
conjunto as melhorias para o município. Em Pedro Afonso, os cinco nomes
falaram como pretendem contribuir para a cidade, caso sejam eleitos.

Reeleição
Acredito que não é algo que
se deve pensar no momento, pois
quem dirá se serei candidato novamente serão as minhas ações
e, principalmente, o querer da
comunidade. O foco é cumprir o
mandato de quatro anos, e sendo eleito, fazer cumprir a responsabilidade que a população pedroafonsina delegou em minhas
mãos e não pensar em reeleição
de forma prematura.

Centro-Norte

Sthefany Santos
Ribeiro (PT)
Com 23 anos, Sthefany
Santos Ribeiro (PT) é a candidata a vice mais nova entre os cinco
nomes. A trabalhadora rural faz
parte da chapa petista encabeçada por Bené. Solteira e com seu
nome pela primeira vez em um
pleito eleitoral, Sthefany Ribeiro
não declarou possuir bens. Engajada e militante, ela contou que
por mais que seja a primeira vez
na disputa, já faz algum tempo
que trabalha pelas causas sociais.
“Apesar de estarmos participando pela primeira vez de

uma campanha política como
postulante ao cargo de vice,
não é de hoje que militamos
no Partido dos Trabalhadores
em Pedro Afonso. Já faz algum
tempo que nós lutamos pela
criação de políticas sociais
para juventude, pois o que percebemos é que nossos jovens
estão a mercê da inércia do
poder público. Não se vê interação social dos nossos jovens,
faltam muitos investimentos
dentro do esporte e lazer, sem
falar que também falta um polo
universitário em nosso município. Há de se falar também em
políticas sociais para as mulheres e também lutamos há
algum tempo para termos mais
políticas públicas e sociais
para as crianças com necessidades especiais.”, destacou,
antes de afirmar que pretende
ser uma vice dedicada ao povo
e à cidade de Pedro Afonso.

Odolfo Coelho
Soares (PSC)
Aos 49 anos, Odolfo
Coelho Soares (PSC) coloca
seu nome pela primeira vez

em um pleito eleitoral. Ele é
o candidato a vice na chapa
de seu irmão, Coelho (PSC),
o atual vice-prefeito de Pedro
Afonso. Odolfo é pastor na
Igreja Evangélica Assembleia
de Deus (CIADSETA), bacharel em Teologia e cantor, com
dois discos gravados. Ele é casado e declarou ter um patrimônio de R$ 128 mil.
Mesmo sem experiência dentro da administração
pública, Odolfo afirmou que
como cidadão, sempre acompanhou e teve preocupação
com a política e seus desdobramentos. Ele também diz
acreditar que a política é uma
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ferramenta de transformação
e essa é uma das razões de colocar seu nome na disputa. Se
sua chapa for eleita, Odolfo
diz que buscará honrar as propostas apresentadas no plano
de governo.
“Pretendo honrar com o
compromisso de fazer cumprir
o meu papel e os projetos apresentados junto ao nosso plano
de governo para o desenvolvimento da nossa cidade. De
uma forma honesta, transparente e, principalmente, participativa. Entendendo que a
principal voz a ser ouvida é a
da população.”

Sirleide Lima
Mauriz (MDB)

Eleita vereadora de Pedro Afonso em 2008 e reeleita
em 2012, Sirleide Lima Mauriz
(MDB), 41 anos, disputará um
cargo no Executivo municipal pela primeira vez, ao lado
de Eduardo Chagas (Cidadania), na coligação “A Força do
Povo”. Sirleide do Movimento
é casada e formada em Pedagogia. Com um patrimônio declarado de R$ 300 mil, ela relatou
que em 2016 não conseguiu ser
reeleita para o parlamento municipal, mas que isso não fez
com que deixasse de atuar pela
população de Pedro Afonso.
“Sempre estive atuante
nas causas sociais e na defesa da população, mesmo
sem exercer mandato eletivo.
Durante muitos anos estive
trabalhando do outro lado
da mesa, como vereadora e
também representante de entidade civil organizada. Agora, quero unir a minha expe-

riência política, com a força
de vontade e os projetos que
nosso prefeito Eduardo Chagas tem para Pedro Afonso.
Formamos uma boa dupla,
porque pensamos no futuro
da cidade. Quero atuar em
espaços onde tenho trânsito
livre, como, por exemplo, na
busca de recursos para habitação. Mas sempre estarei ao
lado do nosso gestor com uma
atuação aguerrida e preparada, quando for necessário.”
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Luis Meneses da
Agnaldo Lima Sodré Rocha (PDT)
(DEM)
Agnaldo Lima Sodré
(DEM), 44 anos, é candidato a
vice-prefeito na coligação “Pedro Afonso Para Todos”, que
tem Pedro Belarmino (PTB)
como candidato a prefeito.
Gordo do Lava Jato, como é
conhecido, disputou a eleição
de vereador em 2012. Não
venceu, mas segundo disse,
desde aquele ano passou a desenvolver trabalho em prol dos
moradores de Pedro Afonso.
Em 2016, elegeu-se vereador
e agora coloca seu nome na
chapa encabeçada por seu colega Pedro Belarmino (PTB).
Gordo do Lava Jato é casado e
entre os candidatos a vice é o
que tem o maior patrimônio declarado à Justiça Eleitoral: R$
620 mil. Como vice-prefeito,
o vereador disse que pretende
seguir na busca por melhorias
em diversos setores da cidade.
“Pretendo continuar trazendo
melhorias para a comunidade
por meio de recursos destinados à saúde, educação, esporte, infraestrutura e lazer, como
já faço desde 2012.”, pontuou.
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Pela segunda vez, Luis Meneses da Rocha (PDT), 62 anos,
tenta ocupar o cargo de vice-prefeito, em Pedro Afonso. Em
2008, Meneses foi eleito vereador e, em 2012, saiu candidato a
vice, mas sua chapa acabou derrotada. Em 2016, mais uma vez
voltou a ser eleito parlamentar
e quatro anos depois coloca seu
nome na disputa da majoritária,
dessa vez na chapa encabeçada
por Joaquinzinho (PDT). Meneses, que é casado, declarou ter
um patrimônio de R$ 555 mil e
contou que acompanha a política em Pedro Afonso desde 2004.
Segundo ele, seu legado é marcado pela honestidade e transparência, pilares que pretende levar
para o executivo municipal.
“A obrigação de quem entra
para a vida pública é fazer a coisa
certa. Minha vida política é pautada na ética e no desenvolvimento
da cidade. Sempre procuro fazer
as coisas de forma honesta. Vou
fechar os quatro anos de mandato
na Câmara sem pegar nenhuma
diária. Acredito que por ter uma
carreira pautada na honestidade e
na ética, o meu nome foi escolhido para sair de vice. A escolha foi
feita pela minha história política
e a população de Pedro Afonso
me conhece e sabe que pode contar com isso nos próximos quatro
anos. Não compactuo com coisa
errada. Procurar sempre fazer o
melhor pelo município e ajudar
as pessoas, se o dinheiro for investido de forma honesta vai melhorar a vida do cidadão. Sempre
trabalhei para melhorar a cidade e
continuarei trabalhando. Acredito
no Joaquim e estaremos lado a
lado para que a cidade se desenvolva.”, comentou.

Entidades recebem
prefeituráveis
No mês de outubro, duas
das principais instituições
pedroafonsinas, a Cooperativa Agroindustrial do Tocantins e o Instituto Federal do
Tocantins (IFTO) - Campus
Avançado Pedro Afonso receberam, individualmente,
os cinco candidatos a prefeito de Pedro Afonso.
Os postulantes ao cargo de chefe do Executivo
municipal Bené (PT), Coelho (PSC), Eduardo Chagas
(Cidadania), Joaquinzinho
(PDT) e Pedro Belarmino
(PTB) tiveram oportunidade
de entregar cópias de seus
planos de governo e expor
suas propostas.
No IFTO, a diretora
do campus, Mírian Peixoto, apresentou as principais
mudanças que a unidade
vem passando nos últimos
anos, os cursos ofertados e
as demandas prioritárias da
unidade, além de ressaltar a
importância deste momento
para o município e o papel da
instituição no fortalecimento

da democracia.
Presidente da Coapa,
Ricardo Khouri afirmou que
as visitas dos candidatos reforça o caráter democrático
da cooperativa, que atualmente tem cerca de 300 associados em 16 municípios.
“Foram conversas para cumprir uma marca registrada da
cooperativa que é qualificar
as questões eleitorais de Pedro Afonso, proporcionando
conhecimento do que cada
candidato propõe para as
principais áreas estratégicas
do município”, disse.
Durante os encontros,
os dirigentes cooperativistas
apresentaram as demandas
prioritárias do setor – destaque para a necessidade da recuperação e manutenção de
estradas vicinais que facilitam o escoamento da produção agropecuária – e outras
de interesse direto da população como investimentos em
saúde, educação, assistência
social e em políticas públicas
voltadas aos jovens.
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BOM JESUS DO TOCANTINS

Candidatos destacam ações prioritárias

BRUNO NEVES
“Estamos no maior retrocesso de infraestrutura já
visto no município. Em quatro anos não temos, até
o presente momento, obras entregues à população”,
alertou o candidato Bruno Neves (Cidadania). Para
avançar na área, o plano de governo da coligação
“Acelera Bom Jesus” propõe buscar recursos e ações
junto ao Estado e União, com foco em alavancar
o desenvolvimento da cidade, atraindo empresas
privadas com o intuito de gerar empregos, renda e
oportunidades no comércio local.
Bruno destacou, ainda, a situação de dependência
dos cidadãos bomjesuínos do município de Pedro
Afonso. “No que diz respeito à busca de emprego
e oportunidades, proponho uma gestão pautada
na parceria com empresas privadas com incentivos
fiscais visando o fortalecimento do comércio local,
com intuito de gerar crescimento e abertura de novas
vagas de emprego, todavia buscando principalmente
o primeiro emprego para os
jovens”, ressaltou.
O representante do Cidadania afirmou que a área
de segurança pública está abandonada, chamando
atenção para a necessidade do apoio do governo
estadual. Entre as propostas do postulante a chefe
do Executivo municipal estão a criação do posto
policial no município, aumentar a iluminação
pública e buscar parceiros para ter câmeras de
vigilância em pontos estratégicos.

PROFESSORA IRANI
Ex-primeira dama do município, Professora Irani (PSD)
também considera que falta infraestrutura básica,
tanto na zona urbana quanto na zona rural. “Com poucas ruas calçadas, não temos passeios para pedestres,
muitas áreas de alagamentos e setores ainda desprovidos de redes de água e energia elétrica. Nossa zona
rural conta com regiões completamente abandonadas. Em nosso plano de governo vamos estabelecer e
acompanhar o calendário de conservação/recuperação
de estradas vicinais e buscarmos condições para asfaltamento de nossa cidade”, ressaltou.
Para a candidata, as oportunidades de emprego na
cidade são escassas, principalmente para os jovens.
“Vamos alavancar a economia de Bom Jesus. O povo
precisa de emprego, e a gestão é responsável em
trazer emprego para o nosso povo”, disse ao elencar
que pretende criar o “Programa do Primeiro Emprego”,
com foco na juventude, e formar equipe de agentes
públicos e privados para realizar visitas externas com
foco em divulgar as potencialidades e incentivar a
vinda de empresas para o município.
Professora Irani afirmou que se for eleita promoverá
uma série de ações, resgatando a segurança de tempos
passados, reimplantando o posto da Polícia Militar como
instrumento de segurança para os moradores de Bom Jesus, além de desenvolver campanhas voltadas à não violência, combate às drogas, alcoolismo e à prostituição,
alertando toda a comunidade das suas consequências.

PAULO HERNANDES
Candidato a reeleição, Paulo Hernandes (DEM) disse
que no seu primeiro mandato priorizou obras estruturais
por meio de parcerias com parlamentares, que disponibilizaram recursos para a área. “Garantimos alguns recursos
que se encontram em fase de liberação de emendas e outros que já foram empenhados e executados, como obras
de pavimentação de algumas ruas da cidade, construção
de pontes e manutenção de estradas da zona rural em
todo o município”.
Sobre as ações previstas para o segundo mandato, caso seja eleito, o candidato democrata pretende
investir, principalmente, em pavimentação com a criação do plano para recapeamento de ruas e avenidas
públicas da cidade, ampliação das obras de calçamento e saneamento nos bairros, e execução das obras
de pavimentação de ruas e avenidas. “Vamos criar
um plano de incentivo para empresas interessadas
em se instalar em Bom Jesus e firmar parcerias com
instituições públicas, privadas e não governamentais,
com objetivo de oferecer serviços para os cidadãos e
melhoria de renda”, afirmou Paulo Hernandes.
O candidato, que é policial militar da reserva,
reconheceu que os problemas na área de segurança ainda
persistem devido a falta de efetivo policial em todo o
Estado. Entre suas propostas constam ampliar a parceria
com o 3º BPM e forças especiais, implantação do sistema
de videomonitoramento e manutenção da iluminação
pública de ruas e avenidas da cidade.
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Dr. Natan e Ormando expõem
propostas para Tupirama
Com uma estimativa de renda de um salário mínimo e meio mensal, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE-2018), Tupirama ainda carece de maiores investimentos para se desenvolver. Essa
necessidade é destacada nos planos de governo de Dr. Natan (PSD) e Ormando Brito (MDB), os dois postulantes
ao cargo de prefeito do município, que possui 1.922 moradores (IBGE) e 1.929 eleitores (TSE).

DR NATAN
Candidato à reeleição, Dr. Natan
afirmou que a geração de empregos
foi fomentada durante seu primeiro
mandato por meio de ações que visavam desenvolver o comércio e oportunizar aos pequenos empreendedores a geração da sua própria renda.
“Vamos continuar o desenvolvimento comercial da nossa cidade, bem
como incentivar a criação de mais
empregos também na zona rural. Na
medida em que nossa cidade passe a
ser um canteiro de obras, automaticamente a geração de empregos aumen-

ta”, frisou ao citar programas como
Jovem Aprendiz e o de oferta de bolsas de estudos para universitários do
município.
Sobre infraestrutura, Dr. Natan
ressaltou obras de pavimentação de
ruas, construção de meio-fios e calçadas, arborização, jardinagem, canalização de águas, e melhoria das
estradas vicinais rurais, executadas
com recursos captados pela gestão.
“Vamos seguir a pavimentação,
além de continuar fazendo os bueiros necessários em todo município.
Na área rural já trocamos grande
parte dos mata-burros de madeira
para concreto, e vamos continuar
trocando até que todos sejam de cimento”, assegurou.
O candidato do PSD ainda falou
de iniciativas em prol da infância, juventude e dos idosos. Ele destacou o
apoio aos idosos da zona rural que,
mensalmente, eram trazidos ao centro do município para atividades de
lazer, palestras e orientações de fisioterapia. “As nossas crianças são assistidas e amparadas através da nossa
creche municipal, além da vigilância
intensiva do Conselho de Assistência
à Criança e ao Adolescente. Seguiremos desenvolvendo ações que visem
o bem-estar tanto das crianças, jovens
e dos nossos idosos”, completou.

ORMANDO BRITO
Candidato da oposição, o empresário Ormando Brito criticou o trabalho
realizado na área de infraestrutura e vê
um “possível mau planejamento” nas
ações executadas em Tupirama, que segundo ele, não atenderiam as prioridades
da comunidade. “Os serviços prestados
não atendem as reais necessidades do
município. Temos como principais objetivos a recuperação e manutenção permanente das estradas rurais para que os
agricultores façam escoamento do que
produzem com qualidade, baixando o
seu custo de produção; manutenção das

ruas e avenidas com asfaltamento e calçamento dos setores Novo Horizonte e
Alto Bonito, e construção do portal na
entrada da cidade”, revelou ao listar as
ações previstas no seu plano de governo.
As críticas também fazem parte da
visão do candidato emedebista quando
questionado sobre a geração de emprego e
renda. “Não vejo nenhuma ação eficaz que
possa trazer geração de emprego e renda
aos tupiramenses”, pontuou. Para ele é preciso investir no comércio local e incentivar
as pessoas e empresas que queiram implantar novos negócios no município, dando o suporte necessário para permanência
a longo prazo. “Todas as compras são realizadas fora do município”, disse.
Já sobre a realização de políticas
públicas para idosos, crianças e adolescentes, Ormando Brito explicou que,
caso se eleja, pretende melhorar o atendimento aos idosos, com a implantação
de programa de atendimento domiciliar,
garantindo qualidade de vida a essa parcela da sociedade. Já para as crianças e
adolescentes, as propostas contam com
a implantação de projeto socioeducativo,
com escolinha de futebol, música, dança, capoeira, bem como viabilizar meios
para garantir o acesso, permanência e o
sucesso do aluno nas unidades escolares. “Queremos dar apoio integral aos
jovens, com cursos profissionalizantes”,
ressaltou o candidato.
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Não adianta fingir que a pandemia acabou e sofrermos
uma onda mais violenta mais à frente.
Por Fred Alves

Energia ruim
Em Pedro Afonso, consumidores reclamam das frequentes oscilações de energia elétrica e da suspensão do
fornecimento. Houve queima
de eletrodomésticos e muitos
transtornos. Moradores elaboraram um abaixo-assinado,
com mais de 80 assinaturas e
protocolaram na Energisa.

Gente nossa
A pedroafonsina Raimunda Bezerra de Souza se destaca
na função de delegada-geral da
Polícia Civil. Ela recebeu da
Assembleia Legilstiva votos
de aplausos em alusão ao Dia
Internacional da Mulher. A iniciativa foi da deputada estadual
Luana Ribeiro (PSDB).

Sem água I
A falta de água em Tupirama, aonde a população ficou
até uma semana sem o serviço,
causou transtornos a moradores. A situação fez a prefeitura
do município a decretar estado
de calamidade e o Ministério
Público do Estado cobrou explicações da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS).

Água II
A ATS justificou que o
fornecimento foi prejudicado
pela má qualidade da energia
elétrica que compromete o
funcionamento da bomba de
captação. A agência afirmou
ter solicitado que Energisa faça
reparos na rede elétrica.

Água III
No entanto, moradores de
Tupirama garantem que o problema não é na rede elétrica,
mas sim as péssimas condições
dos equipamentos utilizados na
distribuição de água do município pela ATS.

THOMAS TRAUMANN, jornalista, ao analisar o combate
à pandemia de Covid-19 depois de sete meses.

Troca
Sobre o problema, a Energisa informou que realizou, em
outubro, a troca do transformador que atende a região por um
de maior potência.

Sem comícios I
O juiz eleitoral Milton
Lamenha de Siqueira proibiu
passeatas, caminhadas e atos
semelhantes em Pedro Afonso,
Bom Jesus, Rio Sono e Tupirama. O magistrado também reiterou a necessidade do uso de
máscaras e álcool em gel pelas
equipes dos atos de campanha
como forma de prevenção à
Covid-19. A decisão atende
pedido do Ministério Público
Eleitoral.

Sem comícios II
Em Bom Jesus, pelos
mesmos motivos, os eventos de
campanha já haviam sido proibidos pela gestão municipal.
Teve quem elogiasse a decisão
do prefeito Paulo Hernandes
(DEM), candidato à reeleição.
Outros dizem que o motivo foi
evitar que candidatos da oposição critiquem o atual gestor e
apresentem suas propostas.

Tradicional
Uma das instituições
mais tradicionais de nossa
região e responsável pela formação de vários jovens, o Tiro
de Guerra 11-004 celebrou 66
anos de funcionamento no úl-

timo dia 8 de outubro. A festa
teve entrega da nova insígnia
da unidade, descerramento de
placas e homenagens.

Safra de soja
Produtores iniciaram o
plantio da Safra 2020/2021. Os
bons resultados do último ano
agrícola – com boa produtividade e lucros – fizeram com
que os agricultores apostassem
em tecnologia e aumentassem
as áreas de soja. Somente Na
Coapa, 150 associados devem
plantar 64 mil hectares da oleaginosa, 6 mil a mais que na última safra.

Absurdo
Causou revolta as mortes
de dois gatos e um cachorro
ano centro pedroafonsino. Os
animais teriam sido envenenados. Vale lembrar que, recentemente, aumentou a punição
para quem praticar ato de abuso ou maus-tratos a animais. A
pena agora é de dois a cinco
anos de prisão, multa e a proibição de guarda do animal.

Democracia
Cumprindo seu compromisso, a Rádio Vale FM, o
Centro-Norte Notícias e o
Portal CNN entrevistaram os
cinco candidatos a prefeito de
Pedro Afonso. Oportunidade
para os eleitores conhecerem
as propostas e terem mais subsídios para escolherem aquele que julgam mais preparado
para administrar o município.

Não acabou
Ocorre uma diminuição
considerável no número de casos de Covid-19, mas infelizmente, a pandemia ainda não
acabou. Enquanto ainda não
existir uma vacina contra o vírus, o conselho é se prevenir e
seguir os cuidados sugeridos
pelos órgãos de saúde.

Por Fred Alves
>>> “O eletor é qui vevi
cum a corda no pescoçu.
Quem é eleito é qui comi só
filé e o eletor num consegui
neim um ossu. Pra ganhar
voto eli só sabi diser sim,
depos qui ganha só sabi dizer não!”. Essa musiguinha
mostra qui num vali a pena
brigar pur puliticiu.
>>> Um treim qui axu ingrassadu em campanha é o tantu
qui os puliticu muda. Pra mostrar qui é povão, o candidatu
comi buxada na feira, bebi
pinga misturada cum sucupira e tira gostu cum manguita,
cumprimenta até jumentu na
rua, bejá mininu xorão, abrassa veia fedendo a porronca...
Pensi nuns personagi!!!
>>> Aja galinha, arroiz e farinha pra dar dicumé a candidatus nu sertão. Os caras vão
peidir votu e num teim coragi
di levar uma cartela di ovu pra
ajudar nu almossu. Ô raça!
>>> Nessa época di campanha os cara disinterra podi
de adiverçario da epuca qui o
cara tava no preá do rabu duru,
com nois xamava antigamenti o préescolar. O sujeitu qui
era um exemplu di cidadão di
repenti si torna o maior malandru do mundo. Mais o que

mas si ver é sujo falando du
mau lavadu. Muito acusador
teim o teiado di vidru.
>>> Sabi aqueli ditau “queim
si mistura cum porcu, lavagi
comi”? Vali dimais pru momentu atual. Num adianta a
pessoa ter uma conduta boa
e xegar na épuca da elessão
apoiar e pedir votu pra candidatu malandru e xeio de rolo.

MISTÉRIUS
>>> Queim foi o cara du Bomjé qui desistiu di ser candidatu dizendo qui tava cum
medu di ser morto purque ia
ter 70 pur centu dos votus?
>>> Alguéim sabi quantus
nomi di eletor teim num cadernu di um certu candidatu
a veriador qui pur onde anda
anota os nomi di queim vai
votar pra eli?
>>> Será si os credoris vão
receber pelos serviçus feitus
pra um certu prefeiturável e
a um veriador aqui da região?
Tô indo nessa! Antis um recado: Voti cum conssiênça. Num
venda seu votu e nem a sua
diguinidade. Iscolha queim
realmente é sériu e mereci
cunfianssa! Tiau!!!
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COOPERATIVISMO

Solidariedade e prêmios
Junto com a Cooperativa
Agroindustrial do Tocantins
(Coapa) e a Cooperativa dos
Educadores de Pedro Afonso
(Coed), a equipe da agência
Pedro Afonso do Sicredi União
MS/TO e Oeste da Bahia abraçou a “Campanha Cooperar
pela Vida”, iniciada pelo Sistema OCB/TO em 2019, para
conscientizar a população da
importância da prevenção e tratamento do câncer, e também
arrecadar recursos para construção de uma unidade do Hospital
de Amor em Palmas (TO).
Na campanha, a cada R$
10,00 doados, a pessoa recebe
uma camiseta alusiva ao “Outubro Rosa” – movimento de prevenção ao câncer de mama – e
um cofrinho da campanha “Cooperar pela Vida”, para ajudar nas
arrecadações. As doações podem
ser feitas por meio de uma das
contas abertas pelo Hospital de

Amor, entre elas, no Sicredi, até
30 de novembro de 2020 (veja
abaixo). Depois basta apresentar o comprovante bancário na
agência e retirar seus produtos.
Quem preferir também pode
doar o valor pessoalmente.
“Abraçamos essa campanha junto com a Coapa e a Coed
porque contribuir com a sociedade é umas das missões do movimento cooperativista. A construção do Hospital de Amor em
Palmas vai beneficiar milhares
de pessoas e nós cooperativistas
estamos felizes em contribuir”,
disse o gerente do Sicredi Pedro
Afonso, Vitor Rosalino.

100,00 aplicados, você ganha
um número da sorte.
São mais de 40 prêmios,
sendo um smartphone toda se-

mana, notebooks gamers e uma
Amarok no final do ano. Além
disso, também estão saindo
prêmios instantâneos.

FAÇA SUA DOAÇÃO
Sicredi - Banco 748, Agência
0911, Conta Corrente 44858-1
Cliente: Fundação Pio XII
CNPJ 49.150.352/0001-12

Associada premiada
Em outubro, a associada
da agência do Sicredi União
MS/TO e Oeste da Bahia de
Pedro Afonso Maria Goreth
Alves Araújo foi premiada na
campanha Todo Mundo Pode
Investir e Ganhar. Ela investiu na poupança, foi sorteada e
ganhou um notebook de última
geração.
A estudante integra a cooperativa de crédito há cinco anos
e vai usar o equipamento para
auxiliar nos seus estudos do curso técnico de enfermagem.
O prêmio foi entregue no
dia 23 de outubro com a participação da equipe da agência, do
gerente regional do Sicredi, Diogo Silva Pelissaro, e do gerente
de Captação do Sicredi, Marcelo
Gonçalves do Nascimento.
Para Vitor Rosalino, uma
associada de Pedro Afonso ganhar o prêmio entre tantos con-

correntes mostra o quanto a cidade é “abençoada e competitiva”.
“Espero que nossa população
continue acreditando e traga seus
investimentos para o Sicredi Pedro Afonso”, afirmou.
Diogo Silva Pelissaro
reforçou que a premiação
da associada coroa o trabalho que a agência da cidade
vem fazendo, além de toda
confiança que a comunidade
tem no Sicredi. Para ele, isso
é fruto dos investimentos
estruturais, nos produtos e
serviços ofertados, e no empenho da equipe em atender
bem seus associados.
Como participar
Basta aplicar R$ 200,00
para pessoa física, e R$ 500,00
para pessoa jurídica, e o associado recebe um número da
sorte para cada sorteio. Se já

tem uma poupança tradicional, programada, digital ou tem
conta Woop, já está participando. Nestes casos, a cada R$
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Profissionais de saúde revelam desafios e alegrias
Henrique Lopes
Quase oito meses após os
registros dos primeiros diagnósticos de Covid-19 no país
e 5.358.498 de casos registrados no Brasil, até o fechamento
desta edição, os profissionais
da saúde que fazem o combate, controle e cuidados contra a
doença, até então desconhecida, vivenciaram algo nunca antes visto nas últimas gerações.
Apesar do medo e da angústia causada pelo risco de
contaminação, os receios sobre a doença e as mortes relacionadas ao vírus, que ocasionou um cenário de sofrimento
psíquico, exaustão e questionamentos sobre o futuro e o
próprio trabalho, momentos de
esperança, cuidado e alegria
foram vivenciados a cada alta
e paciente recuperado.
“Trabalhar na linha de
frente gerou muita apreensão,
medo e angústia, pois estávamos lidando com algo novo.
Uma situação que atingiu a todos, independente de classe social, estávamos correndo o mesmo risco”, afirmou a enfermeira
de Bom Jesus do Tocantins Patrícia Meneses Neves ao dizer
que chegou a ser contaminada
pela doença, mas se recuperou
após o período de isolamento.
Médico há 26 anos, Ricardo Magno de Miranda teve
como maior alegria durante a
pandemia acompanhar a recuperação dos pacientes. “É extremamente gratificante”, ressaltou o médico que contraiu a
doença durante os atendimentos, se recuperou, depois foi
diagnosticado com pneumonia,
se tratou e voltou ao trabalho.
O profissional lembrou o
caso de um paciente que chegou
ao Hospital Regional de Pedro
Afonso (HRPA), que na ocasião
não tinha vagas para internações, e nem nas demais unidades de referência, além da reserva de oxigênio está acabando.
“Lembrei de Arapoema que não
é nossa referência, mas aceita-

Apesar do risco de contaminação e outros fatores, profissionais da saúde seguiram realizando trabalho de combate ao novo Coronavírus

Médico, Ricardo Magno falou da alegria de ver pacientes se recuperarem

ram o paciente. O desafio era o
oxigênio ser suficiente para o
paciente chegar em Arapoema,
mas deu tudo certo e ele sobreviveu”, descreveu o médico ao
lembrar da situação ocorrida
durante um plantão noturno.
A agente comunitária de
saúde de Pedro Afonso Mônica Lourenço da Cruz Assunção
afirmou que nunca viveu dias
tão difíceis nos seus 11 anos
de atuação. Além do medo, um
fato que chamou sua atenção foi

a determinação dos profissionais da saúde. “Dentro do possível, fizemos nosso trabalho e
mesmo em meio a tantas críticas, podemos dizer somos vitoriosos. Com as bênçãos de Deus
estamos salvando muitas vidas.
O pior já passou, mas continuamos firmes na batalha contra o
Covid-19”, afirmou.
Mais o que marcou a pandemia para Mônica foi a dor da
despedida das vítimas da doença, feita de forma solitária. “A

parte mais difícil foram os sepultamentos tendo que obedecer a
um protocolo cruel, onde apenas
quatro pessoas da família podiam acompanhar de longe. Doía
na equipe a ponto de chorarmos
juntos por ver a dor da família
de não poder se despedir de seus
entes queridos”, lamentou.
Já a médica Haula Cíntia
afirmou que o impacto do excesso de informação afetou diretamente o emocional e o psicológico social. “Foram vários
os desafios, mas um foi conviver
com o medo e as incertezas que
a pandemia gerou nos meios de
comunicação que refletiram em
nosso trabalho diário”, declarou ao frisar que mesmo assim
o trabalho das equipes de saúde
conseguiu atender a sociedade.
Desafio compartilhado
Coordenando as equipes
de enfrentamento ao novo Coronavírus em Pedro Afonso, a
secretária municipal de Saúde, Dilvana Peres, e a diretora
do Hospital Regional de Pedro
Afonso, Azenath Soares, com-

partilharam o mesmo sentimento ao avaliarem o impacto da
pandemia nos profissionais da
saúde: o medo frente ao desafio
desconhecido de cuidar das pessoas sem saber o que realmente
estavam enfrentando. “O maior
medo foi um surto descontrolado
devido à ausência do Estado na
estruturação do hospital alocado
em nosso município, mas com a
equipe técnica que temos, realizamos várias ações imediatas.
Isso fez que houvesse uma união
entre todos os profissionais, com
foco na saúde de toda a nossa comunidade”, afirmou Dilvana.
Já Azenath, que contraiu o
vírus, ficou internada e devido
às complicações ocasionadas
pela doença precisou ser transferida para um hospital em Palmas (TO). Apesar do medo os
profissionais de saúde se mantiveram firmes em suas funções. “Todos tivemos medo de
contrair a doença, mas mesmo
assim não desistimos em momento algum. Não foi fácil, mas
conseguimos e estamos firmes
cuidando das pessoas”, relatou.
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Que o ódio dê lugar ao amor, a mentira à verdade,
a vingança ao perdão, e a tristeza à alegria.
PAPA FRANCISCO

SINCEROS VOTOS
DE FELICIDADES
AOS ANIVERSARIANTES
DE OUTUBRO
Antonio Augusto Alves de
Souza (4), Edna Divina Duarte
Dias (7), Milton Lamenha de
Siqueira(8), Verônica Bechert
Schmitz (8), Ligia de Souza
Moura (9), Thiago Sousa
Miranda (11), Havinny Almeida
(11), Gabrielly Cristine (13),
Emanuella Ferreira Rodrigues
(13), Woel Rodrigues de Oliveira
(13), Carinne Casimiro Alves
Rigoli (13), Pequenina Dias da
Silva Franco (17), Heloiziandra
Neves (18), João Batista (19),
Soraya Sales (20), Vitória Régia
Silva Dias de Camargo Chaves
(20), Sinfrônio Santos (20),
Laydiane da Silva Mota Oliveira
(20), Elizane Meneguetti (20),
Marcus Vinícius Pereira da Silva
(21), Edmilton Rocha Nunes –
Dime (22), Sirleide Lima Mauriz
(23), Alex Brito(24); Antônio
Agnácio Barbosa(25); Janaize
Barnabé(25 ), Giselle Martins
dos Santos (26), Tião Oliveira
(26), Anna Carolyne Pereira
Campos (27), Francisco Joel de
Oliveira(27), Maria Divina Abreu
Souza (29), Emanuel Junior (30)
e Mirleyson Soares(31).

Professora aposentada, Juracy
Pereira dos Santos Soares
completou 60 anos de vida no dia
12 de outubro. A educadora de
Pedro Afonso recebeu o carinho de
familiares e dos vários amigos que
conquistou ao longo da vida.

Avô e neta, Diomar Santana de Oliveira e Cecília Maria Alves de Oliveira Santos
nasceram na mesmo dia, 7 de outubro, e comemoraram mais um aniversário
juntos. A data foi festejada em família.

