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“A tarefa de viver é dura,
mas fascinante”.
ARIANO SUASSUNA

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES DE ABRIL

Nilsa Ribeiro (1º), Leandro Freitas (7), Bruce Herbert (7), Gabriely Sousa
Reis (7), Leandro Guimarães (9), Karine S. da Costa (10), Luis Davi Sales
da Silva (10), Mikael F. Pereira da Silva (11), Janaire Barnabé (11), Maria
Virgínia Alves Costa e Silva (11), Ana Luisa Pinheiro Bezerra (12), Rita
de Cássia Peres Machado Martins (12), Hélio Morais Dias (13), Moisés
Azevedo de Almeida (14), Chiara Lamenha de Siqueira (15), Elias Glória Dias
(15), Janilson Castro (17), Igor Alves Dias (18), Regina Mascarenhas (18),
João Pedro Resende (20), Emanueli Costa Trombeta (20), Luciane Fialho
(22), Irineu Martins de Sousa Filho (24), Isabela Soares Tofoli (24),
Bárbara Aguiar Lemes (25), Júlia S. (26), Alexandre Mariano (28), Rosiane
Conceição da Luz (29) e Vilmeide Rodrigues Neves (30).

BANCO DO BRASIL

Serviços voltam
parcialmente
Banco do Brasil retorna serviços
de saques e depósitos utilizando
dinheiro da praça. Acipa afirma que
medida não resolve problema.
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O Jornal de Todos

CULTURA REGIONAL

Uma nova
pegada
Influenciados por grandes nomes

da Música Popular Brasieira e
pelo pop, jovens abrem portas no
cenário musical de Pedro Afonso
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ESPECIAL

Amor de

Maria Virgínia Alves Costa e Silva, filha do editor-chefe do CNN,
Fred Alves, e da diretora comercial do jornal, Márcia Rúbia
Costa e Silva, comemorou 11 anos de vida. Muito querida,
recebeu o carinho da família e dos vários amigos.

mãe

Residindo atualmente no
Amazonas, Karla Cristina
Aires Lima tem o privilégio
de comemorar seu primeiro
Dia das Mâes ao lado da
filha Valentina Aires Gomes.
Apesar da distância, Maria
Emília Aires Lima, mãe de
Karla e que mora em Pedro
Afonso, externou seu afeto ao
parabenizar a filha pela data
tão importante.

Histórias emocionantes dos
elos entre mães e filhos, que se
uniram em um único propósito:
o amor!. Um exemplo é o caso
de Dona Moura e Samara.

BONS RESULTADOS

Sicredi Pedro Afonso realiza Assembleia de Núcleo
A agência do Sicredi de Pedro
Afonso realizou no dia 5 de abril a
Assembleia de Núcleo e recebeu
264 associados. O presidente da Sicredi União MS/TO, Celso Ramos
Régis, apresentou os resultados de
2017 e o planejamento para este
ano. Ainda foram eleitos os coordenadores de cada núcleo.
Ainda durante o evento, a
Cooperativa colocou em votação o
direcionamento do resultado de R$
5.218.292,00. A decisão foi levada
para a Assembleia Geral Ordinária,
realizada no dia 21 de abril, e se somará aos votos das outras Assembleias de Núcleo.
“A Assembleia dá a oportunidade ao associado de participar
de forma ainda mais efetiva de sua
cooperativa. A Sicredi União MS/
TO agradece a presença dos asso-
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RECURSOS HIDRÍCOS

ciados que, uma vez mais, contribuíram para o crescimento do
cooperativismo de crédito e para
o desenvolvimento econômico das
comunidades”, avaliou Celso Ramos Régis.
Outra boa notícia é que no
dia 27 de abril, o Sicredi de Pedro
Afonso fez a distribuição das sobras entre seus associados, no valor
de R$ 95.866,00
Sobre o Sicredi
O Sicredi valoriza a participação dos 3,6 milhões de associados,
que exercem um papel de dono do
negócio. Com presença nacional,
o Sicredi está em 21 estados, com
1.500 agências, e oferece mais
de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações no site
www.sicredi.com.br.

Mais
água?
População critica projeto sobre
implantação de adutora para
sistema de irrigação, solicitado
pela Usina Pedro Afonso, e gera
debate. Bunge, que já tem um pivô
de irrigação em funcionamento,
alega não haver impedimentos.
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PROGRAMA FRED ALVES

1 ano no ar
Todas as sextas-feiras, o Programa Fred Alves invade
as ondas do rádio com muita cultura, diversão e
jornalismo comunitário de qualidade.
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CENTENÁRIO

SEGUE O SOM

Família diz que jovem
morreu por negligência

Uma nova pegada musical

A morte da auxiliar de serviços gerais e babá Sandra Silva da Cruz, de 25 anos, causou
comoção na pequena cidade de
Centenário. A família dela culpa
o Município de Centenário, por
meio da Secretaria de Saúde, de
negligência, após a jovem morrer horas depois de sofrer um
acidente e ser atendida Unidade
Básica de Saúde Antônio Gonçalves de Lima.
Conforme o boletim de
ocorrência, registrado pela família na delegacia da cidade,
Sandra Silva pilotava a moto do
namorado quando, por volta da
meia-noite, do dia 14 de abril,
perdeu o controle ao desviar de
um pedestre e caiu. Ela foi socorrida por um policial militar
aposentado e levada à unidade
de saúde do município onde, segundo familiares, não foi atendida corretamente. “A técnica de
enfermagem, que não fez nem o
prontuário, aplicou apenas remédios injetáveis e mandou ir para
casa. Cerca de cinco horas depois
ela morreu”, revelou Alberto Silva Cruz, irmã da jovem.
O atestado de óbito revelou
que as causas da morte de Sandra foram traumatismo craniano, além de lesões nos pulmões,
baço e fígado.
Os familiares culpam a técnica em enfermagem Marcela
Costa Veloso, responsável pelo
atendimento a Sandra, de negligência. Eles disseram que não
foram realizados exames na vítima para verificar lesões e que
ela deveria ter sido encaminhada
a uma unidade médica de maior
porte. Esses fatores, conforme a
família, contribuíram para a morte da moça, em sua residência, na
manhã do dia 15 de abril. Além
disso, os familiares reclamam
que foram maltratados pela profissional da saúde que atendeu a
auxiliar de serviços gerais.
“Não deram encaminhamento para ela, tinha carros dis-

poníveis. Por que razão não encaminharam ela pra um hospital
maior? A revolta é sobre o descaso e a negligência que ocorreu.
O médico disse que se ela tivesse
sido encaminhada a Pedro Afonso ou Palmas, ela estaria na UTI
[Unidade de Terapia Intensiva].
Pelo menos, ela estaria lutando
pela vida”, argumentou Abelma
Lira Tavares, cunhada de Sandra.
Omissão
A secretária de Saúde de
Centenário, Telma Sousa França, disse à reportagem do CNN,
que o caso está sendo apurado e
uma sindicância foi aberta para

investigar o ocorrido. O resultado deve sair no mês de maio.
“Nos sentimos muito, pois quando estamos em nosso trabalho
não queremos que essa situação
aconteça”, frisou.
Telma disse ainda que a
técnica foi afastada de suas atividades na Unidade Básica de
Saúde Antônio Gonçalves de
Lima e que a gestão aguarda o
chamamento da Justiça. “Não
iremos nos opor a quaisquer esclarecimentos, para que a população e a família não fiquem sem
resposta”, ressaltou a secretária.
Ainda sobre a acusação da
família de que houve omissão do
Município, o prefeito de Centenário, Wesley da Silva Lima, o
Wesley Camilo (PSDB), classificou o caso como uma fatalidade. “A técnica de enfermagem
fez o procedimento cabível a um
técnico, o que deveria ser feito,
infelizmente houve uma fatalidade. O município teve a sua culpa, pela falta de médico? Talvez,
mas a técnica fez o seu procedimento”, disse o gestor.

ram presos Carlos César Lima
Brito, Paulo Henrique da Silva
Matos e Wanderson Ferreira da
Silva. Ambos descumpriram
medidas judiciais.

Maconha
Denivaldo
Moreira
Lima, de 32 anos, e Hércules de Souza Barbosa, de 18
anos, foram presos pela PM
por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.
Com eles, foram encontrados
quase 300 gramas de maconha, uma balança de precisão
e três aparelhos celulares.

Tráfico
Uma equipe da 11° DP
da Polícia Civil prendeu Cristiane Alves da Silva, de 32
anos, apontada como umas
principais traficantes de drogas de Pedro Afonso. Também há um mandado de prisão em aberto contra Tulio
Alves da Silva, companheiro
de Cristiane.

Na cadeia I
Em Itacajá, Paulo Henrique Souza foi preso após
descumprir pena pelos crimes de tentativa de homicídio
qualificado, receptação e disparo de arma de fogo em via
pública.

Na cadeia II
Já em Pedro Afonso, fo-

De volta ao xadrez
O desempregado Jhon
Gleno Morais dos Santos, de
27 anos, fugitivo da Cadeia Pública de Guaraí, foi localizado
no Setor Aeroporto, em Bom
Jesus. Ele é suspeito de ter participado de um roubo na saída
do município.

Júri
De 17 a 26 de abril foi
realizada a 1ª temporada do júri
em Pedro Afonso. Nos quatro
processos, as defesas foram realizadas pela defensora pública
Teresa de Maria Bonfim Nunes.
O Ministério Público foi representando pelo promotor de Justiça Rafael Alamy. As sessões
foram presididas pelo juiz Milton Lamenha de Siqueira.

Esfaqueamentos
O lavrador Elvídio Alves Ribeiro, de 49 anos, foi
preso por tripla tentativa de
homicídio. A motivação seria
ciúmes. Ele invadiu a casa de
sua ex-mulher, de 42 anos, no
dia 5 de abril, na Vila Mata
Verde, área rural de Pedro
Afonso, e esfaqueou a ex-companheira, o filho do casal
de apenas 2 anos, a ex-sogra
de 75 anos, e o ex-cunhado de
46 anos. .

FECHE OS OLHOS

Henrique Lopes
Ao se falar da cultura musical tocantinense e pedroafonsina, um estilo aclamado pela
grande maioria é o sertanejo. Entretanto, de tempos em tempos,
outros estilos se unem à cena
musical e levam um pouco mais
de diversidade à hegemonia da
tão aclamada música sertaneja.
Influenciados por grandes
nomes da Música Popular Brasileira como Raul Seixas, Zé
Ramalho, Alceu Valença e Luiz
Gonzaga, além de diversos artistas da pouco conhecida “Nova
MPB” e do pop nacional e internacional, um grupo de jovens
abre portas no cenário musical
de Pedro Afonso.
Apaixonado por música
desde a infância, o estudante
Breno Quaresma, 22 anos, atua
no cenário alternativo há algum
tempo. “Nós temos uma tradição quase monocultural para o
sertanejo e mudar esse cenário
e apresentar outros estilos é uma
coisa que estamos fazendo devagarzinho”, contou sorrindo.
O jovem, que toca violão,
guitarra, baixo, bateria, teclado,
flauta, entre outros instrumentos,
e iniciou na carreira musical dentro da igreja, possui um projeto
alternativo com outros amigos
voltado à MPB, mas também
toca sertanejo em uma banda
local. “Às vezes eu estou com
a banda que toca sertanejo e, no
meio do show, vamos inserindo
e vejo que algumas pessoas que
se interessam, pois percebem
que é um ritmo diferente, um
som novo. É bem interessante
fazer essa mistura”, revelou.
Ao destacar a influência
da música na vida das pessoas,
Marília Veloso, 21 anos, avaliou
que o Tocantins é um estado bastante miscigenado, com gente de
todos os lugares, mas tem uma
predominância musical única, o
que considera estranho. “O que
pesa muito é esse excesso”, comentou a estudante.
Os dois jovens, que já
viajaram pelo estado da Bahia
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Penaforte Dias lança
seu primeiro romance
Janete Monteiro
Especial para o
Centro-Norte Notícias

Do repente ao rock, novos músicos de Pedro Afonso mostram que
diversidade é o ponto de equilíbrio

como artistas de rua, sorriem ao
comparar com o cenário tocantinense. “As pessoas aqui não
valorizam tanto os pequenos
cantores. Tivemos a oportunidade de viajar como artistas de
rua, passando o chapéu mesmo e
ficamos surpreendidos com a receptividade, ganhamos mais do
que em algumas apresentações
por aqui”, descreveu Marília.
Buscando sempre a originalidade, o novo grupo parou
a entrevista para deixar com
que os ouvidos se deliciassem
ao som do repente “O autor da
natureza”, que proporciona múltiplas sensações por meio dos
sons mais diversos possíveis. E
como eles aprenderam? Fácil,
a internet, como revelou o estudante Manoel Galvão Júnior,
17 anos. “Eu comecei há poucos
anos, ouvindo Legião Urbana
pela internet, aprendendo a tocar
violão e daí fui me aprofundando na banda e em outros estilos
e cantores”, detalhou.

Multiplicando a arte
Para incentivar o acesso à
cultura e as diversas formas de
arte, o projeto “Multiplicadores
de Arte”, coordenado pela diretora do Campus Avançado Pedro
Afonso do Instituto Federal do
Tocantins (IFTO), Mirian Peixoto, possibilita maior acesso e
interação entre os jovens. “É uma
forma de motivar os alunos, pois
Pedro Afonso, por ser uma cidade
pequena, precisa de alternativas
para os jovens e, principalmente,
os estudantes, para que eles possam ter acesso a outras culturas,
pois isso auxilia no aprendizado”, explicou a coordenadora.
Com alunos bolsistas, o
projeto oferta oficinas de música, teatro e dança aos estudantes
do IFTO. “Nós ainda não temos
uma estrutura para ofertar a toda
a comunidade, mas estamos nos
mobilizando para participar de
feiras, eventos e levar as apresentações até os espaços sociais”, completou Mirian.

O jornalista Penaforte
Dias lançou no último dia 25
de abril, o livro “Feche os
Olhos”, pela editora Áquila. O
evento ocorreu no Espaço Varanda da Fecomércio, em Pal- Livro traz questionamentos
mas. Somente na fase de pré- que surgem na vida de todo ser
-venda, foram vendidos cerca humano, disse Penaforte
de 200 exemplares, mesmo
antes de estar disponível nas vergonha, angústias e por isso,
livrarias.
chama à reflexão, destacando
O romance, dividido em a importância do autoconhecitrês partes, é a primeira obra mento para uma vida mais trando autor, que traz personagens quila.
vivendo situações limite, proSão 148 paginas em que
blemas emocionais como medo, o autor usa uma linguagem
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“A educação é uma prioridade para a nossa gestão e a notícia da instalação de um campus da universidade
em Guaraí premia um trabalho que estamos realizando desde o primeiro dia de administração”.

D

centronortenoticias@gmail.com

LIRES FERNEDA (PSDB), prefeita de Guaraí comemorando a notícia de que a cidade terá um campus da
Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).

HENRIQUE LOPES

Interino

O vice-prefeito de Pedro
Afonso, José de Ribamar Coelho (PSC), assumiu o comando
do município por 13 dias, enquanto o prefeito Jairo Mariano
(PDT), participava de uma missão oficial à Europa.

Experiência

Reconhecimento
O advogado aposentado e curador do Casa do Idoso de Pedro
Afonso, Joralindo Silva da Cruz, e o diretor do Fórum da Comarca
de Pedro Afonso, juiz Milton Lamenha de Siqueira, receberam títulos de cidadãos pedroafonsinos no último dia 20 de abril. A homenagem foi concedida pela Câmara de Vereadores, por iniciativa dos
vereadores Sipriano Soares (PSL) e Lili Benício (PSC).

Colmeia I
O Município de Colmeia
promoveu ação civil de improbidade administrativa contra o ex-prefeito Pedro Clésio
(SD), que exerceu o mandato
de 2013 a 2016. Ele teria deixado de recolher as contribuições
das Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP’s) em diversos períodos.

Colmeia II
Para sanar os valores em
aberto, R$ 2.161.479,82, que
não foram recolhidos devidamente, a prefeita Elzivan Noronha (PROS) teve que parcelar a
dívida junto à Receita Federal
e está pagando mensalmente. A
despesa compromete os investimentos da atual gestão.

No PR
O ex-comandante da Polícia Militar do Tocantins Coronel Benício, que a princípio
ingressaria no Rede Sustentabilidade,se filiou ao PR. Acredita

que na sigla tem mais condições
de se eleger deputado estadual..

Avalia
Enquanto isso, o Dr. Carlão (Rede) avalia se vai disputar
ou não uma cadeira na Assembleia Legislativa neste ano.

Articulando
Os outros dois pré-candidatos a deputado estadual de
Pedro Afonso, Eduardo Chagas
(PPS) e Jalles Mariano (PSDB).
continuam as articulações em
busca de apoio para a disputa.

CPI
A Câmara Municipal de
Itacajá instituiu uma Comissão
Parlamentar de Inquérito para
investigar denúncias de irregularidades envolvendo o prefeito
Cleoman Costa (PR) quanto a
aplicação dos recursos públicos
no valor de R$ 3.669.350,75. O
obra negou as irregularidades e
disse que a iniciativa é apenas
uma tentativa da oposição para
atrapalhar seu mandato.

Na Europa, junto com prefeitos brasileiros e colombianos,
Jairo Mariano conheceu experiências bem sucedidas nas áreas
de saneamento, turismo, preservação do patrimônio histórico e
de atração de investimentos.

Conquistas
Duas mulheres com forte
relação com nossa região assumiram cargos importante da administração da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB).
De Tupirama, a tenente-coronel
da PM Welere Gomes Barbosa
Silveira assumiu a Secretaria
Segurança Pública. E de Pedro
Afonso, Simone Sandri foi nomeada secretária Executiva de
Desenvolvimento Social.

Chuva demais
Recursolândia foi um dos
municípios tocantinenses que
sofreram com as fortes chuvas
que caíram nos últimos meses.
Casas foram danificadas e famílias ficaram desabrigadas.

Vai ser recorde
A região centro-norte deve
ter umas das melhores safras de
grãos da sua história. Reflexo
disso é que até o final de abril
somente o armazém da Coapa,
em Pedro Afonso, havia recebido quase 90 mil toneladas de
soja, um número recorde.

Campeão
O Bom Jesus Esporte Clube venceu o II Campeonato de
Futebol Society Máster 40, no

>>> Eta mininu qui essi
meis eu fiz essa coluna na
marra. Deus mi perdoi mas
pensi numa priguissa, uma
coza vei no corpu. Axu qui
tava era cum quebranti.

qui na redi social é só mandandu coiza ruim. É fotu e
vidio de genti pelada, xingamentu, mensagi preconceituoza. Pensa qui ninguém tá
vendu a feiúras.

>>> Teim um projetu di vereador ali qui nunca si alegeu neim pra presidenti di
bairro qui já fechou apoio
pra 5 pré-candidatus a deputado a estadual e dois a
federal. Disem qui tá com a
boroca xeia e já tomou uns
15 mil dos caras. Como diz
o ditadu: ‘genti besta e istrada reta num acaba nunca’.

>>> Uma sinhora distinta
ali foi apelidada di ‘Rainha
do Leva e Traiz’. Nun conti
segredu pra ela não, que nun
dá cincu minutus todu mundu sabi. Pra piorar ainda inventa conversa cum a vida
aleia e posa di santa quando
o treim azeda.

>>> O assuntu du momentu
é essa bagunssa na pulitica
du Tocantins. É um entra e
sai di governador, e agora
vai ter eleção em junho e
otra em otubru. Muita isculhambassão. O treim tá tão
largadu qui até genti cum
a fixa mais suja qui pau di
galiniero quer ser candidatu.
>>> Vai xegandu pertu da
elessão e cumessa as ‘negociassão”. É ‘lideranssa’ si
vendendu pur 2 mil contu e
uma moto pra rodar. Otros
im troca de impregu pra os
parenti. E o eleitor só si lascandu cada veis mais.
>>> Mudadu di pau pra caceti, teim um caba ali moralista, rei dus bons custumes

dia 15 de abril, no campo da AABB de Pedro Afonso.

>>> Verdadi qui tevi um
comi e dormi qui levou um
fora da namorada bonitona
purque ela tava cansada di
sustentar malandru? Agora
vai ter qui si virar, acabou a
vida manssa.
>>> O otru foi dá um perdidu em Guaraí. Tava lá
no beim bom nus braçus di
uma morena em uma festa
e adivinha queim xega...a
‘Dona Increnca’. Dis qui o
pau caiu a foia, tevi garrafada na cabessa di malandru, cara rasgada na unha,
sobrou até pra queim num
tinha nada cum a história.
Pensi um rebuliçu!!!
>>> Moçada vou pegar o
becu, ceis fica cum Deus
e até meis qui veim. Inté
mais!!!
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SAQUES E DEPÓSITOS

BB retorna serviços parcialmente
Após mais de 400 dias do
roubo à agência do Banco do
Brasil de Pedro Afonso, realizado na madrugada do dia 10
de março de 2017, na modalidade “Novo Cangaço”, na qual
criminosos explodiram e danificaram parte da estrutura da
sede da unidade, correntistas
voltaram a ter acesso parcial a
serviços básicos.
Atendendo de forma contingenciada, a agência ainda
não está autorizada a receber
reforço de numerário e o dinheiro que entra é aquele depositado nos terminais, que estão
funcionando das 6 às 15 horas.
Já para saques, os caixas eletrônicos são liberados somente a
partir das 11 horas. Nos caixas
de atendimento interno estão
sendo realizadas apenas transações e pagamentos com a utilização da função débito em conta, sem dinheiro em cédulas.
Mesmo com a retomada
limitada de saques e depósi-

Usuários só podem sacar dinheiro em horários pré-definidos

tos, um alento para moradores de Pedro Afonso e região,
que agora não precisam mais
se deslocar para outras cidades atrás desses serviços, ainda existem alguns transtornos
para os usuários.
A autônoma Isabel Pereira disse que o fluxo de dinheiro
que corre ainda é muito pequeno. “Como depende do número de depósitos que são feitos,
às vezes você vai ao banco à
tarde e não tem mais dinheiro

nos caixas eletrônicos, mas já
é um avanço para quem passou
mais de um ano sem serviço
nenhum. Agora temos que imaginar no dia de pagamentos,
como ficará”, comentou.
O longo período de ausência dos serviços como saques
e depósitos mudou os hábitos
dos correntistas. Alguns deles,
já acostumados com a utilização de outras agências para realizar as transações, continuam
a manter os serviços em outras

cidades. “Eu ainda nem fui ao
banco, como estou fazendo
estágio em Guaraí, acabo indo
na agência de lá ou fazendo
transações no aplicativo. Acostumei, tinha até me esquecido
que aqui tinha voltado as atividades”, brincou a enfermeira
Vandréia Almeida Ribeiro.
Para a presidente da Associação Comercial de Pedro
Afonso (Acipa), Marivalda
Santiago, o retorno parcial dos
saques e depósitos causa um
impacto menor no comércio,
mas pode ser motivo de frustração. “Foi criada uma expectativa que pode ser frustrada, pois
não depende do banco, mas do
comércio, pois se o comércio
não depositar dinheiro as pessoas não têm dinheiro para sacar, para pagar suas contas. O
ciclo fica nas mãos dos empresários que são os mais prejudicados”, avaliou.
Marivalda revelou também
que outro problema existente é

referente aos horários para saques e depósitos. “A agência
estipula horários para saques
e depósitos, o que gera filas de
pessoas esperando para sacar e,
às vezes, não tem dinheiro. Eu
mesmo, como correntista, não
consegui ir ao banco para sacar”. Ela acredita que o ideal é
o retorno integral dos serviços.
“Amenizou? Sim, mas não resolveu, pois necessitamos do
retorno integral, pois não há
como limitar o número de saques e o comércio não consegue depositar grandes valores”.
Outros serviços
Até o fechamento desta
edição, a Superintendência do
Banco do Brasil no estado do
Tocantins não havia estipulado
uma data para que os serviços
de saques, depósitos e pagamentos sejam realizados de
forma integral. A expectativa é
que os serviços sejam normalizados ainda neste semestre.

ADUTORA DA BUNGE

Pedido de nova concessão para irrigação é criticado
A Certidão de Uso do Solo,
solicitada pela Usina Pedro
Afonso de Açúcar e Bioenergia,
administrada pela Bunge, à Prefeitura de Pedro Afonso, para
implantação de uma adutora de
gotejamento no ribeirão Lajeado, motivou um debate sobre o
uso dos recursos hídricos. No
dia 10 de abril, uma audiência
pública deveria esclarecer as
dúvidas sobre a instalação do
novo sistema, que deve atender,
inicialmente, uma área de 85
hectares. Entretanto, alegando
conflito de agenda, nenhum representante da empresa compareceu à Câmara de Vereadores.
“Queremos compartilhar a
responsabilidade na proteção do
meio ambiente e também na utilização satisfatória dos recursos
naturais”, afirmou o secretário

municipal de Meio Ambiente,
Marco Aurélio Belarmino.
Impasse
Questionando os impactos
causados pela empresa ao meio
ambiente, o produtor rural e ex-prefeito de Pedro Afonso, José
Edgar de Castro Andrade, citou
outros problemas ambientais
como o assoreamento das nascentes, o uso grande de recursos
hídricos em irrigação, além do
fogo que atinge propriedades
rurais todos os anos.
Já o agricultor Evanis
Roberto Lopes destacou que a
Bunge descumpre acordos feitos com a sociedade. “Na audiência de 2007, foi firmado o
compromisso de que ela não retiraria água do Lajeado, mas é o
que acontece hoje”, frisou.

O professor do IFTO e
doutorando em Produção Vegetal/Grandes Culturas e Agroecologia, Francisco Francelino,
revelou que o projeto da Bunge
traz poucos detalhes técnicos e é
preciso uma análise não apenas
sobre a nova modalidade de irrigação, mas das que já existem e
são utilizadas pela empresa.
Já o supervisor do Escritório do Naturatins de Pedro
Afonso, Maurício Barros, revelou que não há procedimento
para outorga de uso da água no
órgão, pois para que isso ocorra
é preciso que seja liberado primeiro a concessão pela Prefeitura de Pedro Afonso.
Sugestões
Para o presidente da Coapa, Ricardo Khouri, a socieda-

de não sabe a proporção nem o
impacto causado pela irrigação.
“A comunidade não teve acesso ao estudo hidrológico que
permitiu implantar toda essa
irrigação que existe hoje. Como
podemos opinar?”, argumentou
Khouri ao sugerir a criação de
um Comitê Municipal de Bacias Hidrográficas.
Por indicação do juiz
Milton Lamenha de Siqueira,
uma nova audiência pública
deve ser convocada, sendo
solicitada pelo Ministério Público Estadual. “É necessário
que a empresa e os órgãos
competentes se apresentem
perante a comunidade com
o projeto de outorga ou explicações sobre a quantidade
captada de água e os métodos
utilizados”, frisou o juiz.

Bunge responde
A Usina Pedro Afonso
Açúcar e Bioenergia S.A.
informou que a instalação
do projeto de irrigação será
devidamente submetida ao
crivo dos órgãos competentes, inclusive com os estudos
pertinentes. A empresa também informou que não se verifica qualquer impedimento
para a expedição da respectiva Certidão de Uso do Solo
pela Prefeitura Municipal de
Pedro Afonso, visto que ela
está prevista e em acordo
com o Plano Diretor Municipal. Ainda ressaltou que todas as captações de água que
já realiza estão devidamente
regularizadas e licenciadas
pelos órgãos estaduais e federais competentes.
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Agora é pra valer
Disputa começa sem favoritos. Amastha demonstra força com adesão do PT e mirandismo divide PMDB que não realizou convenção

Mãe e filha contam experiências do amor além da relação sanguínea

“Amor é a palavra chave”, afirmou Luzia sobre a criação dos filhos

Amor que não tem limites
Henrique Lopes
Muito além da responsabilidade, a maternidade possibilita a mulher conhecer um
sentimento único: o amor incondicional. Histórias emocionantes entre mães e filhos são
vistas diariamente em todos
os cantos do mundo. Carinho,
atenção, afeto e dedicação são
sinônimos da palavra mãe, que,
ao longo da vida, se dedica ao
máximo para garantir um futu-

ro melhor aos seus filhos.
Mãe independente, a professora Luzia Ali Bucar, de 40
anos, criou o casal de filhos,
Caio, 17 anos, e Launa, 7 anos,
sendo “mãe e pai”. Como líder
de família aprendeu, com a força de uma mulher única, a luta
por seus ideais e ensinou, ao
longo da convivência materna
duas fórmulas fundamentais na
construção do indivíduo: caráter e amor. “Como mãe procuro está envolvida em todas

os acontecimentos dos meus
filhos, sejam familiar, na vida
escolar ou religiosa. Isso, para
transformá-los em cidadãos de
bem, que respeitem a todos,
em qualquer situação ou classe
social. E ainda procuro orientá-los a respeitar e aceitar as
diversas opiniões de qualquer
credo, classe social ou econômica”, contou.
A primeira relação começa
quando o filho ainda está dentro
da barriga. “É um período no

Ruy Bucar
Especial para Centro Norte Notícias

qual eles sentem toda as sensações e sentimentos, então é
importante a construção do elo
entre mãe e filho desde a gestação”, acredita Luzia Bucar,
revelando que na infância teve
pouco amor de mãe, pois quando começou a desfrutar do afeto
materno perdeu sua genitora,
aos 10 anos de idade. “Tive
que cuidar dela durante quatro
anos, pois ela sofria com um
câncer, então quis dá aos meus
filhos aquilo que não recebi, não

apenas coisas materiais, mas
principalmente o amor”. Par a
educadora, a melhor sensação
do mundo é ser mãe. Ainda
revelou seu único arrependimento em relação a maternidade. “Não há nada melhor do
que chegar em casa e receber o
amor, por meio de um abraço
de afeto e carinho de um filho.
Confesso que me arrependi de
ter ligado [feito laqueadura],
pois se eu pudesse ter outro filho eu teria”, disse feliz.

cês e do pai adotivo, Aldenor
Gonçalves Lima. Um dos fatores curiosos sobre o novo
registro é que Samara possui
nos novos documentos o nome
de duas mães, a biológica e a
adotiva. “As pessoas às vezes
estranham o nome das duas
mães, pois nunca viram antes.
Chega a ser engraçado”, descreveu Samara.
A dona de casa afirmou

que apesar da distância buscou manter relação com a mãe
biológica. “Tive uma boa relação com a outra mãe, a visitava sempre no Dias das Mães
e em outras datas, mas minha
maior ligação é com a minha
mãe Moura, eu a amo demais.
É muito especial ter recebido
tanto carinho dela e do meu pai
durante toda a vida, independente do sangue”, finalizou.

Muito além do sangue
Mais do que a ligação sanguínea, a maternidade é algo
sentimental e espiritual que possibilita a criação de um elo único
entre mãe e filho. Quando foi entregue à mãe adotiva, a dona de
casa Samara de Almeida Lima,
hoje com 34 anos, tinha apenas
15 dias de vida. De lá pra cá a
relação de afeto com a mãe Maria Mercê de Almeida Lima, 72
anos, que já tinha uma filha, só

cresceu. Dona Moura, como é
popularmente conhecida, contou
sorrindo as estripulias da filha.
“Saía procurando a Samara na
rua para poder ir ao colégio. Ainda lembro da primeira vez que
ela me respondeu, bem próximo
ao Dia das Mães, logo depois me
comprou presente e ligou arrependida”, relembrou.
Dona Moura, que também
foi criada por pais adotivos,

acredita que o afeto supera todas as barreiras, principalmente a de sangue. “Minha mãe
morreu no parto e na época
quem me criou foram meus padrinhos. Foi meu padrinho que
me fez ser a mulher e mãe que
sou hoje”, revelou emocionada.
Apesar da ligação que já
dura 34 anos, apenas no início
de 2018, Samara foi registrada
como filha de Maria das Mer-

Agora é pra valer. A eleição suplementar tem data marcada: dia 3 de
junho. Candidatos foram escolhidos
democraticamente pelos seus partidos nas convenções e o período de
campanha devidamente regulamentado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A campanha eleitoral
começa a esquentar e apontar os favoritos. No momento todos estão no
mesmo nível e aparentemente com
as mesmas chances de conquistar o
Palácio Araguaia. Só aparentemente. Na realidade alguns já entram na
disputa com melhores condições.
Sete nomes conseguiram se
viabilizar candidatos – Mauro Carlesse (PHS), Carlos Amastha (PSB),
Vicentinho Alves (PR), Kátia Abreu
(PDT), Márlon Reis (Rede), Mário
Lúcio Avelar (PSOL) e Marcos de
Souza (PRTB). Os candidatos escolhidos ainda precisam passar pelo
crivo do Tribunal Regional Eleitoral
(TRE), até chegar às urnas, mas o
certo é que um dele será o governador por seis meses e tudo indica por

mais quatro anos. A disputa começa
agora, mas o desfecho final pode ser
só em outubro com a realização da
eleição geral.
Eles chegaram até aqui tendo
o que comemorar, pois já venceram
os primeiros obstáculos e deixaram
para trás nomes fortes no processo
como Marcelo Miranda (MDB), Siqueira Campos (DEM), Sandoval
Cardoso (SD) e Carlos Henrique
Gaguim (DEM), para ficar apenas
nos que já ocuparam o Palácio Araguaia, velhos conhecidos do eleitor.
Nomes cogitados, por alguma razão,
não puderam entrar na disputa. O senador Ataídes Oliveira (PSDB), que
estava em campanha, se viu obrigado a desistir. Retirou a candidatura,
mas ainda não decidiu quem apoiar.
Ainda é cedo para se avaliar o resultado das convenções e quem mais
ganhou e quem mais perdeu com as
costuras políticas e arranjos eleitores que foram formalizados neste
processo de escolha dos partidos. A
priori se pode dizer que o ex-prefeito
de Palmas Carlos Amastha foi quem
mais ganhou. Conseguiu arrancar o
PT do latifúndio da senadora Kátia
Abreu, que não soube conquistar
um aliado natural e importante que
agora tende a virar um adversário
incômodo. O ex-prefeito mostrou
força ao realizar um grande evento.
Um bom começo. Nada além disso.
Não vem ao caso aqui investigar as
razões que levam o partido de Lula
a abandonar a ruralista. Certamente
a senadora errou na estratégia. O PT
é um partido ideológico que não se
deixa levar por barganha.
Se Amastha foi o que mais ganhou ao amealhar o apoio do PT, a
senadora Kátia Abreu foi quem mais
perdeu. Lógico que antes dela vem

o MDB do governador Marcelo Miranda que ficou no meio do caminho, dividido. O partido não realizou
convenção porque é contra a eleição
suplementar. Seus líderes mais influentes subirão em algum palanque.
O de Vicentinho parece ser a preferência dos modebas.
O PT esteve a todo tempo com
a senadora Kátia Abreu, mas parece
que perdeu o encanto na hora de fechar acordo. Fechou com Amastha
indicando para a vice o advogado de
Araguaína Célio Moura, líder com
enorme aceitação em sua cidade.
Amastha conseguiu com isso não
apenas o apoio de um partido forte
com penetração em todos os rincões
do Estado, mas compor uma chapa
bem equilibrada, o que só Vicentinho Alves conseguiu com a indicação do vereador de Araguaína Divino Bethânia, para vice.
O mirandismo também deve
ser incluído entre os que mais perderam. O governador cassado Marcelo Miranda tinha obrigação de lançar um candidato para tentar manter
o seu grupo no poder. Não o fez por
pura incompetência e ainda dividiu
o MDB. O partido sinalizou com a
possibilidade de ocupar a vaga de
vice de Vicentinho Alves, a melhor
saída diante de não articular uma
candidatura própria. A deputada federal Dulce Miranda vetou a ideia.
Amarrar o futuro do MDB ao mirandismo é reduzir o potencial eleitoral
do maior partido do Estado. Esse
posicionamento só favorece o adversário. Dulce teria diferenças com
Vicentinho em função de críticas
ao seu marido. Depois de ser apeado do poder, o miradismo devota o
personalismo num momento de crise
política e empurra o partido para o

abismo.Em vez de exercitar o prestígio que ainda tem, Marcelo pode
cruzar os braços e assistir um novo
líder sem a sua participação.
O governador interino Mauro
Carlesse também saiu fortalecido
para a disputa. Além de está no poder, o que é uma enorme vantagem,
o deputado conseguiu juntar em seu
palanque o ex-governador Siqueira
Campos (DEM) e vários parlamentares com quem divide o governo. Carlesse é um nome que tende a surpreender. Se souber usar o que tem a seu
favor pode garantir por antecipação
a presença no segundo turno. Se for
mal sucedido empurra a vitória rumo
aos adversários, Kátia Abreu, Carlos
Amastha e Vicentinho Alves. É prudente imaginar que fará um governo
perto do razoável. Se isso acontecer,
Carlesse deixa de ser um ilustre desconhecido para se tornar favorito. Vicetinho Alves, que perdeu muito ao
não efetivar aliança com o MDB, é
o nome com maior possibilidade de
polarizar com o governador.
Se a eleição fosse hoje, levando em consideração o barulho das
convenções, Amastha e Carlesse
estariam no segundo turno. Como
só será daqui a pouco mais de um
mês, muita coisa ainda pode acontecer. A tendência é o governador se
movimentar no sentido de ocupar a
dianteira da campanha e levar junto
o seu maior oponente. Vicentinho
seria o nome mais antagônico ao de
Carlesse. A campanha vai mostrar
isso. Saber quem vai se efetivar só
depois da campanha deslanchar. De
Marlon Reis, Mário Lúcio Avelar e
Marcos de Souza só posso dizer que
também são candidatos, nada mais.
Bem, é isso aí, agora é esperar pra
ver o que vai dá.
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Legislativo se une para levar demandas da comunidade até o Poder Executivo

Vereadores buscam
soluções para problemas
Com a intenção de ecoar
a voz do cidadão entre os poderes do município, os vereadores intensificam as ações e a
representação da comunidade
de Pedro Afonso. Nos meses
de março e abril passaram pelo
plenário da Casa de Leis 60
projetos, indicações e requerimentos que discutiram várias
demandas. Todas as matérias
apreciadas foram aprovadas
por unanimidade.
Única mulher no legislativo, Lili Benício (PSC),
requereu ao Executivo municipal o cumprimento das Leis
010/2005 e 006/2017, que
criam ajuda de custo aos universitários e autoriza o município a custear despesas com
transporte escolar. Outra demanda apresentada pela parlamentar é a construção de pontos de ônibus, em parceria com
a empresa Bunge.
Breno Alves (PRTB) solicitou a limpeza do Setor Canavieiras, a manutenção de
ruas e a iluminação da ponte
Leôncio Miranda, sobre o Rio
Tocantins. Já o vereador Gordo do Lavajato (DEM) pediu
melhorias nas estradas vicinais
e, por meio de projeto de resolução, indicou ao plenário que
a Associação Furacão Esporte
Clube seja declarada entidade
de utilidade pública.
A iluminação do trevo do
Setor Aeroporto II, a adequação do Sistema de Inspeção
Municipal e o pagamento de
gratificação aos servidores do
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Única mulher na Câmara, Lili
prioriza área da Educação

Sistema de Saneamento de Pedro Afonso (Sisapa) foram as
solicitações feitas pelo verea-

dor Pedro Belarmino (PTB).
Representante do Partido
Ecológico Nacional, Joilson
Boca Preta solicitou a implantação de uma Academia da
Saúde no Setor Canavieiras,
além da realização da coleta de
lixo na Agrovila Bom Tempo
e a manutenção de estradas na
zona rural do município.
O presidente da Câmara
de Pedro Afonso, Sipriano Soares (PSL), cobrou a revitalização de ruas e a manutenção das
áreas verdes da Vila mata Verde. Já Toinho (PDT) solicitou
a reposição de lâmpadas na cidade, enquanto o vereador Gislayson Lacerda (PV) pautou a
pavimentação do município e o

VENDE-SE moto Xre300 ABS
12/12 com 56 mi km. Documentos pagos até julho de
2018. R$ 10 mil. Contato: (63)
98435-7521.
------------------------------------VENDE-SE casa na Rua 26
de Julho, no centro de Pedro
Afonso (TO), com documentação regularizada para financiar. Lote com 525 m². Aceito
carro ou imóvel em Palmas.
Contato: (63) 98443-5855.
------------------------------------VENDE-SE lote com 572 m²
na Rua Guimarães Natal, próximo à passarela do Rio Sono,
em Pedro Afonso (TO). Aceito
carro e imóveis em Palmas.
Contato: (63) 98443-5855.
------------------------------------VENDE-SE casa alto padrão

às margens do Rio Tocantins, em Pedro Afonso (TO). 3
quartos, sendo 01 suíte. Valor:
R$ 450.000,00. Contato: (63)
98453-7777. www.lidernegocio.com.br
------------------------------------VENDE-SE fazenda às margens do Rio Preto, no município de Centenário (TO). Área
total: 1.737,56 hectares/359
alqueires. Ótima para pecuária e lavora de soja. 60 %
da área agricultável. Valor:
R$ 3.590.000,00. Aceitamos permuta. Contato: (63)
984537777. www.lidernegocio.com.br
- - - - - - - - - - - - - - - -- - VENDE-SE ótima fazenda
para lavora de soja às margens da Rodovia TO-010, em

Pedro Afonso (TO). Área total:
63 hectares/13 alqueires. Valor: R$ 1.300.000,00. Contato:
(63) 984537777. www.lidernegocio.com.br
------------------------------------VENDE-SE fazenda em Tupirama (TO) com 154 hectares
às margens do Rio Tocantins. Ótima para pecuária
e lavora de soja. Valor: R$
1.200.000,00. Contato: (63)
98453-7777. www.lidernegocio.com.br
------------------------------------VENDE-SE 1 casa com 2
quartos, 1 banheiro, 1 sala,
1 cozinha revestida toda na
cerâmica, 1garagem e área
de serviço. Rua Saraiva Borges – Pedro Afonso. (063)
98491-9230
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Saúde leva serviços aos bairros
Para combater o mosquito Aedes Aegypti, transmissor
da dengue, zika vírus e chikungunya, promover ações de vigilância em saúde, além de alertar
a comunidade sobre a prevenção
de diversas doenças e aumentar
o atendimento à saúde básica, a
Prefeitura de Pedro Afonso realizou de 23 e 27 de abril, a II Semana de Vigilância em Saúde.
A ação, realizada após o
final do período chuvoso, busca
monitorar e promover, por meio
de ações educativas, melhoras na
saúde da comunidade, como afirmou o secretário municipal de
Saúde, José Martins de França.
“Este e um período onde a população tende a apresentar algumas
doenças. Dessa forma, estamos
trabalhando para preveni-las,
principalmente por meio da vigilância contínua junto à população”, disse o gestor, ressaltando a
participação popular. “A comunidade tem abraçado a causa, vindo
até a nossa equipe para receber os
atendimentos. É esta união que
tem fortalecido as ações de saúde
no município”, completou.
O prefeito interino de Pedro
Afonso, José de Ribamar Coelho, assegurou que a prevenção
de doenças e o cuidado com a
saúde tem sido prioridades no
município. “A II Semana de Vigilância em Saúde é uma ação
que vem dando certo em nosso
município, principalmente para
trazer maior qualidade de vida
ao cidadão. Toda equipe do município volta-se para a prevenção
da saúde e esperamos que, neste
ano, nossos resultados superem a
primeira edição”, frisou Coelho.
Moradora do Setor Aeroporto, a dona de casa Dolores
da Cruz, 64 anos, aproveitou
para atualizar a o cartão de vacinação. Ela destacou a facilidade de ser atendida no próprio
bairro em que vive. “Gostei bastante da ação, é a primeira vez
que venho para ser atendida. É
muito bom ter o serviço perto de
casa”, comentou.
Ações desenvolvidas
Entre as atividades execu-

Ação une prevenção e conscientização em prol da saúde

Meta é recolher mais de 15 mil toneladas de lixo

tadas pela Secretaria Municipal
de Saúde, em conjunto com parceiros públicos e privados, em
todos os bairros, estão visitas
domiciliares com foco na prevenção dos criadouros do Aedes
Aegypti; inspeção sanitária em
comércios de gêneros alimentícios, restaurantes e cantinas
escolares; mutirão de exames
de teste rápido para identificação de leishmaniose em cães e
vacina contra raiva; vacinação
contra influenza; avaliação nutricional com cálculo de Índice
de Massa Corporal; aferição de
pressão arterial; pesagem para o
bolsa família e coleta de lixo.
O balanço da II Semana de

Vigilância em Saúde deve ser divulgado na primeira quinzena de
maio. A meta e superar os atendimentos de 2017, quando foram
recolhidas mais de 15 toneladas
de lixo, por meio da gincana realizada pela Secretaria de Saúde
em parceria com as escolas municipais, e várias outras ações.
Obra
Ainda em abril, a Prefeitura
de Pedro Afonso iniciou a construção posto de saúde da Agrovila Bom Tempo. A obra, no valor
de R$ 129 mil, será feita com
recursos próprios do município
e deve ser entregue no segundo
semestre deste ano.
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PROGRAMA FRED ALVES

Informação e cultura
nas ondas do rádio
Caíque Tétis

Projeto Bombeiros Mirins atende atualmente 80 crianças e adolescentes

Projetos beneficiam crianças e adolescentes
O Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos
(SCFV), desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza projetos que
ocupam o tempo das crianças
e adolescentes de Tupirama. O
projeto Bombeiros Mirins atende 80 crianças e adolescentes de
7 a 17 anos. Elas recebem noções
de primeiros socorros; transporte
e imobilização de vítimas; salvamento na mata e aquático;
controle de incêndios e ainda
praticam esportes e têm acompanhamento escolar. As instruções
são ministradas pela equipe do
bombeiro civil Victor Ramalho e
coordenadas por profissionais da
Secretaria de Assistência Social,
que tem à frente a primeira-dama
Maria Nalva Ferreira Cruz.
Já as aulas de balé atendem
50 estudantes de 2 a 13 anos de
idade, e as aulas de dança contemporânea 40 adolescentes.
Todos os projetos foram
implantados na administração
do prefeito Dr. Natan (PP) e
buscam resgatar as habilidades
e potencialidades dos beneficiários, por meio de atividades culturais, lúdicas, esportivas, apoio
pedagógico e inclusão social.
“Trabalhamos para garantir o desenvolvimento dessas crianças e
adolescentes, como também sua
permanência no âmbito escolar”,
afirmou a secretária Nalva Cruz.

No dia 21 de abril de
2017, feriado de Tiradentes, o
jornalista Fred Alves e o radialista Allef Queiroz apresentaram pela primeira vez o Programa Fred Alves, pelas ondas da
Rádio Vale FM, 87,5. O roteiro
e produção são do jornalista
Henrique Lopes. A atração que
faz a junção de jornalismo comunitário com muita cultura e
diversão, tornou-se referência
e leva, todas as sextas-feiras, a
partir das 11 horas, informações
a milhares de pessoas por meio
de diversos canais.
O editor-chefe do Centro-Norte Notícias/Portal CNN,
Fred Alves, apostou num formato mais informal, com música de qualidade, história e interação com a comunidade. “Ao
longo de um ano, o que mais
chamou a atenção foi a interação com os ouvintes. Eles participam, dão sugestão de matérias e entrevistas, trazem seus
problemas no ‘Fala,Povão!’,
interagem por meio das redes
sociais. Essa participação é que
ajuda a construir o programa”.
Uma das vozes mais conhecidas da região Centro-Norte, o radialista Allef Queiroz
ressaltou que fazer parte do programa Fred Alves é gratificante,
pois pode levar informação e
entretenimento de forma leve,
além de manter a interação com
os ouvintes. Ele lembra que as
cidades do interior são carentes
de informação e projetos como
estes ajudam a modificar esse
cenário local.
A artesã Francineide Alves Oliveira, a Neidinha, afirmou que o programa informa
e busca melhorias para a população. “O Programa Fred Alves
ajuda a divulgar as cobranças
por melhorias para nossa Pedro
Afonso e cidades vizinhas”.

Allef Queiroz e Fred Alves durante entrevista no programa que
completou 1 ano em 21 de abril

PEDRO AFONSO, abril de 2018
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