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VACINAÇÃO COVID-19

Doses de esperança
HenriQUe LoPes
Um ano após o início da
pandemia da Covid-19, em
todo o mundo, cidades inteiras
voltam a fechar as portas para
tentar barrar o vírus que se prolifera em variantes diferentes e
cada vez mais letais. Enquanto
o medo da contaminação volta
a ganhar forças, a esperança
ressurge com a vacinação dos
primeiros públicos prioritários.
Parte da Política de Combate à Covid-19 do Ministério
da Saúde, por meio do Sistema
Único de Saúde (SUS), a vacinação tem sido ministrada
em todas as cidades brasileiras
desde o último dia 19 de janeiro. Até o fechamento desta
edição, no Tocantins haviam
sido vacinadas mais de 37 mil
pessoas, sendo 427 delas em
Pedro Afonso, que recebeu 625
doses da CoronaVac e da Oxford/AstraZeneca.
Vitória da ciÊncia
Primeira pessoa a ser vacinada no município, o médico
Carlos Alberto Sales, conhecido como Dr. Carlito, se emocionou ao receber a dose do
imunizante e destacou a importância de se acreditar na ciência e de incentivar a vacinação.
“Foi um momento muito esperado por todos, principalmente
nós profissionais de saúde que
vivemos dias de turbulência
durante a pandemia. Hoje, com
a vacina, temos a esperança de
combater esse vírus de forma
mais rápida e eficaz. É a vitória
da ciência e de todos que lutaram para que esse momento
chegasse”, ressaltou.
Integrante do primeiro
grupo prioritário, o aposentado
João Marques Rodrigues, 84
anos, que tomou a vacina no
primeiro dia da campanha para
idosos a partir dos 80 anos,
contou que acompanhava com
ansiedade os meios de comu-

“Esta é uma vitória da ciência”, afirmou Dr. Carlito, primeiro imunizado em Pedro Afonso

nicação para conferir as informações sobre a recomendação
da vacina. “É um sentimento
de alegria, saber que fui vacinado e que as vacinas que estão
sendo administradas são seguras para idosos também”, completou ao dizer que tem “muito
medo de pegar a doença”.
Já a sua filha, Joana Neves Rodrigues, que ainda
aguarda o dia de receber a
primeira dose do imunizante,
conta que ver o pai sendo vacinado foi um momento de leveza e esperança. “Segundo o
noticiário, já foram aplicadas
quase 200 milhões de doses
em todo o mundo, não havendo grandes efeitos secundários
que assustam. Portanto, estou
otimista ao ver que também
serei vacinada e todos ao meu
redor também, assim que possível”, declarou.
A alegria de ter passado a
pandemia sem contrair o vírus
e ter recebido a primeira dose
da vacina também é um sentimento notório no sorriso da
aposentada Doraci Lourenço
dos Santos, de 82 anos, que
afirmou: “Graças a Deus eu
não dei a doença e já tomei

uma das doses da vacina e não
me senti mal. Pelo contrário,
me senti muito bem”.
Já o médico Pedro Dias,
que participou da etapa de
testes da CoronaVac, vacina
da farmacêutica chinesa Sinovac, desenvolvida no Brasil
em parceria com o Instituto
Butantã, também considera o
momento uma vitória para a
ciência. “Ter participado dessa
grande parte da história foi um
marco da minha vida. Temos
uma vitória da ciência que traz
esperança para todo o mundo.
Todos estão mobilizados para
que possamos vacinar o maior
número de pessoas o quanto
antes. Enquanto isso não acontece, seguimos firmes cumprindo as medidas de combate
à Covid-19 e com a esperança
de dias melhores após a pandemia”, completou.
CoBertUra
Responsável pelas campanhas de imunização em todo
o município, Lúcia Vieira Silva, explicou que a vacinação
dos idosos tem uma relevância
muito grande, por serem de um
dos grupos mais propícios a ad-

quirirem doenças e não conseguirem se recuperar por questões de idade e que, por isso, é
necessário ter uma conscientização maior.
“Graças a Deus temos tido
uma aceitação de 100% dos
idosos, muitos familiares trouxeram os seus parentes, teve
muita colaboração da imprensa
com as informações corretas, o
boca a boca. Então, uma série
de fatores que tem ajudado o
município a bater a suas metas
nessa vacinação”, afirmou Lú-

cia, coordenadora de Imunização de Pedro Afonso.
Dependendo do Plano de
Imunização do Ministério da
Saúde, os municípios não podem adquirir de forma autônoma as vacinas de combate ao
Covid-19, para imunização de
toda a população.
As doses têm sido disponibilizadas gradativamente
pelo Governo Federal, que são
repassadas aos estados e municípios, já com a indicação de
públicos alvos e número de doses a serem aplicadas.
A secretária de Saúde de
Pedro Afonso, Kelma de Sousa
França, assumiu recentemente
a pasta, e afirmou que o município, com cerca de 16 mil
habitantes, está preparado para
as próximas etapas que devem
continuar com os idosos de
diferentes faixas etárias, e até
o momento a vacinação tem
atingido resultados satisfatórios. “A avaliação é positiva,
pois tanto com os profissionais de saúde como os idosos
na faixa etária de 80 anos ou
mais foi obtida uma cobertura satisfatória, é já estamos
aplicando a segunda dose nos
profissionais de saúde que estão na linha de frente durante a
pandemia”, ressaltou.
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TUPIRAMA

Gestão herda dívida superior a R$ 2 mi
Kaio Costa
O prefeito eleito Ormando
Brito Alves (MDB) pegou uma
Tupirama em situação caótica
no que diz respeito às questões
orçamentárias. Além da dificuldade imposta pelo prefeito
anterior no processo transitório
de gestões, o atual líder do executivo municipal afirmou que
as dívidas do município totalizam R$ 2.257.328,20, incluindo débitos com contas de luz,
água e telefone; pagamentos de
servidores municipais demitidos; fornecedores e prestadores
de serviço, dívidas protestadas
em cartório; INSS e FGTS.
O problema se intensifica, pois há o risco de Tupirama ficar de fora na divisão
de recursos e impossibilitada
de receber emendas federais
e estaduais. “Não adianta ter
emenda se o município não
está habilitado a receber. Queremos regularizar nossas contas para poder garantir este
acesso e temos de fazer isso
o quanto antes se não a gente

Mesmo com problemas, prefeitura atendeu demandas da população

perde o ano”, disse Ormando.
De acordo com o atual
prefeito, o ex-gestor Dr. Natan
(PP) não designou equipe para
efetuar a transição de forma
transparente. “Mandaram deixar a chave conosco no dia primeiro e por isso demoramos a
elaborar o relatório. Nossa gestão está amarrada”, desabafou.
O Relatório de Transição
de Governo apresentado ao
Tribunal de Contas do Estado
(TCE-TO) informa que “foram

14 dias de inércia por parte da
equipe da gestão 2017/2020,
sem nenhuma atitude que pudesse demonstrar interesse
com a transição”, além de dificultarem os trabalhos da equipe. Outro ponto sinalizado é
que a movimentação e registros
contábeis orçamentários ou financeiros do exercício de 2020
teriam sido apagados dos computadores da Prefeitura.
Mesmo com saldo no valor
de R$ 103.746,84 para livre cus-

teio, o município não consegue
quitar os restos a pagar processados e não processados inscritos
na gestão anterior. O montante dessa somatória chega a R$
1.585.397,66, sem pagamentos.
“Caos” foi a palavra usada por Ormando para definir
como recebeu a Prefeitura de
Tupirama. Além das limitações orçamentárias, todas as
instalações públicas do município estariam sucateadas.
“Não tem um carro funcionando, apenas caminhonete
sucateada. As instalações físicas dos órgãos também estão
sucateadas, anos sem reforma
e sem adquirir material básico como computadores, sete
ônibus escolares e nenhum
funcionando, dois caminhões
caçamba de dois anos apenas
e já desmantelados, então estamos sem poder fazer a coleta
de lixo”, pontuou.
O CNN procurou Dr. Nathan para comentar as declarações do seu sucessor, mas até
o fechamento desta edição ele
não havia retornado o contato.

Medidas tomadas
Paralelo às dificuldades,
a admnistração realiza ações.
Destaque para o início da imunização contra a Covid-19. Até
o final de fevereiro o município
havia recebido 72 doses de vacinas e imunizado 63 pessoas,
entre idosos e profissionais da
saúde que atuam no combate
ao vírus.
Outra iniciativa foi a entrega de cestas básicas para famílias da zona rural de Tupirama.
Na ocasião, foram debatidas
as necessidades dos residentes
destas áreas e organizada agenda mensal a fim de atender todos com eficiência.
Na Superintendência de
Esportes, Juventude e Lazer do
Tocantins, a equipe do município
levou as demandas de Tupirama
e firmou parcerias para a implantação de projetos sociais. Já o
campo de futebol da comunidade Bom Será recebeu manutenção. Também segue o cadastramento das famílias em situação
de vulnerabilidade no Benefício
de Prestação Continuada (BPC).

ECONOMIA

Sicredi incentiva desenvolvimento regional
Há oito anos, a agência do
Sicredi tem incentivado a economia de Pedro Afonso e região, além do desenvolvimento
sustentável por meio de ações
de integração com a sociedade.
Em constante expansão desde
que foi instalada no município
no dia 22 de janeiro de 2013,
a cooperativa de crédito tem
atualmente 1.430 associados
ativos e nove colaboradores.
Gerente da instituição em
Pedro Afonso, Luiz Eduardo
Alves Freitas explicou que
além de fomentar os negócios
oferecendo serviços e linhas de
crédito com as melhores taxas
do mercado, o Sicredi faz ques-

tão de apoiar diferentes ações
nas áreas social, esporte, lazer
e meio ambiente.
AGO
No dia 15 de abril acontece a Assembleia Geral Ordinária do Sicredi. Neste ano, devido à pandemia da Covid-19,
o evento será realizado em formato totalmente virtual, com a
presença de um número reduzido de associados que compõem
os núcleos.
Jornada Tecnológica
Incentivador do agronegócio com linhas de créditos
e produtos exclusivos para o

produtor rural, o Sicredi participou da 11ª Jornada Tecnológica de Pedro Afonso e
Região, realizada pela Cooperativa Agroindustrial do Tocantins (Coapa). Com formato
inovador, o dia de campo foi
realizado virtualmente.
No dia 5 de fevereiro, técnicos de empresas que desenvolvem pesquisas e comercializam sementes apresentaram
resultados de experimentos com
soja feitos na Fazenda Uruçu.
Já o Sicredi reforçou a parceria com o homem do campo de
Pedro Afonso e região durante
a apresentação do gerente Luiz
Eduardo Alves Freitas.

Cooperativa de crédito completou 8 anos de atuação em Pedro Afonso

4 PEDRO AFONSO, janeiro/fevereiro de 2021

12 ANOS DE ATUAÇÃO

CNN mostra
o melhor
do interior
HenriQUe LoPes
Fundado em janeiro de
2009, o Jornal Centro-Norte
Notícias completou 12 anos de
história, transformando fatos
do dia a dia nas principais notícias, e levando informações de
qualidade para pessoas que vivem em Pedro Afonso e região,
além da capital, Palmas.
Dos atos administrativos
das gestões municipais, às páginas policiais, das campanhas
sociais, aos sonhos de reviver o
passado ao reencontrar um familiar perdido, o jornal, que tem
na história de evolução e crescimento de uma região sua base
sólida, vive a busca constante
de reforçar as singularidades,
o regionalismo, os costumes, a
representação e a identidade de
mais de 60 mil pessoas, que moram na sua área de abrangência.
A fórmula para uma ascensão de notoriedade e credibilidade além dos limites
territoriais está no contato direto, pessoal e no olhar atento de quem vive a realidade e
pode, como ninguém, ajudar a
construí-la de forma cada vez
melhor, transformando aquilo
que se é capaz com informações verdadeiras, mesmo em
meio a uma geração bombardeada diariamente por Fake
News e desinformação.
Este elo, entre comuni-

dade e o jornal, pode ser vislumbrado cotidianamente, à
medida em que os olhos se
enchem de lágrimas quando
os telefones tocam e, depois
de lerem uma matéria publicada em agosto de 2018, duas
irmãs se reencontram, após 60
anos sem notícias uma da outra. “O jornal foi fundamental
na minha vida, trouxe uma alegria inimaginável: encontrar a
minha irmã. Desde o primeiro
contato, quando buscamos informações sobre a família, o
acolhimento do CNN fez com
que percebêssemos que ainda
podemos acreditar em pessoas
que trabalham com amor e carinho”, afirmou a aposentada
Enedina Rodrigues, moradora
de Brasília (DF), que localizou a irmã, residente em Pedro
Afonso, após uma reportagem.
O veículo de comunicação também está presente quando ecoam, por todo o
país, as histórias de talentos
que nasceram na região e foram feitos para brilhar, como é
o caso do cantor e compositor
Henrique Casttro. “O jornal foi
fundamental na minha carreira.
Muitas pessoas ouviram falar
de mim pela primeira vez através do CNN. Eu, que sou filho
de Pedro Afonso, só tenho a
agradecer e parabenizar pelos
12 anos, onde trouxeram muitas notícias marcantes e que

mantiveram informados todos
aqueles filhos da região que estão distantes como eu”, frisou
o artista, atualmente um dos
maiores compositores da música sertaneja do país.
A evolução da cultura da
região, os avanços tecnológicos
e da infraestrutura, os desastres
ambientais, a chegada de investidores, o aumento da produção
agropecuária, os desafios diários
de municípios que ainda vivem à
beira de um isolamento. Assuntos
como esses ganharam as capas
das 133 edições do jornal, que antecederam esta que celebra o seu
12º ano. Fatos que, após serem
anunciados, ganharam visibilidade em todo o país, inspirando e
ajudando pesquisadores das mais
diversas áreas a construir um relato mais fidedigno sobre a nossa região, como frisou o escritor
Lourivan Castro. “O CNN, por
mais de uma década, vem prestando um excelente trabalho à
cidade de Pedro Afonso e toda a
região, levando informações de
forma transparente e democrática. Tem contribuído de forma
maciça com o esporte e dado
grande destaque aos artistas, escritores, cantores, desempenhando um papel muito importante
em toda a sociedade”, afirmou.
Da PalaVra À aÇÃo
Muito além de informar,
levamos como um dos nossos

Jornal ajudou irmãs a se reencontrarem após 60 anos separadas

pilares, enquanto formadores
de opinião, o respeito e a transparência em construir relatos
fidedignos com a realidade, de
forma a proporcionar aos nossos leitores informação precisa
e confiável.
Dar voz ao povo faz parte da nossa principal missão,
por isso encabeçamos e apoiamos diversas campanhas sociais que visam o bem-estar
comum, apoiando de forma

contínua programas de voluntariado, entre outras ações coletivas e individuais.
“O jornal sempre foi um
parceiro do Hospital de Amor,
auxiliando em nossas campanhas, ajudando na divulgação
de todas as ações. Um trabalho
bonito que ajudou a fortalecer
e atrair cada vez mais pessoas
em uma ação que uniu amor e
voluntariado pela cura”, declarou a professora aposentada e
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RECONHECIMENTO

Um marco na
história de
Pedro Afonso

Fabricio Rocha e Fred
Alves: CNN recebeu
homenagem em museu

se prega nas notícias, seja convertido em ação transformadora”, relatou a servidora pública de Bom Jesus do Tocantins
Maria dos Reis Alencar Vieira, que conta com a parceria
do jornal para ajudar famílias
em situação de vulnerabilidade social.

Escritor Lourivan Castro
destaca apoio à classe cultural

coordenadora dos voluntários
do Hospital de Amor em Pedro
Afonso e região, Odina Maranhão Sá de Andrade.
“Ele está além das notícias no portal ou no impresso. Está nas ruas, ajudando as
pessoas com doações, com a
destinação de cestas básicas e
roupas, fazendo com que o que

ForÇa regional
Aos 12 anos, construímos
uma base sólida para um espaço de debates regionais, sendo
referência para os políticos
nas mais diversas esferas, pautando as demandas e os sonhos da população com foco
no desenvolvimento regional.
“A luta municipalista tem ganhado força com a atuação de
jornais regionais como o Centro-Norte Notícias. Eles dão
visibilidade às necessidades
que às vezes não são observadas pelas lideranças nas esferas estadual e federal, unem
e levam as vozes do cidadão,

CNN defende construção da BR-235 em território tocantinense

dos gestores, dos representantes a um alcance maior, trazem
à tona a pauta regional e municipalista, o que ajuda a transformar a realidade das cidades
da nossa região”, destacou o
ex-prefeito de Pedro Afonso e
atual presidente da Agência do
Desenvolvimento do Turismo,
Cultura e Economia Criativa
(Adetuc), Jairo Mariano.
“Temos o imenso prazer
em dizer que o Centro-Norte

Notícias é parceiro e um apoiador do movimento Pró BR235. Juntos queremos trazer o
desenvolvimento e tornar Pedro Afonso uma cidade de todos, uma cidade desenvolvida,
em que nos orgulhamos muito. Parabéns ao Centro-Norte
Notícias e toda a equipe pelo
profissionalismo, dedicação e
amor a essa terra”, ressaltou
um dos líderes do movimento
Pró BR-235, Ricardo Neves.

Veículo de comunicação
impresso com maior tempo
de atividade na região centro-norte do estado, o CNN
registrou os principais marcos da história nos últimos 12
anos. Nem mesmo em meio
à pandemia da Covid-19, que
fez pela primeira vez com que
o jornal impresso parasse de
circular mensalmente por um
curto período como forma de
prevenir a proliferação do vírus, as notícias deixaram de
estar presentes no dia a dia do
leitor e do cidadão.
A trajetória do CNN foi
reconhecida e ganhou destaque
na história ao ficar marcada nas
paredes do Museu Histórico de
Pedro Afonso Frei Rafael de
Taggia, que recebeu um painel
com várias de suas capas. “Ao
longo desses 12 anos de atividade, o jornal se tornou de fundamental importância para a
cultura local e isso tem contribuído de maneira decisiva para
que a comunidade possa se
interessar pela nossa história.
Desta forma, o museu tem trabalhado em parceria mostrando, por meio de um painel, os
acontecimentos que marcaram
os últimos 10 anos e que teve
o Centro-Norte como o porta-voz desses marcos”, explicou
o historiador Fabricio Rocha.
Para o fundador e editor-chefe do CNN, Fred Alves,
fazer jornalismo regional não é
fácil, mas o jornal tem quebrado paradigmas e contribuído
para mostrar de forma imparcial o que acontece em nossa
região. “Sempre nos pautamos,
sobretudo, no respeito ao leitor
e seus interesses”, disse. Ele se
emocionou ao lembrar da trajetória construída ao longo dos
anos e afirmou que ter um painel com capas do jornal mostra
que também fazemos parte da
história de Pedro Afonso. “Isso
nos motiva a continuar trabalhando com comprometimento
pelos interesses da comunidade”, completou Fred Alves.
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Bom Jesus celebra 30 anos
com entrega de obras
Com a entrega de diversas obras, o municipio de Bom
Jesus do Tocantins celebrou,
no dia 20 de fevereiro, 30 anos
de emancipação política. Os
investimentos, que atendem
as áreas da educação, esporte
e lazer, assistência social e infraestrutura, foram entregues à
comunidade pelo prefeito Paulo Hernandes e o vice-prefeito
Edmilson Rodrigues.

A cerimônia fechada
contou com a presença de vereadores, lideranças políticas
regionais, familiares dos homenageados que deram nomes
às obras, do deputado estadual
Léo Barbosa e do vice-governador Wanderlei Barbosa.
Ao todo, o pacote com
oito obras recebeu investimentos de R$ 3 milhões.
Para Paulo Hernandes,

Bom Jesus do Tocantins caminha rumo ao desenvolvimento e celebrar três décadas
de história do município com
obras é algo que ficará marcado. “Devido à pandemia, não
conseguimos fazer uma grande
festa como queríamos, mas entregamos obras que mudarão a
realidade da nossa cidade e que
trazem ainda mais benefícios
para nossa população”, frisou.

ESTÁDIO DE FUTEBOL GENTILÃO FOI REFORMADO E AMPLIADO

COMPLEXO ESPORTIVO DOMINGOS BARBOSA MOREIRA

QUEM PARTICIPOU DA SOLENIDADE DESTACOU A IMPORTÂNCIA DO MOMENTO:

“

“Paulo Hernandes tem sido um gestor sábio e que
tem buscado as parcerias certas para trazer mais
desenvolvimento para Bom Jesus”.
LEO BARBOSA – DEPUTADO ESTADUAL

“A cidade de Bom Jesus está de parabéns. Vemos o
esforço da gestão em continuar trabalhando em prol
da comunidade e estamos juntos para que possamos
construir um município com mais qualidade de vida e
bem-estar para a sua população”.
WANDERLEI BARBOSA – VICE-GOVERNADOR

“Para nós, enquanto gestão, é uma alegria
imensurável entregar essas obras em uma data tão
importante. Queremos que o município cresça e não
vamos medir esforços para isso”.
EDMILSON RODRIGUES – VICE-PREFEITO

“São obras de muito destaque para a cidade, na
escola, no esporte e o portal, uma obra de muita
importância para o nosso município, pois identifica
nossa cidade. A administração municipal está de
parabéns por essas obras”.
LEVINALDO MENESES CARNEIRO - PRODUTOR
RURAL

REPRESENTANTES DA COMUNIDADE DURANTE SOLENIDADE

“Receber essas obras é de uma importância grande,
pois no esporte para os jovens elas irão trazer
mais do que benefícios físicos, mas contribuir na
formação do caráter e valores”.
JOÃO MARCOS MASCARENHAS DA SILVA –
ESTUDANTE

QUADRA COBERTA: ESPAÇO DE ESPORTE E DIVERSÃO
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eOlho

“Eu não vendo a minha história”.
WANDERLEI BARBOSA, (sem partido), vice-governador, ao negar que pode assumir uma vaga de
conselheiro no Tribunal de Contas do Estado (TCE), e desistiria de concorrer ao governo em 2022.

centronortenoticias@gmail.com

BR-235
O senador Eduardo Gomes
(MDB-TO) confirmou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT)
divulgará, em breve, o Estudo de
Viabilidade Técnica, Econômica
e Ambiental (EVTEA) para construção da BR-235 entre Pedro
Afonso e Alto Parnaíba (MA).

Prioridades

Reativado

Neste início de
governo, o prefeito de
Pedro Afonso prioriza
visitas
institucionais.
Em busca de recursos,
Joaquinzinho (PDT) já
esteve com parlamentares estaduais e federais,
o governador Carlesse
(DEM) e até com o presidente Jair Bolsonaro
(sem partido). Em outra
ação, articula movimento de gestores municipais
em prol da conclusão
das obras da TO-010, no
trecho entre Tocantínia e
Pedro Afonso.

O Consórcio Intermunicipal Delta do Tocantins,
formado pelos municípios de
Pedro Afonso, Bom Jesus do
Tocantins e Tupirama, deve
ser reativado em breve. A
união buscará soluções para o
descarte do lixo, manutenção
de um aterro sanitário e a viabilização de recursos financeiros para outras iniciativas.

Modernização
Presidente da Câmara de
Pedro Afonso, Sipriano Soares
(SD) quer modernizar a Casa
de Leis. Entres seus projetos
está a instalação de um painel
eletrônico de votações.

Comando

Conforme o líder do Governo no Congresso, o próximo
passo é a contratação do projeto
de engenharia, o que deve custar
cerca de R$ 10 milhões. Gomes
também informou que o presidente Jair Bolsonaro pode visitar
o trecho da BR-235 no Tocantins
no mês de março.

Ainda sobre o Legislativo,
quatro dos cinco membros da
mesa diretora abocanharam o
comando e todos os cargos das
quatro comissões da Casa de
Leis. O fato teria gerado descontentamento dos quatro parlamentares que ficaram de fora
e consideram que a atitude gera
um desgaste desnecessário logo
no início da legislatura.

À vontade

Precariedade

Com apenas um mês no
cargo, Jairo Mariano tem mostrado desenvoltura na presidência
da Agência do Desenvolvimento
do Turismo, Cultura e Economia
Criativa (Adetuc). O ex-prefeito
pedroafonsino já realizou reuniões com entidades ligadas aos
setores do turismo e da cultura, e
debates em torno da aplicação da
Lei Aldir Blanc.

Enquanto não começa a
manutenção anunciada pelo Governo do Estado, segue o sofrimento dos usuários da TO-428,
principal via de acesso para Centenário e Recursolândia. Com
vários buracos e atoleiros, a estrada está praticamente intransitável prejudicando o tráfego de
veículos e o escoamento da produção agropecuária.

Visita

Restrição
A Prefeitura de Guaraí endureceu as medidas de combate
à Covid-19 e estabeleceu o horário de funcionamento das atividades na cidade, até às 20 horas.
O decreto é válido até o dia 16 de
março e não se aplica para academias, rede de ensino particular, igrejas e leilões, que deverão
cumprir rigorosamente seus planos de contingenciamento.

Falta manutenção
O Detran-TO informou
que solicitaria à prefeitura do
município, dona do prédio
onde funciona a Ciretran de
Pedro Afonso, que faça a manutenção de suas instalações.
Aparelhos de ar-condicionado
sem funcionar, fiação elétrica
exposta, infiltrações, e buracos
no teto e paredes são alguns
dos problemas.

Colheita
Apesar do excesso de
chuvas que chegou a prejudicar
a colheita de soja, os agricultores da região seguem otimistas
e esperam bons resultados na
atual safra.

Novidades
Há 11 anos trazendo notícias regionais diariamente, o
Portal CNN – www.centronortenoticias.com.br – passa por
mudanças no seu layout e conteúdo. Vem novidades por aí!

>>> Tô di vorta pra aligria
dus qui gosta dimim, e tristesa
di queim nu mi tulera!!!.

po. Agora num dá neim um
bom dia. Destá, 2022 tá beim
aí, o simpáticu volta!!!

>>> Rapais e essa pandimia,
qui tristesa, neim carnaval tevi.
Mais cum fé em Deus anu qui
veim tá todu mundu vassinadu
e nois vorta a festár!

>>> Tevi tanbeim uma qui
assumiu um carguim e tá cum
o rei na barriga, vevi arrotando bacaba. Mitida a sabida, si
intrometi em tudu.

>>> Mais num é qui mermu
seim podê agromar tevi uma
turma ali qui si ajuntou e deu
ruim: 6 pessoa pegaru covidi.
Sorti qui nenhum ficou mau!!!

>>> Xegou nu meu gabineti
qui tevi di tudu na articulação
pra elessão da mesa diretora
di uma Câmara aqui da região: promeça di amor eternu,
xoradera, tapa ni mesa, vasamentu di gravassão di cunversa, oferta de 10 pila pur apoio,
reza pra não perder...

>>> E a sinhorinha qui adora uma faiquinius e num ia
tomar vacina xinesa purque
num fazia efeitu. Foi só a secretaria da saúde cumessar a
vacinar, e lá tava ela toda facera na cabecera da fila pra
levar a agulhada. É a besta!!!
>>> Já teim genti arripindida di ter assumido a viúva.
Queim via aquela ganança pra
ganhá, pensava assim ‘essi
caba é duro e vai dá conta du
recadu!”. Nadinha na boroca!!! Comu dis um cunhicido o homi tá mais paradu qui
agua di possu.
>>> Otro era ativo nu zapizapi quandu era candidatu. Todu
dia mandava mensagi bunitinha e cuprimentava nus gru-

MISTÉRIUS
>>> Qual veriador é mais falsu qui nota di 3 real, na frenti
du preferiu elogia, e pur trais
meti a lenha sem dó?
>>> Queim é o puliticu seim
cargu qui dá ordem em secretário, trata cum fornecedor e
ainda participa e dá pitaco nas
reunião de uma prefetura?
>>> Qui cabo eletoral ganhou
um impregu, num gosta di trabaiá e já foi apelidao di ‘fiscal
du corredor’ purque só vevi
fora da sala apurando fuchico
e falando da vida aleia?
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Dom Jaime Collins
Luciene de Sousa Ribeiro
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O Tocantins tem sua história marcada pela memória de um
bispo redentorista irlandês, dom
Jaime Collins, que veio para o
antigo norte goiano com mais
três padres (João Myers, Miguel
Kirwan e Tiago McGrath), na
década de 1960, atendendo reivindicação de dom Alano Du
Noday, então bispo de Porto
Nacional (TO) e de dom Helder Câmara, secretário geral da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
Ambos solicitaram ao Superior da Congregação do Santíssimo Redentor (C.Ss.R.), a
qual estes padres pertenciam,
a presença de missionários redentoristas na referida diocese,
que além de ser muito extensa,
carecia sobremaneira dos mesmos, devido ao carisma da congregação e também à dedicação
às missões populares e ao atendimento aos desfavorecidos da
sociedade. E desse modo, consagrou grande parte de sua vida
ao povo desta região.
James Collins nasceu em
26 de fevereiro de 1921, em
Moyvane, no Condado Kerry,
na Irlanda, filho caçula de Michael Collins e Catherine Collins. A família Collins teve oito
filhos, dentre eles dois sacerdotes e uma freira, algo comum
nas famílias irlandesas.
Ele estudou no St. Michael’s College, em Moyvane,
posteriormente, com apenas 12
anos, entrou para o Seminário
Menor dos Padres Redentoristas em Limerick, onde anos

mais tarde concluiu o curso secundário. Aos 23 anos, em 03 de
setembro de 1944, foi ordenado
padre na cidade irlandesa de
Galway. Durante um ano e meio
trabalhou como funcionário
numa revista intitulada Redemptorist Record, de propriedade da
Congregação Redentorista. De
1947 a 1960, serviu como missionário nas Ilhas Filipinas, na
Ásia, desempenhando por três
anos a função de Superior do
Convento dos Padres Redentoristas em Tacloban, onde conseguiu construir uma igreja.
Foi nomeado pelo superior
da congregação na Irlanda para
chefiar uma missão no Brasil.
Inicialmente viveu em Pedro
Afonso, na época norte goiano, hoje Tocantins, e depois
em Fortaleza (CE), sediando
ali a Vice-Província de Fortaleza. Em 1966 retornou ao
norte de Goiás, mas desta vez
para Miracema do Norte. No
início da década de 1980, a
prelazia foi transformada em
diocese e dom Jaime permaneceu como bispo titular até
1996, quando solicitou a sua
renúncia e a nomeação de dom
João José Burke.
Para cumprir seus obje-

tivos, por inúmeras vezes, ele
recorreu aos demais estados
brasileiros, ao seu país natal e
a outros países em busca de recursos financeiros e humanos.
Na verdade, dom Jaime foi um
homem de ação, mas não se
pode deixar de mencionar os
demais missionários redentoristas da Província da Irlanda, que
foram enviados gradativamente
ao Brasil, a pedido deste, para
assumirem novos desafios e trabalharem incansavelmente nas
cidades e nos sertões do antigo
norte de Goiás. Alguns desses
missionários já morreram, outros vivem no Brasil, nos esta-

dos do Ceará, Piauí e Maranhão,
e outros em Moçambique e Irlanda, a exemplo do irmão Pascoal e um dos pioneiros dessa
missão, padre João Myers, dentre tantos outros. Nesse período
já mencionado, também surgiram vocacionados brasileiros,
que se sentiram atraídos pelo
testemunho destes missionários
irlandeses e se integraram a essa
mesma missão.
Dom Jaime e seu fiel confrade, irmão Pascoal, viajaram à
Irlanda em 1999, devido a problemas de saúde do primeiro,
e não conseguiram mais voltar.
Em 04 de outubro de 2002, aos
81 anos, dom Jaime terminou
sua missão aqui na Terra. Seu
corpo foi enterrado no mosteiro em Limerick, próximo a um
belo jardim, à sombra de algumas árvores frondosas e que
certamente ele viu crescerem e
vice-versa. Dom Jaime foi um
missionário dedicado, extremamente solidário e preocupado
com o povo. Além de propagar

o Evangelho, cuidou do bem estar das pessoas.
Dentre as principais contribuições deixadas em Miracema do Tocantins, podemos citar
a catedral, a residência episcopal, o Centro de Treinamento de
Líderes (CTL), um importante
centro de formação de lideranças, que ainda na atualidade
abriga importantes eventos da
região, inclusive de outras dioceses, em virtude de possuir
abrigo para cerca de 100 pessoas, além de amplo auditório.
Da mesma forma, contribuiu
sobremaneira para a construção
e funcionamento da Maternidade Dona Domingas, além da
criação de uma cooperativa de
pequenos agricultores, dentre
outras contribuições.
Em Pedro Afonso, sua
maior contribuição foi a Escola
Agro-Artesanal, que posteriormente passou a Escola Agrícola e
atualmente abriga a sede do Instituto Federal do Tocantins/Campus Avançado de Pedro Afonso.

