TO-428

Espera
continua
Isolados devido às condições
da rodovia TO-428, moradores
de Recursolândia e Centenário
aguardam retomada da
pavimentação da estrada.
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Ainda teim uns abestadu qui
nun que tomar a valcina contra o
corona. Em mim podi apricar até
a valcina feita nu Paraguai.
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ESPECIAL

Mãe: Amor sem medidas
EDUCAÇÃO

Feras da
redação
Estudando em casa, alunos
da região como Helanny
Pereira Matias, de Centenário,
conquistaram excelentes notas
no Enem 2020.

>>> PÁGINA 7 <<<

BALANÇO

100 dias
de governo
Reportagem do CNN mostra como mães de diferentes idades se relacionam
com os ﬁlhos. Uma delas é a aposentada Petronília Barbosa Pimentel, a Dona Peta
(foto), que aos 87 anos segue cuidando dos ﬁlhos adultos com muito carinho.
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COVID-19: CASOS DA DOENÇA AINDA ESTÃO EM ALTA

Prefeitos de Bom Jesus do
Tocantins e Tupirama fazem
balanço e destacam prioridades
dos primeiros meses da gestão
2021/2024.
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TO-428

Pavimentação aguarda decisão judicial
Gabriel Dias
O Jornal Centro Norte
Notícias inicia a partir desta
edição uma série de reportagens
sobre as rodovias estaduais que
cortam a região Centro-Norte do Tocantins. Conforme a
última pesquisa da Confederação Nacional do Transporte
(CNT), realizada em 2019, dos
1.720.700 km do total de rodovias no País, apenas 213.453
km (12,4%) são pavimentas. O
Tocantins tem 12.873,30 km de
rodovias estaduais, com a maior
parte delas sem asfalto.
Segundo a Secretaria da
Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf), do total, as estradas estaduais são: 5.894,60
km de rodovias pavimentadas
e 6.979,70 km de rodovias sem
pavimentação. A TO-428, que
começa em Santa Maria do Tocantins e é a principal via de
acesso às cidades de Centenário
e Recursolândia, aparece entre
as estradas não asfaltadas.
Em janeiro de 2020, a fala
da secretária de Infraestrutura
trouxe esperança aos frequentadores da rodovia. “O objetivo é
melhorar o escoamento da produção agropecuária e o trânsito
dos veículos que utilizam a rodovia, bem como restabelecer
a trafegabilidade das rodovias
tocantinenses”, disse Juliana
Passarin, que também é presidente da Agência Tocantinense
de Transportes e Obras (Ageto).
Mas não era sobre asfalto que
a chefe da pasta se referia. Naquela ocasião, a gestão de Mauro Carlesse (PSL) anunciava:
Governo realiza manutenção na
rodovia TO-428 de Santa Maria
a Recursolândia. Sem asfalto, o
governo fez apenas a manutenção do trecho de aproximadamente 78 km da rodovia para
tentar reduzir as dificuldades
que os condutores enfrentavam.
Prejuízos
Sem a pavimentação, quem
precisa trafegar na TO-428 sofre

com lama, buracos, atoleiros e
poeira, o que causa prejuízos
aos condutores. O comerciante
Adelman Resplandes Dias mora
há 27 anos em Centenário e há
oito anos passa pelo menos três
vezes na semana pela TO-428
para buscar mercadorias e resolver demandas em Pedro Afonso.
Ele reclama que chegou a estragar dois veículos por conta das
péssimas condições da rodovia.
“Imagina gastar três horas para
percorrer 50 km. A estrada é
péssima! Já acabei com dois

carros. Isso afeta o comércio.
O lucro fica todo em peças para
os veículos e combustível. Os
políticos ainda acham ruim
quando a gente reclama”, pontuou o comerciante indignado.
Contrato
O sonho do asfalto para os
moradores daquela região quase
vira realidade, mas suspeitas de
irregularidades barraram isso.
Em 2019, um contrato de R$ 65
milhões destinado para a pavimentação da TO-428 teve que ser

rescindido pelo governo, após recomendação do Ministério Público Federal, depois que a Polícia
Federal começou a investigar a
obra. A contratação do serviço foi
alvo da Operação Ápia, iniciada
em 2014, por suposto superfaturamento. O trecho licitado ficou
sob responsabilidade da construtora Barra Grande Construções.
Depois disso, apenas manutenção. Questionado sobre o
andamento das obras de pavimentação, o Governo do Tocantins, através da Ageto, informou
que: “esse trecho da rodovia
está sub-júdice e o Governo, por
meio da Procuradoria, trabalha
para obter a liberação para dar
continuidade à obra de pavimentação, o que só pode acontecer com liberação judicial”.
Sem pavimentação, o governo fala em apenas manutenção da estrada para que os
motoristas tenham condições
mínimas de trafegabilidade.

“As obras de manutenção da
rodovia TO-428, entre Santa
Maria e Recursolância constam
na programação da Residência
Rodoviária de Guaraí e devem
começar até o final de maio”,
diz parte da nota do governo.
No último dia 5 de abril, o
prefeito de Recursolândia, Vinicius Barbosa (MDB), enviou
à Ageto um ofício com cobranças sobre a rodovia TO-428. No
documento, o gestor diz que a
estrada é a única rodovia capaz
de tirar a cidade do isolamento.
Com a não realização da pavimentação e as péssimas condições que o trecho apresenta,
o prefeito diz que é constantemente questionado pela população sobre a real situação das
obras que estão paradas.
Procurado pela reportagem para confirmar se obteve
retorno nos seus questionamentos, o político não retornou.
(Henrique Lopes)
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COVID-19

Não é hora para descuidar
Um estudo da Secretaria de Estado da Saúde mostra
que no Tocantins, a vacinação
contra a Covid-19, que atendeu
prioritariamente idosos, fez
com que o número de internações em casos graves para o
público acima de 80 anos diminuísse. De janeiro a março foi
registrada uma queda de 52,5%
na internação de pessoas com
80 anos ou mais em Unidades
de Terapia Intensiva (UTIs).
Em nossa região, os municípios de Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, Tupirama e Pedro Afonso
já aplicaram, juntos, mais de
2.800 doses. Entretanto, chama
a atenção que mesmo com o aumento do número de vacinados,
ocorreu o crescimento da ocupação de leitos da ala destinada
ao tratamento de pacientes com
a doença no Hospital Regional
de Pedro Afonso (HRPA). O espaço tem oito leitos.
Segundo os relatórios de
internação da unidade hospitalar, em janeiro e fevereiro
ocorreram cinco internações,
com uma média de permanência de dois dias, em ambos
os meses. O número teve um
crescimento de 420% em março e abril, meses em que a ala
recebeu 39 pessoas com idades entre 40 e 79 anos. Esses
pacientes chegaram a passar
até 13 dias internados.
“É um cenário muito preocupante, pois a população continua brincando com a própria
vida e não se preocupa com o
próximo”, disse a diretora do
HRPA, Mauricélia Ramos. Ela
também informou que cada vez
mais a doença atinge pessoas
jovens e não apenas idosos.
Aguardando resultados
Uma notícia boa é que a
vacina contra a Covid-19, método mais eficaz para o combate à doença, que até o fechamento desta edição já havia
matado 20 pessoas em Pedro

Afonso, está sendo bem aceita
pelas pessoas que fazem parte
dos públicos-alvos.
Para a secretária de Saúde de Pedro Afonso, Kelma de
Sousa França, a vacinação atende as expectativas, mas é necessário algum tempo após a aplicação nos primeiros pacientes
para avaliar os resultados.
Até o fechamento desta
edição, no dia 27 de abril, 1.623
pessoas haviam sido vacinadas
e o município contabilizava 62
casos ativos da doença.
Todo cuidado é pouco
O médico Francisco Alves da Silva alertou que mesmo com a vacinação é preciso
redobrar os cuidados, pois ainda não ocorre uma imunidade
coletiva, popularmente conhecida como “imunidade de rebanho”. “As pessoas precisam
manter esses cuidados que já
são rotineiros, para evitar contrair a Covid-19, como manter
distanciamento, usar máscaras,
lavar as mãos e utilizar álcool
em gel”, relembrou.

O clínico geral, que atua
na linha de frente de combate
à Covid no Hospital Regional
de Pedro Afonso, revelou ainda que pessoas que têm medo

ou se recusam a tomar a vacina
devem se conscientizar da importância da imunização. “Alguns tem medo de que a vacina possa causar alguma reação

alérgica ou de passarem mal,
mas até agora não existem registros de resistência à vacina”, completou ao destacar a
eficácia do imunizante.
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TUPIRAMA

Balanço de 100 dias tem saldo positivo
O balanço de ações realizadas nos primeiros 100 dias
de gestão de Ormando Brito
(MDB) representa uma “organização da casa” diante do
que o documento chama de
“situação precária” pela forma
como encontraram as contas
da Prefeitura de Tupirama. O
primeiro passo foi organizar
as dívidas com servidores, fornecedores, concessionárias de
água, energia elétrica, telefonias fixa e móvel, provedores
de internet, além das obrigações financeiras junto ao INSS,
FGTS, Receita Federal, entre
outras pendências em órgãos
estaduais e federais.
“Regularizamos o município junto aos órgãos de controle
e fiscalização, possibilitando o
recebimento de recursos estaduais e federais via convênios
celebrados”, explicou o prefeito Ormando. Esta ação permitiu, por exemplo, que seu governo articulasse emendas no
Orçamento de 2021 junto aos
parlamentares na Assembleia
Legislativa e na Câmara dos
Deputados, em Brasília.
Os tupiramenses também
receberam o benefício do Programa de Recuperação Fiscal e
Parcelamento de Créditos (Refis 2021), tendo descontos de
até 100% no IPTU ou a opção
de parcelar em até 10 vezes o
valor do imposto.
Saúde
No enfrentamento ao
Covid-19 foram distribuídas
1.150 cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade social; também foram
atendidos os 246 alunos matriculados na rede municipal com
atividades remotas; e equipes
visitaram famílias necessitadas através do Cadastro Único.
Ainda na área da saúde, a
prefeitura ampliou o horário de
atendimento na Unidade Básica de Saúde Doriel Marcelino
dos Reis, que passou a funcionar 12 horas/dia, de segunda
a sexta. “Dessa forma, conse-

Esporte também foi priorizado pela gestão de Ormando Brito (à dir.)

guimos abranger um público
maior e seguir com o protocolo
de não aglomeração”, destacou
o prefeito ao comemorar a aplicação de mais de 95% das doses de vacinas contra Covid-19
recebidas para imunização do
povo tupiramense. Até o fechamento desta edição, o município registrava apena três casos
ativos da doença.

A saúde municipal viabilizou 163 exames médicos de
ultrassonografia, ressonância
magnética e tomografia computadorizada; 522 atendimentos e procedimentos odontológicos; 411 testes rápidos;
33 exames PCR; e a Farmácia
Básica entregou medicamentos
para hipertensos, diabéticos e
pacientes com Covid-19. Os

agentes comunitários de saúde
receberam novos notebooks
para otimizar os serviços.
Infraestrutura
A gestão de Tupirama
ainda realizou a limpeza da
cidade, a recuperação de estradas vicinais para facilitar o
escoamento da produção agropecuária e a manutenção e re-

cuperação asfáltica em ruas
e avenidas (programa “Tapa
Buracos”). Dois tratores foram adquiridos pelo programa
“Terra Forte Agrícolas” e vão
atender pequenos produtores.
Mesmo sem ações ou
eventos esportivos devido à
pandemia, foram feitas obras
de manutenção no Estádio Municipal Adilton Gomes e reformado o antigo destacamento
da Polícia Militar, que agora
sedia o Conselho Tutelar. Reformas na Escola Municipal
Maria José Alves Miranda e na
Creche Anaídes Brito Miranda
também estão em andamento.
Os acadêmicos do município foram beneficiados com
o “Programa de Bolsa de Estudos”, uma parceria entre a Prefeitura de Tupirama e o Instituto Educacional Santa Catarina,
mantenedor do IESC/FAG, faculdade que fica em Guaraí.
“Sabemos que temos
muito por fazer, sabemos dos
desafios que devemos enfrentar, mas estamos preparados,
determinados e confiantes que
vamos fazer o melhor, que vamos fazer a diferença”, garantiu o prefeito Ormando Brito.
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BOM JESUS

Prefeitura intensifica ações
Ao completar 100 dias de
gestão, o prefeito de Bom Jesus
do Tocantins, Paulo Hernandes
(DEM), avaliou as iniciativas
realizadas. Ele afirmou que no
início deste segundo mandato prioriza a infraestrutura das
áreas rurais e, recentemente,
nomeou o ex-vereador Josailto
Andrade como secretário dessa
pasta estratégica.
Entre as atividades executadas está a recuperação de estradas vicinais, levantamento e
cascalhamento de estradas, além
do atendimento, em parceria com
a Secretaria de Agricultura, aos
produtores rurais com serviços de
manutenção de estradas, roçagem
e gradagem de áreas para plantio.
Apoio às famílias
A prefeitura também en-

são praticadas pela equipe do
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Manutenção nas estradas atenderá todas as comunidades rurais

tregou 300 cestas básicas, em
parceria com o Governo do
Estado, e 63 kits alimentares
adquiridos de pequenos agricultores por meio dos Programas de Aquisição de Alimentos (PAA) e Compra Direta
Local da Agricultura Familiar,

executados pelo Instituto de
Desenvolvimento Rural do
Estado do Tocantins (Ruraltins). As ações de orientação e
acompanhamento dos programas federais também são priorizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e

Esporte e lazer
Mesmo com as medidas
preventivas vedando a realização de eventos, Bom Jesus inovou com ações de promoção ao
esporte de forma online. Destaque para o 1º Torneio de Embaixadinha, que arrecadou alimentos para famílias da cidade.

Já foi entregue a quarta remessa de atividades aos alunos das
séries iniciais.
Para o prefeito Paulo Hernandes, os esforços dos servidores da educação garantem o êxito
do trabalho. “Parabenizo professores e equipes pedagógicas pela
dedicação. Sabemos das dificuldades que continuamos a passar
nessa modalidade de ensino, mas
seguimos firmes na esperança de
dias melhores”, projetou.

Aulas remotas
Com a colaboração de
professores, gestores e demais
membros das equipes escolares, o município mantém remotamente o ano letivo das Escolas Municipais Paraíso e Santa
Luzia, e do Centro de Educação Infantil Mundo da Criança.

Veículos
Bom Jesus também recebeu uma retroescavadeira, fruto
de emenda do senador Eduardo
Gomes (MDB), que junto com
o deputado federal Carlos Henrique Gaguim (PODE) destinou dois ônibus escolares para
o município.

Resultados positivos
A Assembleia Geral Ordinária do Sicredi MS/TO 2021
aconteceu dia 15 de abril, em formato virtual. Os associados aprovaram a prestação de contas de
2020 e decidiram que as sobras

(lucro líquido), no valor de R$
226.100,00, sejam destinadas da
seguinte forma: 50% para a conta
corrente e 50% para o capital social. O valor que cada associado
receberá depende das movimentações financeiras realizadas.

UNIÃO EM DOBRO

Colaboradores
e associados do
Sicredi estão
empenhados na
campanha

Campanha do Sicredi arrecada donativos
O projeto social “União
em Dobro” finalizou a primeira etapa de arrecadações no dia
30 de abril e iniciou a segunda fase. A iniciativa do Sicredi
União MS/TO e Oeste da Bahia
contou com a participação dos
associados e apoio da Cooperativa Agroindustrial do Tocantins
(Coapa), da Cooperativa dos
Educadores de Pedro Afonso
(Coed) e da sociedade em geral, conseguindo reunir mais de

uma tonelada e meia de alimentos não perecíveis. O Sicredi
duplicou o montante arrecadado
para distribuir a famílias e entidades beneficentes de Pedro
Afonso e região.
Entusiasmado com a ação,
o gerente da agência de Pedro
Afonso, Luiz Eduardo, destacou
a importância das arrecadações,
principalmente devido ao momento difícil que o mundo vive.
“Acredito que por meio do coo-

perativismo, podemos levar esse
alento a quem tanto precisa, e
principalmente, incentivar outras pessoas a participarem desse
movimento de cooperação mútua”, pontuou.
A segunda fase da campanha será realizada de 03 a 28 de
maio com arrecadação de produtos de higiene e limpeza. A última fase ocorre de 07 de junho a
03 de julho e terá a arrecadação
de leite em pó.
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Superação
Apesar dos prejuízos causados pelo excesso de chuvas
no início da colheita, que causaram perdas de aproximadamente 30% na produção, a
Cooperativa Agroindustrial do
Tocantins (Coapa) registrou recorde histórico no recebimento
de soja. O último levantamento
mostrava a recepção de mais
de 141 mil toneladas do grão.
Deste total, mais de 92 mil toneladas já tinham seguido para
o exterior.

Desaparecido

Título legítimo

Importante travessia da BR-235 no Tocantins, Pedro Afonso é a porta
de entrada da região considerada uma das últimas fronteiras agrícolas do país. Neste sentido, foi iniciado um movimento para a cidade
receber o título oﬁcial de “Portal do MATOPIBA”. Participam representantes de diferentes segmentos. Em pouco tempo, a campanha já
recebe grande adesão redes sociais.

Obras paradas
Centenário e Bom Jesus do
Tocantins também sofrem com a
paralisação de duas importantes
obras na área da educação infantil. Iniciadas por meio de um programa federal criado em 2007,
as creches, que deveriam atender
cerca de 250 crianças, tiveram investimentos paralisados em todo
o Brasil após suspeita de fraudes.
Cada uma estava avaliada em R$
1 milhão e ainda não existe previsão sobre a retomada.

Em licitação
Falando em obras, a coluna apurou que o Governo do Estado do Tocantins, por meio da
Secretaria da Educação, Juventude e Esportes, está finalizando
novo processo licitatório para
retomada da construção da escola de tempo integral em Pedro

Neste mês de maio completa um ano do desaparecimento do pedroafonsino Luiz
Fernandes Louzeiro da Silva,
popularmente conhecido como
“Xirica”. Com investigações
em curso, o caso segue sendo
um mistério, desde que Xirica
desapareceu em 03 de maio.
Familiares e amigos sofrem
sem respostas. Xirica tinha 41
anos quando desapareceu.

Condenação
Afonso. As obras da unidade de
ensino, que terá capacidade para
atender 1.500 alunos, foram iniciadas em setembro 2013 e paralisadas inúmeras vezes.

Deixa saudades
A morte do fiscal da Adapec, Kadson da Costa Glória,
de 42 anos, causou comoção em
Pedro Afonso e região. Muito
querido por seu jeito simples
e brincalhão, Kadson foi mais
uma vítima do Covid-19..

Preferem técnicos
Servidores de vários órgãos reclamam da nomeação
de políticos para cargos de
chefia que exigiriam conhecimento técnico. A prática antiga
revolta quem está na linha de
frente das ações.

A Justiça condenou o
ex-prefeito de Tabocão, João
Batista de Oliveira, conhecido como “João Tabocão”, pela
prática de improbidade administrativa, identificada pelo
Tribunal de Contas do Estado
(TCE) na prestação de contas referentes ao exercício de
2007. Entre as penalidades estão a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos e
pagamento de multa.

Vítima
O prefeito de Nova Olinda (TO), Temistócles Domingos
da Silva, 50 anos, popularmente
chamado de Temis Domingos,
foi mais uma vítima da Covid-19. Ele morreu em consequência da doença no último dia
24 de abril. O ex-gestor tinha 50
anos e deixa esposa e três filhos.

>>> E aí meus cunsideradus, tudo na pais? Tão tudo
si cuidandu pra num pegá o
corona? Falandu nissu eu tô
besta cum o tantu di genti
qui bota mais fé em remédio
pra vermi du que na vacina. Istrada reta e genti besta
num acaba nunca!
>>> Como é qui ainda podia
ter abestadu qui num que tomar a valcina feita na Xina?
Num é só ignoranssa, é burrici mermu. Moçu, comu dis o
meu xefi: eu tomu até valcina
feita nu Paraguai.
>>> E a pulitica, eim!? Tá
aí um treim qui num muda
nunca. Os cara xega cum
um discursu di ideias inovadora. Depôs di eleitu fais
igualzim os puliticu ‘vei’
qui criticava: só quer arrumar impregu e beneficiu pra
familha e us mais xegadu.
Só é novo na idadi, rapidin
aprendi as malandragi e
vira veteranu.
>>> Rapais teim um cidadão
ali qui só foi si eleger qui
mudou da água pru vinhu.
O cidadão omildi, educadu e
senpri cum uma palavra amiga, agora tá arroganti, num
fala mais cum ningué, pareci
qui teim um rei na barriga.

MISTÉRIUS
>>> E verdadi qui tá rolandu
rachadinha em certa câmara? Deram o milagri, só num
mi passaru o nomi du santu.
Comu dis o filosofu Jão: “a
verdadi sempri apareci”.
>>> Qui puliticu seim mandatu e qui num sabi faser um o
deitadu arrumou um contratu
e tá lotatu em certu órgão pubricu du estadu mais pirdidu
qui sego em tiroteo?
>>> Qual falsu moralista
foi pego nu fraga pela patroa
batendo papu no zapi cum
a amiga do coração? O caba
tava numa conversa melosa
cum a gatinha e ‘dona onça’
xegou pur trais. Pensi numa
taca di vassora. Seim falá qui
o celular do garaniao foi arrebentadu na paredi.
>>> Verdadi qui já teim
nova puxadora di tapeti na
aria? Na frenti é toda sorrisu
mais pur trais a muié vevi levandu fuxicu pra o xefi. Essa
vai longi..!!!
>>> Inquantu ceis num vacina e essa pandemia num
acaba, continua tomando cuidadu. Bota a máscara nessa
cara veia si precisar saiu na
rua. Fui!
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Feras da redação!
ENEM 2020

Henrique Lopes

MÁRLLON

GIOVANA

HÉRIKA

O sonho de fazer um curso
superior numa universidade de
referência começa com um planejamento de estudos, uma rotina
de atividades e muita garra e determinação. O Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem), principal forma de ingresso no ensino
superior brasileiro, substituindo
em diversos casos o vestibular,
é uma oportunidade que pode
transformar a vida do estudante.
Por isso, anualmente milhares de
estudantes fazem as provas e só
parte deles se destaca na, ainda
temida, redação.
A união da prática da escrita com os conhecimentos da
língua portuguesa e de temas
relevantes para a sociedade são
habilidades necessárias para que
uma redação tenha uma boa nota
no Enem. A análise é do estudante de Pedro Afonso Márllon
de Sousa Reis, de 18 anos, que
se destacou com uma nota de
960 pontos na redação do Enem
2020, após um ano se dedicando
aos estudos. “Escrever era algo
que eu tinha muita dificuldade.
Foi em 2020 que eu superei essa
barreira. Saí de uma nota 640 da
última prova para 960”, revelou
Márllon, que pretende cursar medicina.
Dona de uma das maiores
médias do estado, Hérika Bezerra Adorno, que já ingressou na
Universidade Federal do Tocantins com a nota do Enem e tirou
980 pontos na redação do Enem
2020, estudou sozinha com apoio
de cursos on-line. “Eu me dediquei ao máximo, mas assim
como os demais estudantes, não
esperava tirar uma nota tão alta”,
conta feliz a pedroafonsina. Ela,
que aproveitava o período noturno para treinar a redação, sonha
em se tornar arquiteta.
Esforço e dedicação
De Itacajá, os alunos Pedro

Paulo Gomes, 19 anos, e Giovana Moreira Rodrigues, 18 anos,
que tiraram 900 pontos na nota
da redação, relataram que a dedicação aos estudos é um desafio
constante, mas garante o sucesso
na vida profissional e pessoal.
Giovana, que chegou a perder pessoas da família durante a
pandemia do Covid-19, se surpreendeu ao receber a nota da
redação do Enem. “2020 foi um
ano atípico e isso afetou bastante os meus estudos, não tive uma
concentração, mesmo assim consegui um bom resultado”, disse
ao deixar duas dicas para os estudantes: ler e praticar.
Já Pedro Paulo destacou o
esforço e empenho das equipes
escolares para que os estudantes,
em meio a pandemia, tivessem
bons resultados. “Para mim é um
motivo de orgulho, pois nosso
colégio estadual teve o ensino
extremamente limitado pelas lutas que a educação pública passa
no país. Tenho o conhecimento
da luta diária para que resultados assim, sejam cada vez mais
normais com o passar dos anos”,
frisou o estudante que submeterá
a nota ao curso de medicina.
Rompendo as barreiras
Moradora do município
de Centenário, Helanny Pereira
Matias, de 18 anos e que concluiu os estudos em 2020, ficou
extremamente feliz pelo resultado da avaliação e nota da redação, que somou 920 pontos.
“Fruto do meu esforço”, declarou sorridente. Helanny, que sonha em fazer fisioterapia, contou
que apesar das dificuldades de
morar em uma cidade pequena,
a rotina de estudos foi intensa.
“Assisti muitos vídeos no Youtube, assinei cursos de redação e
fui praticando a escrita ao longo
dos dias”, descreveu ao mencionar que quer, com a sua história,
motivar mais pessoas a estudar e
alcançar seus sonhos.
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Mãe

Amor sem
medida
VIÚVA, DONA PETA CUIDOU DOS FILHOS SOZINHA E SERVE DE EXEMPLO

Maio é o mês daquelas que
geram e doam suas vidas, e nos traz
um questionamento: é possível medir o amor de uma mãe? Nem elas
sabem o quão grande é o sentimento
de afeto pelos filhos, que transformam a vida com um simples ato do
dia a dia, como relatou Adriany Dias
Rodrigues, de 23 anos, sobre o momento que mudou para sempre sua
vida. “O momento mais marcante da
nossa história até hoje, foi a primeira vez que ele me chamou de mãe.
Me caiu a ficha de que eu realmente sou mãe”, contou ao relembrar a
cena do filho Guilherme, de 2 anos.
A jovem mãe revelou que pretende viver mais momentos inesquecíveis com o filho, ao planejar os
detalhes do futuro do seu primogênito. “Espero que ele tenha oportunidades melhores na educação. Eu
só tenho o ensino médio e isso hoje
não é nada. Então, quero que ele tenha um futuro melhor. Para mim vai
ser um sonho vê-lo com a sua carreira profissional”, testemunhou.
Das mães de primeira viagem
àquelas que continuam a cuidar dos
filhos mesmo depois de adultos e já
aposentados, como se ainda fossem
os meninos travessos que brincavam em frente de casa, a fórmula
do amor é incontestável. Exemplo
disso é a trajetória da aposentada

LÁIS E A MÃE MÉRCIA TÊM RELAÇÃO BASEADA NA AMIZADE

Petronília Barbosa Pimentel, de 87
anos. “Minha mãe batalhou a vida
toda, criando a gente dignamente. É,
para mim, o maior exemplo de vida,
a pessoa que mais admiro”, contou o
filho Raimundo Barbosa Pimentel,
55 anos. O militar da reserva lembrou que, atualmente, os cuidados
estão invertidos, porém o amor continua inabalável.
Ao lembrar dos momentos com
os quatro filhos, “Dona Peta”, como
é mais conhecida, disse que todos
são especiais, mas principalmente
seu aniversário, no dia 15 de julho,
celebrado junto com o aniversário de

Pedro Afonso. “É quando encontro
os amigos, os familiares, todos que
eu amo e que me emocionam bastante”, contou reforçando que é realizada por ter criado os filhos sozinha,
pois ficou viúva muito cedo.
Afeto e carinHo
Mércia Helena Marinho de
Melo, 38, e Laís Caroline, 17 anos,
têm uma convivência diferente da
tradicional. “Eu optei por ser amiga, de ouvir tudo, mesmo que sejam críticas ou justificativas. Ela
me conta tudo, tudo mesmo. Tem
coisas que ouço chorando ou sor-

rindo demais por dentro, mas escuto sem julgamentos, emito minhas
opiniões e deixo ela fazer as escolhas dela”, contou.
Mércia e Laís Caroline, que
tiveram uma grande perda na família, com a morte do esposo e pai
Vanderlei, viram o amor, a união
e a cumplicidade entre as duas se
fortalecerem ainda mais. “Lembro
que uma vez eu chorava muito,
sentada na escada da minha casa, e
ela sentou ao meu lado, se debruçou no meu colo e disse: chora mamãe, mas não esqueça que você me
prometeu que seríamos felizes nós
duas”, revelou Mércia.
Talvez nem o ousado escritor
Gary Chapman, que se propôs a interpretar as diferentes linguagens do
amor, tenha compreendido em que
língua se comunica o amor das mães.
Para elas, os inúmeros momentos
fazem com que cada conquista do
filho, por mais simples que pareça,
seja celebrada com alegria e orgulho. “Ser mãe é se doar a todo momento, sentir um medo de perdê-los,
mas também querer que eles voem
em busca dos seus sonhos. A gente
acompanha, torce, evolui junto com
eles e vibra a cada vitória”, resumiu
Gilseli Gomes Ribeiro, de 40 anos,
mãe do casal Karine e Luiz Felipe,
22 e 16 anos, respectivamente.

