ANIVERSÁRIO

PARABÉNS,
SANTA MARIA!
Município comemorou
29 anos de emancipação
político-administrativa no dia 10
de junho. Ações buscam garantir
bem-estar da população.

Centro-Norte
Notícias
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O Jornal de Todos

“A carapussa servi direitin pra
queim axa qui podi tudu. E
num adianta ispernea, vacilou
a matraca comi!”
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junho de 2021

VACINAÇÃO

Escudo contra
a Covid-19
A imunização aumenta e já contempla, em média,
21% da população dos municípios de Pedro Afonso,
Santa Maria do Tocantins, Bom Jesus do Tocantins
e Tupirama. Número de casos diminui e reﬂexos já
são sentidos pelas equipes de saúde com queda do
número de pacientes graves.
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TO-010

Tupirama e
Bom Jesus
projetam
ações

Falta de asfalto
prejudica
transporte

Prefeituras destacam
iniciativas nas áreas de
infraestrutura, saúde
e ação social.

Agricultores sofrem para
escoar produção. Além disso,
a viagem de Pedro Afonso
para Palmas aumenta 80 km
para quem não quer encarar
estrada de chão.
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TO-010

Falta de pavimentação atrapalha
vida de produtores e caminhoneiros
Gabriel Dias
O Centro Norte Notícias
segue com a série de reportagens
sobre as rodovias estaduais que
cortam a região Centro-Norte do
Tocantins. Nesta edição, o destaque é a TO-010, que faz parte do
grupo “Radiais”, rodovias que
partem de Palmas e promovem a
ligação da capital com o interior
em todas as direções e podem ir
até as divisas territoriais com os
demais estados.
O Tocantins tem 12.873,30
quilômetros de rodovias estaduais, com a maior parte delas
sem asfalto. Segundo a Secretaria da Infraestrutura, Cidades
e Habitação (Seinf), do total
das estradas estaduais, são:
5.894,60 quilômetros de rodovias pavimentadas e 6.979,70
quilômetros de rodovias não
pavimentadas. Parte da TO-010
faz parte deste segundo grupo.
A rodovia é uma mescla
de pavimentação, leito natural e
obras. A estrada sai de Palmas
e segue com asfalto até o município de Lajeado, tem um trecho
de estrada de chão que passa
pela área da reserva indígena do
Funil e chega a Tocantínia.
A rodovia sai de Tocantínia em seu leito natural, passa
pela reserva indígena Xerente
e volta a ter asfalto antes de
chegar a Pedro Afonso, depois segue pavimentada até os
municípios de Bom Jesus do
Tocantins e Santa Maria do
Tocantins, antes de entrar em
parte do leito natural da rodovia federal BR-010. De acordo
com o Mapa Rodoviário do Governo do Tocantins, produzido
pela Agência Tocantinense de
Transportes e Obras (Ageto), a
TO-010 volta a surgir em Itacajá e segue apenas no leito natural até Palmeirante.
A estrada, também em

saída da cidade é pela TO-130,
mas também não tem asfalto.
Procurado pela reportagem do
CNN, o prefeito da cidade não
retornou o contato para falar sobre a importância de uma possível pavimentação das rodovias.

seu leito natural, passa por Babaçulândia e de lá segue pavimentada até Wanderlândia e
Ananás. A partir desse ponto,
segundo o mapa, a estrada está
com obras de pavimentação até
Araguatins. De lá em diante,
com asfalto, passa por Buriti
do Tocantins até chegar a São
Sebastião do Tocantins.
Voltas
Com parte da TO-010 sem
asfalto na ligação entre Pedro
Afonso e Tocantínia, produtores da região, principalmente
no período de chuvas, sofrem
com as condições da estrada,
o que acarreta em dificuldades
para escoar a produção. O agricultor Fernando Gradin, que
planta soja em Tocantínia, mas
leva para armazenar em Pedro
Afonso, relatou a dificuldade
do transporte principalmente
durante o período de chuva.
“Em época de chuva, o
trânsito de veículos pesados torna-se perigoso e inviável. Além

disso, temos as pontes estreitas,
o que dificulta o trânsito de caminhões. Por exemplo, caminhões pesados com destino a Pedro Afonso, são obrigados a dar
a volta pela ponte do Lajeado,
aumentando em 80 quilômetros
a distância normal. Isso é um
custo a mais para o produtor, que
poderia ser suprido, caso existisse uma boa estrada”, explicou.
O caminhoneiro Pablo
Vanderlei pontuou que a falta
de asfalto no trecho da TO-010
ligando Pedro Afonso, Bom Jesus do Tocantins e Tupirama a
Tocanínia, acaba por atrapalhar
uma rota importante que liga as
cidades à capital. “Nesse trecho
da rodovia TO-010 só roda carro pequeno. Se fosse uma estrada transitável seria uma boa
para o caminhoneiro, mas não
tem asfalto. Se tivesse, encurtaria a estrada para a gente sair em
Palmas. Por exemplo, para sair
de Pedro Afonso, o caminhoneiro escolhe fazer o trajeto pela
BR-235 até chegar a BR-153,

passando por Tabocão, Rio dos
Bois, Miranorte, Miracema do
Tocantins até sair em Lajeado.
É uma diferença que, no final,
gera custos a mais para nosso
bolso”, comentou.
Outra cidade que seria
beneficiada com a pavimentação da TO-010 é Rio Sono. O
município tem ligação entre a
TO-245 e a TO-010, mas todo o
trecho segue sem asfalto. Outra

Sem perspectiva
A Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação explicou que todo o trajeto da TO-010
segue por: Palmas (JK), Fim da
Duplicação Norte (Palmas), Lajeado, Tocantínia, Pedro Afonso,
Bom Jesus, Santa Maria, Itacajá,
Palmeirante, Bielândia, Babaçulândia, Wanderlândia, Ananás,
Araguatins, Buriti do Tocantins
e São Sebastião.
Ao todo são 768,5 quilômetros, sendo 457,2 quilômetros pavimentados e 292,5 quilômetros de leito natural. Sobre
a pavimentação dos trechos sem
asfaltos a pasta disse: “O Governo do Tocantins está trabalhando
na elaboração de projetos e na
captação de recursos para pavimentação de diversos trechos de
rodovias, dentre eles, os da TO010. As obras devem começar
assim que finalizado o processo
e realizada a licitação para contratação da empresa especializada para execução dos serviços.”
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Santa Maria completa 29
anos e vive nova realidade
O município de Santa Maria do Tocantins completou 29
anos de emancipação político-administrativa no dia 10 de junho, e vem recebendo ações e
projetos que buscam garantir o
bem-estar a todos os moradores.
Com ações distribuídas
na zona urbana e rural, a gestão
municipal tem investido na melhoria da infraestrutura da cidade em áreas como urbanismo e
educação.
Na celebração do aniversário, o prefeito Itamar Barrachini fez a entrega de um pacote
de obras com investimentos de
aproximadamente R$ 285 mil.
Foram inauguradas a reforma do Centro Educacional Zeferino Pereira da Silva, com obras
de melhorias como pinturas, instalação elétrica e de ar-condicionado em todas as salas; e a pista
de caminhada localizada na entrada da cidade, que leva o nome
de Alcebíades Borges de Sousa e
possui 638 metros de extensão.
Ainda foram entregues cinco
ônibus escolares novos, uma pá-carregadeira, uma retroescavadeira e três tratores.
Saúde em foco
A Prefeitura de Santa Maria intensifica as ações na saúde,
com a busca ativa dos públicos-alvo para vacinação contra
o Covid-19 e serviços de atendimento médico, realização de
exames e monitoramento e controle dos casos da doença. Até o
final de junho, mais de 20% da
população já tinha tomado ao
menos uma dose do imunizante.
Apoio no campo
Com a aquisição de novos
maquinários, a gestão municipal
atende as famílias que vivem na
zona rural do município com a
manutenção de estradas e auxílio
técnico aos pequenos produtores.
Novo momento na história
Para o prefeito de Santa

Centro Educacional Zeferino Pereira da Silva recebeu melhorias

Comunidade passou a contar com pista para atividades físicas
Prefeito Barrachini acompanha a recuperação de estradas rurais

Maria, Itamar Barrachini, nos
últimos anos o desenvolvimento
do município tem sido diferente
devido ao número de obras e ao
crescimento da cidade. “Temos
feito uma administração voltada
ao desenvolvimento, que o povo
tanto desejou e que estamos trabalhando para promover”.
Barrachini ressaltou, ainda, que outras ações deverão ser
ampliadas com investimentos em
mais obras. “Queremos proporcionar à comunidade de Santa
Maria uma cidade bonita com
serviços de qualidade e que atraia
investimentos e pessoas para ajudar a desenvolver cada vez mais o
nosso município”, completou.
Para a agricultora familiar
Maria José Ferreira Lima Alves,
50 anos, apesar das dificuldades
que assolam todos os municípios brasileiros, a cidade de Santa Maria tem sido exemplo no
que diz respeito à organização.
“Tanto dentro da cidade como na
zona rural, a gestão tem prestado um bom trabalho à população
santamariense. Hoje, o município vive outra realidade. A gente

Trator da prefeitura auxilia agricultores no preparo do solo para plantio
Vacinação já atendeu mais de
20% da população

gosta de ver gestores assim, trabalhando em prol da comunidade!”, declarou.
Já o professor João Brasil
Carmo da Silva, 61 anos, acredita que as ações têm mudado a
rotina da cidade. “O prefeito trabalha e facilita o transporte escolar e demais pessoas até a cidade,
faz pontes e melhorias nas estradas vicinais. Também investe
em saúde, educação, lazer e benfeitorias em geral melhorando a
vida das pessoas”, afirmou.

Cinco ônibus reforçaram o transporte escolar
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BOM JESUS DO TOCANTINS

Obra será retomada após 8 anos
A Prefeitura de Bom Jesus
do Tocantins está finalizando
os detalhes para a retomada das
obras de construção de uma escola com seis salas, no Setor Aeroporto, um dos maiores bairros
do município. A execução dos
serviços integra o plano de governo do prefeito Paulo Hernandes (DEM) e faz parte do Plano
de Ações Articuladas (PAR),
executado pelo Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com investimento
de R$ 949 mil, incluindo recursos do Governo Federal e contrapartida do Município.
Iniciada em 2011, as obras
da unidade educacional foram
paralisadas em 2013. Com capacidade para 300 alunos, a escola poderá atender 12 turmas das
séries iniciais do ensino fundamental. A previsão é que ela seja
retomada em agosto deste ano e
concluída até julho de 2022.

O prefeito de Bom Jesus do Tocantins afirmou que
este é mais um compromisso
que vem sendo cumprido pela
gestão junto à comunidade. “É
um anseio para as famílias da
nossa cidade a finalização desta
escola. Foi uma das nossas propostas do plano de governo e,
após reformamos a Escola Paraíso e também melhorarmos a
estrutura da Escola Santa Luzia, iniciamos o processo para
reiniciar essa escola de seis salas”, afirmou o gestor.
Assistência social em foco
Visando ampliar os cuidados com as famílias em situação de vulnerabilidade, a
Prefeitura de Bom Jesus do
Tocantins deu um novo passo
na proteção social especial,
com a adesão ao Centro de
Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS).

Escola está localizada em um dos setores que mais cresceu nos últimos anos

De acordo com a gestão, a articulação entre os municípios
da região centro-norte para
a regionalização do CREAS,
que terá a sede localizada na
cidade de Pedro Afonso, é fundamental no atendimento às
pessoas e famílias que tiveram
seus direitos violados e estão
em situação de risco social, já
que o órgão tem como objetivo
executar, coordenar e fortalecer a articulação dos serviços
socioassistenciais com as demais políticas públicas e com
o sistema judiciário, além dos
atendimentos especializados.

Atividades esportivas
retomadas
Com números de casos de
Covid-19 controlados e o avanço da vacinação, a Prefeitura
de Bom Jesus do Tocantins retomou as atividades esportivas
no município. Estão permitidos
treinos e jogos de futebol, vôlei
e outras modalidades esportivas,
obedecendo ao limite máximo
de 25 pessoas em locais abertos
e 16 pessoas em locais fechados.
Entretanto, os esportistas deverão cumprir as medidas de prevenção à Covid-19 previstas no
Plano de Contingência da Reto-

mada das Atividades Esportivas,
como o uso de máscara e álcool
gel, e higienização das mãos.
A volta das atividades esportivas é uma demanda da comunidade, principalmente dos
jovens. “Esse retorno será muito
benéfico, pois trará maior qualidade de vida. O esporte pode
ser usado como um mecanismo
terapêutico para quem se recupera das sequelas da doença e no
fortalecimento do corpo, além de
atrair os jovens para que fiquem
longe das drogas e também da
depressão” afirmou o estudante
Pablo Pinheiro Pires, 21 anos.
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TUPIRAMA

BR-235, saúde e Refis em destaque
Em junho, a comunidade
de Tupirama passou a contar
com um benefício importante na área da saúde: serviços
odontológicos com tratamento de canal. O atendimento
gratuito será ofertado na Unidade Básica de Saúde (UBS)
Doriel Marcelino dos Reis, a
partir das 7h30, em regime
de agendamento.
O trabalho será realizado
pelo odontólogo Lucas dos
Santos Lacerda.
A Prefeitura de Tupirama, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde, informou que os demais atendimentos seguem normalmente
de segunda a sexta-feira, sob
responsabilidade da odontóloga do programa de saúde
bucal da família, Dária Rocha da Silva.
Pró-235
Ainda em junho, no dia
11, a Prefeitura de Tupirama
promoveu uma mobilização em
apoio à pavimentação da BR235 em território tocantinense.
A iniciativa do prefeito
tupiramense Ormando Brito
Alves (MDB) teve participação dos vereadores de Tupirama Mauricio Coelho (MDB),
Edimar (MDB), Celhão (PSD),
Jegão (MDB) e Bezerrão
(MDB), além de lideranças re-

grande potencial para o desenvolvimento de uma agricultura
e a pecuária de ponta, além das
belezas naturais, gente humilde
e acolhedora”, afirmou.

Mobilização em Tupirama pediu a pavimentação da BR-235 em território tocantinense

ligiosas, produtores rurais, servidores públicos e secretários
municipais. Representantes de
outros municípios da região
também participaram, entre
eles o prefeito de Pedro Afonso, Joaquim Martins Pinheiro
Filho (PDT).
O movimento “BR- 235
JÁ” busca sensibilizar autoridades públicas estaduais e
federais para concluir a obra
de pavimentação do trecho
da rodovia federal que vai do
Tocantins até Alto Parnaíba,
no Maranhão, passando pelos municípios tocantinenses

de Tupirama, Pedro Afonso, Bom Jesus do Tocantins,
Santa Maria do Tocantins,
Centenário e Lizarda, integrando a Ferrovia Norte Sul
a uma região com grande potencial econômico.
Ormando Brito Alves está
confiante que a obra, considerada a “Rodovia do MATOPIBA”, será concluída e trará
muitos investimentos para a
toda a região, gerando emprego e renda para a população.
O prefeito ainda afirmou que
prepara o município de Tupirama para atrair investidores. “O

município tem localização estratégica, terras férteis e planas,

Refis
A administração de Tupirama também instituiu,
recentemente, o Programa
de Recuperação de Créditos
Fiscais (Refis 2021). Com a
lei sancionada pelo prefeito
Ormando Brito Alves, os devedores do município podem
negociar seus débitos tributários relativos ao IPTU,
ISSQN e taxas que tenham
sido gerados até 31 de dezembro de 2020.
O Refis prevê descontos
de até 100% em juros e multas, bem como pagamentos
divididos em até 10 parcelas.

População agora tem tratamento de canal gratuito

CAMPANHA

Poupe e ainda ganhe
A campanha “Poupar
com Sicredi” teve os primeiros
ganhadores em Pedro Afonso.
Santhiago Rodrigues ganhou
uma TV 55” polegadas, e Alice Benício foi premiada com
uma bicicleta.
Ao investir a partir de
R$ 100,00, o associado cadastra automaticamente um
número da sorte e pode concorrer aos prêmios mensais

e ao prêmio final. Cada produto de investimento que é
contratado também dá direito a uma rasgadinha, com
prêmios entregues na hora,
como fritadeiras elétricas air
fryer, mixers, caixinhas de
som, copos e cuias. Ainda
serão sorteados uma TV 55”,
uma bicicleta, quatro videogames PlayStation 5, e cinco
prêmios em poupança no va-

lor de R$ 50 mil cada ao final
da promoção, que segue até o
próximo dia 31 de setembro.
O gerente do Sicredi em
Pedro Afonso, Luiz Eduardo,
afirmou que a exemplo de outras iniciativas, a campanha
“Poupar com Sicredi” tem tido
uma adesão satisfatória dos associados, que são estimulados
a economizar e ainda podem
ganhar prêmios.
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eOlho

“É um desrespeito grande, nós não temos capacidade
ou condições de representar nossa comunidade? “
ANTONIO ANDRADE (sem partido), presidente da Assembleia Legislativa, ao comentar as
possíveis candidaturas de personalidades de fora do Tocantins na eleição de 2022.

centronortenoticias@gmail.com

Agora vai?

O Governo do Tocantins anunciou a retomada da construção da escola de tempo integral de
Pedro Afonso. A conclusão da obra, iniciada ainda em 2013, está orçada em R$ 9.423.386,71 e será
executada pela empresa Irka Construções LTDA. Quando estiver pronta, a escola terá capacidade
para atender 1.500 alunos, do 5º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio.

Precariedade

Silêncio

Prestando contas

Ainda sobre obras, a Prefeitura de Pedro Afonso informou que está finalizando a contratação de uma empresa para
reformar o prédio da Circunscrição Regional de Trânsito
(Ciretran), que pertence ao município e sofre com vários problemas estruturais. O Detran/
TO ameaçou fechar o órgão na
cidade caso as melhorias não
sejam feitas.

O que impressiona é que
a Câmara de Pedro Afonso não
respondeu aos questionamentos
da reportagem do Portal CNN
e nem fez questão de explicar
publicamente a falta da divulgação do edital. Quem ficou sem
resposta não foi só a imprensa,
mas também a população.

Para fechar o semestre
legislativo, o presidente da
Câmara de Centenário, Dvan
(PROS), convidou os secretários municipais a apresentarem
relatórios das ações realizadas
no primeiro semestre do ano.

Vigilante

Neste mês, a prefeita Fátima Coelho (DEM) perdeu mais
dois apoiadores e agora tem em
sua bancada apenas quatro dos
11 vereadores de Guaraí. As últimas baixas foram Léo Geladinha (PV) e Mikéias Feitosa,
do mesmo partido da gestora e
segundo mais votado na última
eleição municipal. O pevista
passou a integrar a chamada
bancada independente. Já o democrata, por enquanto, permanece neutro.

Transparência I
O episódio no qual realizaria uma licitação, mas
não publicou o edital no próprio site, mostra que a Câmara de Pedro Afonso, como
órgão fiscalizador dos gastos públicos precisa fazer o
dever de casa. A forma como
foi feita deixou dúvidas.

Transparência II
A licitação só foi anulada, com data retroativa
diga-se de passagem, após
o Portal CNN mostrar o
caso com exclusividade e o
Ministério Público Estadual
pedir explicações à mesa diretora da Casa de Leis.

Deste caso envolvendo
o Legislativo pedroafonsino
fica uma lição: com acesso
à informação e os órgaois de
fiscalização mais atuantes, a
população está cada vez mais
vigilante em relação aos atos
dos poderes constituídos.

Reajuste
Os servidores municipais efetivos do Quadro Geral, da Educação e da Saúde
de Pedro Afonso terão um
reajuste de 5,45% na data-base, referente a 2021. Sobre o percentual, o prefeito
Joaquim Martins Pinheiro
Filho (PDT) disse que está
dentro dos limites financeiros de forma a não ferir a lei
de responsabilidade fiscal.

Minoria

Preocupação
Em todo país é preocupante o número de pessoas que
não retornaram para tomar a segunda dose da vacina contra a
Covid-19. Especialista alertam
que, além de aumentar a proteção contra o vírus, a segunda
dose ajuda a prolongá-la.

>>> “Oia qui isso aqui tá
muitu bão, issu aqui tão bão
dimais”. Xeguei em ritimu di
festa junina dezejandu muita
saúdi pruzamigo.
>>> Teim uns caba qui num
muda. Entra prefeitu, sai prefeitu e eles tão coladu na teta.
Um ali arrumou um cargu di
xefi, vai pra caza almussar 11
horas, dispois dormi até 4 da
tardi e ainda xega nu sirvissu
omilhandu os subordinadu.
Seim falá qui só sabi apurar
e levar fuxicu.
>>> Num é qui zangaro cum
a istória du cara seim cargu
qui manda mais qui secretaru?! E neim sitei nomi, mais
a carapussa sirviu. Tão jogandu meu xefi pras cobra, só
qui o homi num teim medu
di intimidassão e mandou eu
continuar iscrevendu sobri o
qui eu axar erradu. Ingrassadu, axam ruim, quiria ver é
provar qui num é verdadi o
qui foi ditu.
>>> Teim uns cabra doido pra
eu falar delis aqui. Vão ficar
na vontadi purque essa página
aqui é de umor e até fala de
malandru, mais sobri istuprador, 171 e caxanguero eu dexo
pras página pulicial.

>>> Os deputadu qui representam Pedru Afonsu e
região tão igualim o tal do
Lazaru qui tocou o terror
nu Goiás e num DF, difíssil
di si incontrar. As esselências sumiro tudu. Anu qui
veim teim elessão e elis tudin apareci atráis di votu.
>>> Rapais a turma num
perdoa, criaru uma tabela pra
contratar apoiador pra elessão du anu qui veim:
 Lideranssa cum 100 votu –
mil reais e uma moto cum o
iscapamentu istoradu.
 Veriador vira cazaca (aqueli qui pega dinheru di mais de
um candidatu) – R$ 1.500,00
e uma gaiseira.
 Ex-prefeitu (qui num si
elegi neim pra presidenti
di bairro mais jura qui teim
votu) – R$ 3 mil e um Uno
vei qui vevi no pregu.
 Prefeitu queimadu cum a
populassão – R$ 5 mil e uma
camioneta finan.
>>> Tiau, vô pegá dessendu pois pra baxu todu santu ajuda.
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23 ANOS

Coapa colhe resultados
Maior empresa genuinamente pedroafonsina e com
atuação em outros 14 municípios tocantinenses, a Cooperativa Agroindustrial do Tocantins (Coapa) completou 23
anos de fundação no dia 27 de
junho. Atualmente a cooperativa possui 320 cooperados, entre produtores de grãos e agricultores familiares.
Mesmo com a pandemia, a
data foi comemorada seguindo
as normas sanitárias. A programação teve o lançamento oficial
das obras de melhorias estruturais da Unidade de Armazenagem I, com investimento
superior a R$ 20 milhões para
ampliar a recepção e secagem
e receber ajustes necessários
para utilização de toda a capacidade já instalada na mesma,
que passará de 240 toneladas/
hora para 480 toneladas/hora.
A meta é que os serviços estejam prontos até o final deste
ano para recebimento dos grãos
da safra 2021/2022.
Um momento emocionante foi a inauguração do Memorial do Cooperado, instalado no
auditório da cooperativa para
preservar a memória de associados que contribuíram com o

desenvolvimento da Coapa e,
infelizmente, já faleceram. Na
ocasião, foram homenageados
Artur Ferreira Hordones, Alberto Marques da Silveira, Antônio
de Sousa Aguiar (Tonzinho),
Elton Valdir Schmitz, Emiliano
Câmara Portilho, Gilberto Caixeta Borges, João Carlos Vieira
da Silva, João Fernandes Pereira (João Português), José Francisco Amaral, Nelci Sgorla e
Sebastião Antônio de Carvalho.
“O Amaral sempre teve
muito orgulho de ser sócio-fundador da Coapa. Aqui ele
viveu imensamente sua existência, fez amigos, foi ajudado
e também ajudou. A cooperati-

va era o segundo lar dele. Parabenizo e agradeço por essa
iniciativa”, afirmou Antônia
Sylvia P. A. Amaral, viúva de
José Francisco Amaral.
Também foi prestada homenagem a 32 colaboradores
que trabalham há mais de cinco anos na cooperativa. Para
a agente de Desenvolvimento
Cooperativista, Maria Silvana
Ramos, que ingressou na cooperativa quando ela tinha apenas dois anos de fundação, o
reconhecimento representa o
verdadeiro cooperativismo sendo aplicado. “Esse ato é o que
nos diferencia dos demais trabalhadores do mundo afora. Tra-

balhamos na Coapa, uma cooperativa que faz toda a diferença
em nossas vidas, pois nos insere
em um novo plano de existência no qual pensamos de forma
cooperativa e vivemos nossas
vidas nesse modelo”, avaliou.
O presidente da Coapa,
Ricardo Khouri, destacou que
a cooperativa avançou muitos
nos últimos 23 anos e agora
se prepara para um novo momento para dar um salto de
desenvolvimento: a agroindustrialização da produção de
grãos. Ele também enfatizou
que ao longo de sua história,
a cooperativa enfrentou desafios, mas com a união de seus

associados, conseguiu superá-los e, anualmente, vem tendo
resultados satisfatórios tanto
econômicos como sociais. “Na
Coapa valorizamos, sobretudo,
as pessoas. Faz parte da nossa
essência”, disse o dirigente.
História
A Coapa nasceu da vontade de um grupo de 28 produtores rurais do Prodecer III
– Programa de Cooperação
Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados, que
se organizou para garantir melhores condições de trabalho e
comercialização de produtos
agropecuários. (Fred Alves)

INCÊNDIO

Mantida multa superior a R$ 1 milhão
Recentemente, o Conselho Estadual do Meio Ambiente
(Coema) acatou manifestação
do Ministério Público do Tocantins (MPTO) e declarou improcedente o recurso interposto
por uma empresa agrícola – que
não teve o nome informado –
sediada em Pedro Afonso, no
qual pedia-se a anulação de decisão do Instituto Natureza do
Tocantins (Naturatins) que autuou a empresa pela prática de
incêndio a uma área de 1.189,51
hectares e lhe impôs multa no

valor de R$ 1.190.000,00.
Não cabe novo recurso
por parte da empresa autuada.
O MPTO atuou enquanto integrante do Coema, ao pedir vistas dos autos e apresentar manifestação pelo improvimento
do recurso.
Conforme o auto de infração do Naturatins, o fogo foi
utilizado em uma plantação de
cana-de-açúcar sem autorização
do órgão ambiental, para facilitar o processo de colheita. A prática ocorreu no ano de 2015, no

mês de agosto, quando os riscos
de incêndio aumentam em razão
do clima seco e da baixa umidade. Além de queimar a lavoura, o fogo atingiu propriedades
vizinhas e se estendeu também
pela vegetação do Cerrado, que
foi incendiada em 863 hectares.
A equipe de fiscalização
do Naturatins foi acionada pelo
promotor de Justiça Rafael Pinto Alamy e chegou no empreendimento a tempo de flagrar o
incêndio. No dia seguinte, os
técnicos retornaram ao local e

constataram a colheita da cana,
confirmando a finalidade irregular do uso do fogo.
O promotor de Justiça Rafael Pinto Alamy relembrou o
caso e descreveu que, todos os
anos, a região sofria com renitentes queimadas da palhada da
cana-de-açúcar, sendo que a Promotoria recebia inúmeras denúncias sobre os fatos para adoção de
providências contra as queimadas
e os incêndios florestais resultantes dessa prática criminosa.
No parecer pela manuten-

ção da decisão do Naturatins,
o MPTO considera: Além disso, os agentes de fiscalização
apontaram rotas do fogo e sua
correlação com a colheita da
cana, a omissão das equipes da
brigada interna e a cadeia de
comando da atividade, corroborando com a utilização residual da queimada da palha da
cana, para fins agroindustriais”.
A manifestação no Coema foi apresentada pelo promotor de Justiça Francisco
Brandes Júnior.
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Vacinação avança e renova esperança
Henrique Lopes
Com o avanço da vacinação no Estado do Tocantins,
que até o fechamento desta edição já havia imunizado mais de
540 mil pessoas com pelo menos uma dose, os municípios
de Pedro Afonso, Bom Jesus
do Tocantins, Santa Maria do
Tocantins e Tupirama, localizados na região centro-norte,
já apresentam estatísticas que
mostram uma redução no número de casos da doença.
Seguindo o cronograma
de imunização, os quatros municípios haviam recebido 8.483
doses do imunizante, aplicando
um total de 7.958 doses até o
dia 24 de junho, o que representa a vacinação de uma média de
21,4% de toda a população dos
quatro municípios com, pelo
menos, uma dose da vacina contra a Covid-19.
Em análises individuais, o
município de Tupirama, que contém a menor população da região,
foi o que mais vacinou, imunizando 25,44% da população estimada
em 1.922 pessoas. O ranking da
vacinação é seguido pelas cidades
de Pedro Afonso, que já vacinou
23,46%, das 13.113 pessoas, e de
Santa Maria do Tocantins, onde
a média já chegou a 21,2% dos
2.894 habitantes. O município
com a menor taxa de vacinação é
Bom Jesus do Tocantins, que contemplou, até o momento, 16,47%
da população, estimada em 5.008
pessoas.
Impacto positivo
Um dos exemplos do impacto da vacinação está no município de Pedro Afonso, onde
índices recordes de infecções
da Covid-19 foram registrados em maio e começaram a
diminuir com a ampliação da
vacinação a partir da segunda
quinzena de junho, contando,
no dia 24 de junho, com 89
pessoas contaminadas, após os
números terem chegado a mais
de 150 pessoas infectadas.
Para a secretária de Saúde de Pedro Afonso, Kelma de

após o início da vacinação não
foi registrado nenhum caso grave de Covid-19. A perspectiva é
imunizar, logo, toda a população e levar a segurança oferecida pela vacina.
Já em Bom Jesus do Tocantins, o secretário de Saúde, Rui
Lima, ressaltou que o município
realiza a busca pelos membros
dos grupos prioritários que ainda
não se vacinaram. “Estamos trabalhando com a máxima celeridade para garantir que as pessoas
sejam imunizadas à medida que
as vacinas chegam ao município,
pois sabemos da importância da
vacinação para que possamos
vencer esse vírus”, destacou.

Rodrigo torce para que todas as pessoas tomem a vacina logo

Sousa França, a imunização na
cidade é positiva. “Já temos
mais de 20% da população vacinada. Iniciamos a imunização
dos trabalhadores de indústrias,
um público bem extenso e irá
abarcar boa parte da população
ativa no mercado de trabalho,
sendo este a faixa etária mais
acometida pela Covid-19”,
afirmou ao mencionar que já
são mais de 4 mil pessoas vaci-

nadas na cidade, e que o avanço
da vacinação em conjunto com
o diagnóstico rápido contribuiu
para o bloqueio do vírus, bem
como na diminuição de contágios no município.
Em Tupirama os efeitos
positivos também são sentidos.
Conforme a secretária de Saúde,
Cristiana Cléia Quitaiski, 99%
dos casos da doença no município são leves ou moderados, e

Dose de esperança
O técnico de TI Marcos
Vinicius Sousa Pinheiro comemorou a imunização e lembrou
que o avanço da vacinação é
esperado por toda comunidade.
“Ja vacinei e estou muito feliz,
pois não fui contaminado pela
Covid-19 e agora já estou imunizado”, afirmou o morador de
Santa Maria do Tocantins.
Para o professor de Bom
Jesus, Rodrigo Gomes de Sousa,
receber a vacina foi algo especial em sua vida. “Esperança é
a palavra que define o momento

em que eu soube que iria tomar
e quando tomei a vacina contra
a Covid-19. Estamos vivendo
um período de incerteza e medo,
mas a vacinação, o uso de máscaras e o distanciamento social
ainda são os métodos mais seguros para o enfrentamento contra
a pandemia”, ressaltou ao destacar a importância de toda a população tomar a vacina “para o
mundo voltar ao normal”.
A servidora pública de Pedro Afonso Isabel Pereira Brito
de Sousa acredita que à medida
que as pessoas são vacinadas
surge a esperança de voltar à
normalidade depois de tantos
momentos difíceis. “Com a população vacinada, vamos voltar
a nos abraçar, a acolher os alunos
na sala de aula e a ter uma vida
normal”, pontuou a educadora.
Vacinar é preciso!
Unanimidade entre a classe científica, a vacinação é de
extrema importância para uma
imunidade coletiva contra a
doença. De acordo uma pesquisa divulgada pela Organização Mundial da Saúde (OMS),
cerca de 1,5 milhões de mortes
poderiam ser evitadas, em todo
o mundo, caso a cobertura vacinal fosse ampliada.

