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PREVENIR SALVA!
Identificar o câncer nas fases
iniciais é o maior aliado
para um tratamento eficaz,
aumentando, assim, as chances
de cura. Foi o que aconteceu
com Vilmara Bianchi, que se
tratou e, hoje, leva vida normal.
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“Queim divia dá izempru
tá fazendu fiura na rua cum
direitu a tiru pra riba. Pensi
numa reçaca morau braba!
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MAIS DE R$ 100 MIL
Câmara de Pedro Afonso investe,
mas comunicação é falha
O Legislativo paga regularmente três empresas, porém o site foi atualizado
pela última vez em maio e o Facebook em julho. “Não houveram fatos
relevantes que merecessem destaque”, diz o presidente da mesa diretora.
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“Tive uma sensação de
abandono, mas ao mesmo
tempo sempre estive em
orações, pedindo a Deus
que me ajudasse”, conta o
morador de Pedro Afonso
que ficou sozinho em meio a
mata das Serras Gerais.

Jairo Mariano assume
Secretaria da Fazenda
e Wlademir Mota a
Segurança Pública no
governo de Wanderlei
Barbosa. Com isso,
Pedro Afonso volta a
ter protagonismo no
meio político.

>>> Página 6 <<<

>>> Página 7 <<<

PREFEITURAS DE TUPIRAMA E BOM JESUS SEGUEM COM AÇÕES

Por Fred Alves
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CÂNCER

Diagnóstico precoce
aumenta chances de cura
Pérola Venâncio
Desde 1990, quando as
campanhas de conscientização
sobre o câncer de mama começaram a ser abordadas no
mundo, o diagnóstico precoce
sempre foi destacado, pois ele
aumenta as chances de um tratamento mais efetivo. Por isso,
as mulheres devem ficar atentas aos exames preventivos.
Nos dias de hoje, a campanha anual “Outubro Rosa”
ainda continua relevante e de
extrema importância. Atualmente aborda, também, sobre
o câncer no colo do útero e a
saúde da mulher em geral.
Conforme os dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca),
em 2021, o Brasil deve registrar
66.280 novos casos de câncer
de mama e 16.590 de câncer de
colo do útero. Em Pedro Afonso,
atualmente, três pacientes com a
doença são acompanhadas.
Ouvida pela reportagem do
CNN, a médica especialista em
cancerologia clínica e doutora

em patologia, Areta Agostinho
Rodrigues de Souza, afirmou
que a sociedade busca sim por
informações sobre a doença,
mas que ainda tem muito a evoluir. “Sempre podemos ser mais
eficazes, ampliando a inclusão
da população mais carente nas
campanhas”, ressaltou a médica.
A especialista chamou
atenção sobre como a prevenção também depende da idade e
histórico familiar da mulher. Ela
ressaltou que, caso tenha histórico de câncer na família, é importante que a mulher faça os exames numa idade mais precoce.
Os exames de prevenção
e detecção são: papanicolau,
mamografia e colonoscopia.
Todos eles são oferecidos
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas existe uma
diversidade muito grande do
atendimento do sistema em
cada região do país. Em Pedro Afonso, a população pode
contar com especialistas em
saúde da família nas unidades
básicas de saúde e ginecolo-

gistas que realizam o atendimento uma vez por mês.
O enfermeiro da rede
municipal de saúde de Pedro
Afonso, Daniel Rigoli, explicou que, quando se identifica
algum caso suspeito, a paciente é encaminhada para consulta especializada em Palmas ou
com o ginecologista que atende na cidade.
Diagnóstico precoce salva!
A publicitária e jornalista, Vilmara Biachi, foi diagnosticada com câncer no colo
do útero em setembro de 2020.
Ela contou que, ao fazer exames de rotina, foi detectado
um tumor no ovário e que,
logo depois, veio a confirmação de que era maligno. Fez
quimioterapia por três meses e
conseguiu chegar à cura.
“O câncer tem cura sim,
principalmente se descoberto em
estágio inicial. Por isso, a prevenção é tão importante, porque
salva vidas”, ressaltou Vilmara.
A publicitária lembrou que,

Mulheres contam com atendimentos em unidades de saúde de Pedro Afonso

Vilmara pratica ciclismo, uma de suas atividades físicas preferidas

além da família e amigos, outras
pacientes oncológicas, que já estavam em tratamento, a ajudaram
a se preparar emocionalmente
para enfrentar a doença. “Buscar
redes de apoio auxiliam neste
momento difícil”, aconselhou.
Vacina
Já existe a vacina contra
o HPV, ou papiloma vírus humano. O imunizante previne
doenças causadas por este vírus,
como lesões pré-cancerosas,
câncer do colo do útero, vulva e
vagina, ânus e verrugas genitais.
Ela pode ser aplicada em meninos e meninas dos nove aos 14
anos e em homens e mulheres
de nove a 26 anos vivendo com
HIV ou AIDS. Pacientes que re-

ceberam transplante de órgãos,
de medula óssea e pessoas em
tratamento contra o câncer também podem receber.
Ações do Outubro Rosa
Em Pedro Afonso, no mês
de outubro, todas as unidades
de saúde ficaram abertas para
a ampliação do atendimento
às mulheres. Além de consultas médicas foram ofertados
atendimentos
odontológico,
psicológico e fisioterapêutico,
atualização de vacinas e testes
rápidos para diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis. O atendimento foi direcionado a todas as mulheres do
município nas quartas-feiras do
mês de outubro.

Centro-Norte

Política

Notícias

PEDRO AFONSO, outubro de 2021

3

CÂMARA DE PEDRO AFONSO

Investimentos e comunicação falha
Gabriel Dias
Até dezembro de 2021,
a Câmara Municipal de Pedro Afonso deve desembolsar
R$ 101.400,00 com serviços
de publicidade nas redes sociais, alimentação do seu site
– www.pedroafonso.to.leg.br
–, com dados para o Portal da
Transparência e informações
da Lei de Acesso a Informação; gerenciamento, diagramação e publicação do Diário
Oficial Eletrônico, para atendimento das necessidades da
Casa de Leis; e licença de uso
de programa de informática
dos sistemas de gestão orçamentária contábil e financeira,
gestão de recursos humanos,
gestão de patrimônio e gestão
de almoxarifado.
Esse é o valor dos contratos que a Casa de Leis firmou
com três empresas para prestação de diversos serviços. A
empresa Diego Nicolas Martins Galvão, que tem sede em
Pedro Afonso, é a responsável, desde o início do ano, por
exemplo, pelo gerenciamento
das redes sociais da Câmara e
por alimentar o site do órgão.
O primeiro contrato com a Câmara Municipal é do dia 12 de
janeiro de 2021, no valor de
R$ 7.500,00 e vigência até 31
de março de 2021.
O segundo contrato, assinado no dia 26 de abril, no
valor de R$ 22.500,00, tem
vigência até 31 de dezembro
deste ano. Além dos valores já recebidos do primeiro
contrato, a empresa também
já recebeu, conforme o Portal da Transparência, R$ 15
mil em relação ao segundo
contrato, pagos em seis parcelas de R$ 2.500,00. Porém, até o último dia 24 de
outubro, o site da Câmara
não era alimentado com uma
matéria desde maio. Além
disso, a última publicação
no Facebook do Legislativo foi feita no dia 15 ju-

nho, data do aniversário do
município. A reportagem do
Centro-Norte Notícias não
localizou o perfil da Casa de
Leis no Instagram, uma das
ferramentas mais usadas na
comunicação pública.
Procurado, o atual presidente da Câmara de Vereadores, Sipriano Soares (Solidariedade), disse que, após
as últimas publicações, não
houve situações relevantes
que merecessem alguma matéria ou publicação. “No que
diz respeito à alimentação
do site, não houveram fatos
relevantes que merecessem
destaque e que, assim que tiver, os mesmos serão postados”, disse o presidente.
Porém, Sipriano não citou que nesse período, no dia
3 de setembro de 2021, uma
nova mesa diretora foi eleita
e Breno Alves (PDT) irá assumir a presidência da Câmara Municipal em janeiro do
próximo ano, para o exercício
2022, um fato relevante que,
inclusive, foi convocado pelo
próprio presidente, mas que
não teve divulgação no site e
nas redes sociais da Casa de
Leis Municipal.
O futuro presidente
também foi procurado pela
reportagem para comentar o

assunto, mas disse que ainda
não tinha como fazer alguma
coisa, pois ainda não assumiu
o comando da Câmara. “O
presidente ainda é o Sipriano, eu só assumo a pasta para
ter o controle da gestão em
janeiro, portanto não tenho
muito o que fazer”, limitou-se a dizer Breno Alves.
Diário Oficial Eletrônico
Outro problema na comunicação da Câmara, apurado pela reportagem do
Centro-Norte Notícias, é em
relação ao Diário Oficial Eletrônico do Legislativo Municipal de Pedro Afonso (DOEPA). Após quase dois meses
sem publicação do DOEPA,
a Câmara Municipal voltou a
divulgar o documento no último dia 21 de outubro, com
publicações, por exemplo, de
concessão de diárias, contratações e exonerações, datadas
de 28 de junho até o dia 06 de
outubro de 2021.
O DOEPA foi instituído
pela Resolução nº 003/2020,
que em seu Artigo 5º diz: “o
Diário Oficial do Legislativo
Municipal será editado diariamente, devendo sua regulamentação ser efetivada por
meio de Ato do Presidente do
Poder Legislativo”. Entretetan-

to não era isso que estava ocorrendo até o dia 21 de outubro.
De acordo com o presidente da Casa de Leis, a falha
ocorreu com a empresa contratada para realizar o serviço.
“Informamos que a ausência
de publicação do Diário Oficial do Legislativo de Pedro
Afonso se deu por equívoco
da empresa responsável pela
postagem, porém, assim que
notificada, prontamente corrigiu a falha”, disse.

mas os pagamentos seguiram
normalmente.
Questionada
sobre a falta de transparência, a vereadora Lili Benício
(PDT) disse que, mesmo sem
fazer parte da atual mesa diretora, irá cobrar regularidade
nas publicações oficiais. “Eu
sei que meu papel também é
fiscalizar o Legislativo, mas
o fato de não fazer parte da
mesa diretora me deixa mais
livre para me dedicar mais às
demandas da população. Evidentemente irei fazer gestão
em relação a essa falha para
que a mesa tome as devidas
providências”, comentou.
Além do contrato para
diagramação e publicação do
DOEPA, a empresa Softcon
também tem um contrato com
a Câmara Municipal para licença de uso de programa de
informática dos sistemas de
gestão orçamentária, contábil
e financeira, gestão de recursos humanos, gestão de patrimônio, gestão de almoxarifado e frotas. De acordo com
o Portal da Transparência, ao
todo, desde janeiro, os contratos da Softcon com a Câmara
somam R$ 47.400,00.

Contratos
Contratada em janeiro
deste ano, a Softcon Tecnologia Eireli é a empresa responsável pela execução de
serviços de gerenciamento,
diagramação e publicação do
DOEPA, para atendimento das
necessidades da Câmara Municipal. O contrato, assinado
no dia 21 de janeiro, foi no
valor de R$ 14.400,00 a serem
pagos em 12 parcelas de R$
1.200,00. O contrato tem vigência até o dia 31 de dezembro de 2021 e, das 12 parcelas,
nove já foram pagas.
De acordo com o site da
Câmara Municipal, a empresa,
que tem sede em Tocantínia,
deixou de publicar o DOEPA
nos meses de janeiro, maio,
julho e setembro deste ano,

Publicidade e Marketing
Em 2021, a Câmara Municipal de Pedro Afonso também assinou dois contratos
com a empresa Natanael dos
Santos Bezerra, com sede na
cidade, para prestação de serviços na criação e elaboração
de material de publicidade e
marketing digital para atender
as demandas da Casa de Leis.
O primeiro contrato de
três meses (janeiro a março)
foi no valor de R$ 6 mil, E o
segundo, assinado em abril e
com vigência até dezembro, foi
de R$ 18 mil. Apesar dos pagamentos seguirem de forma
regular, a publicidade e o marketing digital da Câmara não
são vistos com regularidade e,
sobre essa questão, a atual gestão não respondeu.guntas.
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TUPIRAMA

Gestão atua em diferentes áreas
O mês de outubro foi marcado por uma série de iniciativas desenvolvidas pela Prefeitura de Tupirama nas áreas da
saúde, educação, assistência
social, infraestrutura e esporte.
Para comemorar o “Outubro Rosa”, campanha de
prevenção ao câncer, a Secretaria Municipal de Saúde
realizou atendimentos noturnos para o público feminino
na unidade de saúde Doriel
Marcelino dos Reis. Durante a
“Noite Rosa”, ocorreram atendimentos médico, odontológico, de enfermagem, nutricional e farmacêutico. Dezenas
de mulheres participaram.
A programação ainda teve
momento de diálogo e promoção da saúde com a enfermeira
Míriam Fabiana, apresentação
de teatro por profissionais da
saúde, sorteio de brindes, entre
outras atividades.
Dia do Idoso
Em comemoração ao Dia
do Idoso, a Secretaria Municipal
de Assistência Social realizou
programação com dinâmicas
de integração, bingo, entrega de
brindes e um almoço.
O evento foi prestigiado
pelo prefeito Ormando Brito Alves, a primeira-dama Lucidalva
Breda e a secretária de Assistência Social Maria Aldeíse.

Campanha de prevenção ao câncer atendeu mulheres tupiramenses

Homenagem
Para celebrar o Dia do Professor, a Secretaria Municipal de
Educação organizou um jantar
no dia 15 de outubro. Foi a oportunidade para reconhecer o trabalho que vem sendo realizado
pelos educadores da rede municipal de ensino.
Na ocasião, o prefeito
Ormando Brito Alves entre-

gou ao presidente da Câmara
de Vereadores, Mauricio Coelho, para análise e votação, o
projeto de lei que dispõe sobre a autorização do Legislativo para a concessão do 14°
salário aos professores referente ao exercício de 2021.
Também
participaram
do evento o vice-prefeito Sebastião Oliveira, a primeira-dama Lucidalva Breda, e os
vereadores Edimar, Sérgio,
Jegão e Camila.
Diversão
As criançlas também
ganharam festa. A programação animada pela turminha do
Circo da Alegria teve entrega
de sorvetes, picolés, cachorroquente e pipocas, e distribuição de brinquedos adquiridos
o projeto “Faça uma criança
feliz”.

Idosos tiveram se divertiram com programação diversificada

Manutenção de estradas
A Secretaria Municipal de
Infraestrutura continua realizando a manutenção e conservação

Prefeito Ormando prestigiou a festa das crianças

das estradas rurais, e atendendo
demandas da população. Em
outubro também foi construído
um novo mata-burro na vicinal
da comunidade do Barreiro. A
estrada atende pequenos produtores rurais, além de dar acesso a
várias outras propriedades rurais.

Esporte
Na área esportiva está
sendo realizado a 1ª Copa de
Futebol Set Society. Seis equipes disputam a competição:
Sporting Fúria, Latera Mochila, Juventus, Pinheiros, Amigos
do Domingo e Atlético Real.
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BOM JESUS

Festa leva alegria a crianças
e marca retorno de eventos
FOTOS: JAIME JÚNIOR

Outubro, o mês das crianças, foi marcado por uma grande festa realizada pela Prefeitura de Bom Jesus do Tocantins,
em comemoração ao Dia das
Crianças, celebrado no dia 12.
Com uma programação diversificada, a Praça Edvan Ferreira, no centro, recebeu cerca
de 1.500 pessoas, durante o
primeiro evento aberto após
o período mais crítico da pandemia da Covid-19, realizado
pela gestão municipal.
Com número de casos da
Covid-19 zerados, a festa no
dia 13 teve brinquedos, cinema, espetáculo de circo, além
da entrega de presentes e apresentações de alunos das escolas municipais. Ao todo, foram
mais de 700 brinquedos entregues às crianças.
Na praça, a movimentação para a festividade começou bem cedo com famílias
inteiras, dos quatro cantos da
cidade, que aproveitaram o
momento para confraternizar
e celebrar uma das datas mais
importantes do calendário nacional. Já as crianças se divertiram na cama elástica, pula-pula, escorregador e muitas
brincadeiras, acompanhando
ainda a apresentação do Circo Os Kaco, que desembarcou

“Acompanho o trabalho do prefeito
Paulo Hernandes com as crianças
e adolescentes, e essa festa mostra
como isso é bem recebido por toda a
comunidade. Além disso, no dia a dia,
a gestão oferece serviços com foco na
valorização da infância e juventude,
com projetos ligados ao esporte e ao
bem-estar social”
LÉO BARBOSA
Deputado estadual.
“Uma festa muito bonita, cheia de
magia e que levou muita alegria para
as crianças. Como pais, é impossível
não ficar feliz com uma festa
como essa, pois vemos a alegria
dos nossos pequenos”
ALINE PEREIRA
Auxiliar de dentista.

A diversão tomou conta da praça do centro durante a festa para as crianças do município

em Bom Jesus com um show
de malabares, perna de pau,
palhaçadas, chicote e toda a
magia e encanto circense.
Para o prefeito Paulo Hernandes, a comemoração do Dia
da Criança é uma marca da gestão. “Nossas crianças são um
orgulho para todo o município
e voltar a realizar os eventos
com essa grande festa deve ser
comemorado, pois trabalhamos
fortemente junto com a comunidade para combater a pandemia e zerar o número de casos
de Covid-19“, frisou.

“Todas as crianças gostaram e se
divertiram bastante. Foi um evento
muito bonito e que merece aplausos”
Cleidiane Soares Salviano
Funcionária pública .
“Foi uma festa bem organizada, as
crianças se divertiram bastante
com a apresentação do circo,
meus filhos amaram”
ELLEN CRISTINA MARTINS
Conselheira tutelar.
“Uma festa muito bonita, toda a
prefeitura está de parabéns
pelo trabalho desenvolvido em
prol das crianças”

Prefeito Paulo Hernandes: “temos orgulho de nossas crianças”

Iarla Alves
Dona de Casa.
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Solidão e esperança
em meio à mata
Henrique Lopes
Resgatado após passar
mais de 48 horas perdido em
uma mata na região das Serras
Gerais, no município de Lizarda, na divisa entre estados do
Tocantins e Maranhão, o morador de Pedro Afonso Luiz Ranulfo Bezerra de Castro, de 65
anos, relatou com exclusividade ao Centro-Norte Notícias
os detalhes que lhe permitiram
ser encontrado vivo pelas equipes de buscas.
Ranulfo Bezerra se perdeu no dia 19 de outubro, por
volta das 15h30, após subir a
serra com o irmão, o sobrinho e
os agrimensores para medirem
a Fazenda Piabanha, localizada
a 25 quilômetros do povoado
Alto Bonito.
Ele parou para urinar, se
distanciou do grupo e depois
não conseguiu encontrar as demais pessoas. O idoso ficou dois

dias sem se alimentar e só conseguiu beber água quando choveu, poucas horas antes de ser
encontrado pelo helicóptero da
Polícia Militar, a cerca de seis
quilômetros do local onde foi
visto antes de desaparecer.
O morador de Pedro Afonso disse ter sido um momento
muito difícil quando percebeu
que estava perdido. “Porque
não tinha água e o sol estava
muito quente. Andei demais,
estava muito cansado e quando
encontrava alguma pedra maior
com a sombra de uma árvore eu
deitava para esfriar as minhas
costas”, revelou ao dizer que, na
primeira noite, deitou em vários
lugares diferentes, pois mudava
de lugar quando escutava um
barulho diferente que poderia
ser de algum animal.
Já na segunda noite, Ranulfo Bezerra ficou apenas em
um lugar, mas devido à chuva
com raios e relâmpagos, aca-

bou passando muito frio, já que
não montou um acampamento
improvisado. “Ao mesmo tempo achei bom, pois consegui
beber água da chuva, primeiro
torcendo minha camisa e depois nas poças de água no chão.
O último pequeno poço de
água que encontrei tinha uma
lagartixa, como percebi que ela
também queria beber, bebi um
pouco e deixei o restante pra
ela”, descreveu.
Com sede e fome, caminhando sem direção, Ranulfo
Bezerra, que voltou para casa
e está na companhia da esposa,
das três filhas e dos três netos,
aproveitou a época do tucum
rasteiro, palmeira que produz
pequenos frutos, para se alimentar. “Mas logo me lembrei que
poderia aumentar a sede e correr o risco de engasgar. Alguns
coquinhos tinham uma pequena
quantidade de água, mas era difícil achar”, detalhou.

Ranulfo com policiais militares, pouco tempo depois de ser encontrado

Alegria e gratidão
Em meio à mata, a solidão
e a tristeza por não encontrar o
caminho de volta, invadiram
os pensamentos do idoso com
uma sensação de abandono.
“Ao mesmo tempo, sempre
estive em orações pedindo a
Deus que me ajudasse. Isso fez
com que eu me mantivesse calmo durante todo o período em
que estive perdido”, contou.
Com sua calma e jeito simples, Ranulfo Bezerra afirmou

TG 11-004

motorista filho de Pedro Afonso a tirar carteira de habilitação”, afirmou.

Forjando cidadãos
Uma das instituições
mais tradicionais de Pedro
Afonso e região, o Tiro de
Guerra 11-004, completou 67
anos de fundação no dia 8 de
outubro. A unidade do Exército Brasileiro segue cumprindo o papel de manter vivo o
exemplo da disciplina e ordem
como fatores essenciais na
formação de jovens conscientes de seu papel na sociedade,
atuando de forma a dar a cada
atirador a visão de sua comunidade como um bem a ser
preservado e protegido.
A celebração do aniversário foi marcada por uma

solenidade onde foi homenageado o empresário Itano Arruda Nunes, veterano do TG
que serviu no ano de 1955,
agraciado com um diploma e
uma medalha. Ele se alistou
no Exército em 1954, no ano
seguinte concluiu o curso de
cabo atirador e exerceu as funções de baterista da fanfarra,
armeiro e auxiliar da sargenteação na unidade militar.
Também foi entregue o
diploma de reconhecimento à
secretária da Junta de Serviço
Militar, Vanderléia Bezerra de
Oliveira Sousa, que exerce a
função há 20 anos.

que a sensação de alegria que
sentiu ao ser encontrado pelo helicóptero é inenarrável. “Eu já
havia visto ele [helicóptero] no
dia anterior, mas o pessoal não me
viu. Fiquei muito contente e agradecido a Deus e às pessoas que
me ajudaram, porque estava com
muita sede e fraco”, destacou, ao
agradecer todos que contribuíram
para que fosse localizado em bom
estado de saúde e, também, as
orações da comunidade, familiares e amigos.

Subtenente Antônio e Itano Arruda, veterano que serviu em 1955

Itano Arruda Nunes
acompanhou a solenidade ao
lado da esposa Maria das Dores Bonfim Nunes, dos filhos
Itano Filho, Teresa de Maria
Bonfim Nunes e Dionelson
Bonfim Nunes, netos e um bisneto. Aos 85 anos, o veterano

falou da alegria pela homenagem recebida.
“Fiquei muito orgulhoso
diante da homenagem. Eu não
esperava. Quanto à minha serventia para o Tiro de Guerra,
foi muito boa! Gostei quando
disseram que eu fui o primeiro

Histórico
O Tiro de Guerra foi criado pela portaria nº. 239, de 8
de outubro de 1952, recebendo o nº 291. Somente em 1979
passou a ter a numeração atual
de TG 11-004. A primeira turma, composta por 40 atiradores, foi matriculada em 23 de
abril de 1954, onde o instrutor nomeado era o 3º sargento
Josafhá José Pereira de Azevedo. O primeiro diretor foi
Nelzir José Pedreira, na época
prefeito de Pedro Afonso.
Atualmente a unidade do
Exército Brasileiro tem como
instrutor o subtenente Antônio
e trabalha na formação militar
e cívica de jovens.
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eOlho

“O pedido de afastamento é justificado diante da existência de elementos probatórios e
indiciários robustos, dando conta da existência de uma suposta organização criminosa enraizada
no centro do governo do estado do Tocantins liderada, em tese, pelo governador do estado”.

centronortenoticias@gmail.com

MAURO CAMPBELL, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao justificar o afastamento do governador Mauro Carlesse (PSL).

econômicos e sociais que sua
pavimentação pode trazer.

Revitalização
A Prefeitura de Pedro iniciou a reforma e ampliação do
Terminal Rodoviário Walter
Lima Prado. Serão investidos
R$ 590 mil na revitalização
da fachada, dos banheiros e da
parte interna; no calçamento
com bloquetes e na construção
de dois quiosques externos.

Protagonismo
A reforma administrativa feita pelo governador interino Waderlei Barbosa (sem partido) trouxe um protagonismo político a
Pedro Afonso como nunca foi visto desde a criação do Tocantins.
Dois representantes do município foram nomeados para pastas estratégicas. O ex-prefeito Jairo Mariano e atual presidente da Adetuc, assumiu interinamente a Secretaria da Fazenda, e se fortalece
para disputar a eleição para deputado estadual em 2022. Já o delegado da Polícia Civil Wlademir Costa Mota Oliveira comanda a
Secretaria de Segurança Pública. Ele, que já havia sido subsecretário da pasta em 2018, foi indicado pelo Sindicato dos Delegados.

Do seu jeito
Ao assumir o governo do
Tocantins, após o STJ afastar
Mauro Carlesse por 180 dias,
Wanderlei Barbosa já mostrou
que quer governar à sua maneira. Prova disso é que mudou
grande parte do secretariado.
Político experiente e com a caneta na mão, deve pavimentar
um caminho sólido para disputar o cargo de chefe do Executivo no próximo ano.
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Com apenas um item diferente
do contrato em Pedro Afonso, a
empresa recebeu R$ 74.879,18
na cidade paraense.

Plantio
Os agricultores aproveitaram as boas chuvas que caíram
em outubro e iniciaram o plantio de grãos. Só a Coapa atende
189 produtores associados, que
vão plantar soja e milho em
uma área de 70.469 hectares.

Painel

BR-235

A Câmara de Pedro Afonso terminou de pagar o painel
eletrônico que custou R$ 158
mil e gerou muitas críticas. O
assunto estava quase esquecido, mas o Portal CNN mostrou
que a empresa Geovane Plácido Silva, que vendeu o equipamento, instalou um painel
eletrônico na Câmara Municipal de Marabá (PA), em 2018,
pela metade do preço cobrado
no Legislativo pedroafonsino.

Como as emissoras tocantinenses não se interessaram
pelo assunto, caberá a TV Record nacional mostrar as condições da BR-235 entre Pedro
Afonso e Alto Parnaíba (MA).
Recentemente, uma equipe da
emissora veio de São Paulo,
percorreu trechos da rodovia
federal e conversou com moradores e agricultores. O intuito é
relatar as dificuldades de quem
usa a estrada e os benefícios

Tudo igual
O atual presidente, Pedro
Machado (DEM), e demais
membros da mesa diretora da
Câmara Municipal de Bom
Jesus do Tocantins foram reeleitos, por unanimidade, para
mais um mandato.

Terminal I
A Valec publicou edital de
licitação para concessão de uso
de área destinada à construção
de terminal no Pátio Intermodal
de Guaraí. O pátio situado nas
imediações da Ferrovia Norte-Sul, linha férrea construída
pela estatal, fica às margens da
BR-235, a pouco mais de 20
quilômetros de Pedro Afonso.

Terminal II
Prefeito de Tupirama, Ormando Brito Alves (MDB) considera a divulgação do edital
positiva, mas disse que o pátio intermodal fica no município de Tupiram, e não em Guaraí. Ele teme
que a divulgação equivocada da
localização faça com que seu município perca investimentos.

Rumo ao sucesso
O cantor pedroafonsino
Henrique Casttro lançou seu
primeiro trabalho recentemente
e já colhe os frutos. Sua primeira turnê será nos Estados Unidos, em dezembro.

>>> Opa, xeguei mais folgadu
qui genru na caza da sogra em
dia di dumingu, e pra variar
num farta assuntu. Otubro vei
num mi decepicionô!!!
>>> Eu quiria sabé purque
augumas pessoa axa qui podi
iscrevê e falar o qui beim intender nas redi social? Pra consegui umas curtidas a mais teim
genti isquecendu o bom sensu,
o respeitu e di si colocar nu lugar duzotro. Bora refretir: vali
tudu pra fica famozin?
>>> Falandu im redi social
um infarentu ali antis mermu
di iscová os denti e quebrá o
jijum já invia áudiu de quasi
meia ora. Ningueim neim abri
mais pos num tem sirvintia.
>>> Sobri o paineu eletronicu
da câmara do Pedroafonsu, qui
custou a bagatela di quasi 160
mil pila, xama atenção qui num
aparesseu neim uma ecessência
pra dá uma ispricassão cunvicenti sobri um gastu grandi
em prena crisi. Fizeru di conta
qui nada acunteceu e vida qui
segui. E ainda teim queim faz
bicu e fala mau di queim mostrô o probrema. Oia, o povu
teim acessu a tudu e vê comu
tão gastandu o recurso pubricu.
E os órgão di fiscalização também, viu!?

>>> Rapais a cara di pau di
certas liderança num teim limiti. Até um dia decis num
dava neim morau pru vici governador. Foi só afastar o Carlezi e o Vanderlei assumi qui
virou o queridinhu. Vai vendu!
>>> Cumé qui podi, queim divia dá izemplu fais é aprontá.
Tevi di tudu: tiru pra riba, fuga,
revolvi cum numeração raspada, carru cum documentu inroladu, pusera prata pra acalmá
e carona cum os eróis. Pensi
numa reçaca morau bruta!
>>> Rapais essis xerador di
farinha tão manço dimais, num
iscolhi mais lugar pra si acabá
pela venta. Xera em banheiru
xeio di genti, em meza di bar
e até sentadu na porta di caza
cum as pessoa paçandu e vendu. Quandu a taboca raxar nas
costa essa farra vai acabá!

MISTÉRIUS
>>> Queim é o plaiboi qui
num paga ningueim mais cuntinua boisandu nas balada cum
direitu a uisqui e redibul?
>>> Qual pirigueti que anda
mais infeitada qui burru di cigano em festa foi vista si pegandu cum um “senhor di respeitu” e casadu?
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“Ele é um personagem
folclórico aqui em Pedro
Afonso. Todo dia ele visita o
museu ao menos umas três vezes, conhece a cidade inteira
e toda sua história”, testemunhou o historiador e coordenador do Museu Histórico de
Pedro Afonso Frei Rafael de
Taggia, Fabrício Rocha.
A delegada da Polícia
Civil Raimunda Bezerra é sobrinha de João Bezerra e fala
dele com carinho. “Tio João
sempre foi uma pessoa carinhosa e preocupada. Sempre
conviveu com a mãe, que ficou
viúva muito nova”, disse. “É
um tio maravilhoso, acompanhou a gente desde criancinha
e é muito querido por todos os
sobrinhos”, completou.

João Bezerra de Castro
Pérola Venâncio
Quem nunca viu o João
Bezerra caminhando pelas ruas
de Pedro Afonso carregando
suas garrafinhas e contando
seus “causos”, histórias muitas
vezes duvidosas, mas que sempre chamam a atenção de quem
quer que escute? Pois bem, você
conhece a história de vida desse
senhor? Ele não fala muito de
si mesmo, mas nós sim. Afinal,
como ele mesmo costuma dizer:
“a verdade sempre aparece!”
João Bezerra de Castro,
de 69 anos, nasceu no dia 23
de março de 1952 na cidade de
Balsas, no Maranhão. Se mudou

para Pedro Afonso ainda criança, em 1959. Ele é filho de Numeriano Bezerra de Castro e Arlinda Batista Bezerra. Nunca se
casou e nem teve filhos, sempre
morou com os pais até a morte
deles e hoje fica aos cuidados
dos seus sete irmãos.
Dalva Bezerra, uma de
suas irmãs, relatou que seus
pais decidiram se mudar para o
Tocantins, que na época ainda
era o norte do Goiás, no final da
década de 50, em busca de uma
melhor educação para os filhos.
“Foi em 1959 que nossos
pais mudaram com toda a família para Pedro Afonso, para os
filhos poderem estudar e assim

foi feito, todos nós estudamos.
O João só não conseguiu fazer o
segundo grau porque adoeceu.”
lembrou Dalva.
João era uma criança saudável e alegre e “se tornou um
rapaz muito bonito”, disse sua
irmã. Durante a juventude, ele
desenvolveu um distúrbio neurológico que causa instabilidade
comportamental. A família não
sabe explicar ao certo como surgiu, mas pode ter sido após uma
picada de cobra, já que, naquela
época, a medicina não era tão
avançada. Porém, a instabilidade
não o torna uma pessoa violenta.
João Bezerra é conhecido por vagar pela cidade Pedro

Afonso carregando garrafinhas
verdes nas mãos e contando
histórias místicas. Um dos seus
bordões mais famoso é “a verdade sempre aparece!”, que é
repetido várias vezes durante a
declamação das histórias.

Amante da leitura
Dalva Bezerra lembrou,
ainda, que o irmão ama a leitura e, apesar do pouco estudo, sabe conversar sobre vários assuntos, sendo a bíblia o
seu livro preferido.
Com seu jeito pacato e
sempre gentil, João Bezerra é
querido pela população de Pedro Afonso e é mais um personagem que faz parte da rica
história da cidade.

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

Vale a pena investir
O Sicredi realizou nos últimos seis meses a campanha
“Poupar com Sicredi”, onde
associados e poupadores concorreram a vários prêmios. Ao
todo, 21.758 pessoas foram
premiadas de abril a setembro
nas três regiões em que a cooperativa atua no Brasil.
Em Pedro Afonso, os ganhadores foram: Santhiago
Rodrigues (televisão) Kilder
Vinicius (televisão), Alice Benício Mascarenhas (bicicleta),
Antônia Sylvia Portella (bicicleta) e Davi Santiago Pimentel (bicicleta).
A campanha teve o objetivo de estimular associados e
poupadores a reforçarem o hábito de poupar, podendo dessa
forma alcançar objetivos, realizar sonhos e ainda serem pre-

miados pela disciplina e organização financeira.
Para o gerente de Pedro
Afonso, Luiz Eduardo, vale
muito a pena investir no Sicredi, pois a cooperativa tem solidez. São mais de 115 anos de
atuação no mercado com uma
excelente classificação de risco
nas principais agências do mercado. “Os recursos aplicados no
Sicredi ajudam a desenvolver a
economia local, pois ficam na
nossa comunidade”, ressaltou.
A poupança não é a única opção de investimento do
Sicredi. Luiz Eduardo explicou que o investimento ideal
depende muito do objetivo do
associado e do perfil do investidor. Para facilitar, ele detalhou
mais os investimento disponibilizados pelo Sicredi:

Cinco associados da agência do Sicredi de Pedro Afonso foram premiados na promoção

Renda fixa
Risco baixo, tem a opção
de saber com antecedência os
rendimentos. A rentabilidade é
atrelada a índices como o CDI
(Certidão de Depósito Interbancário), inflação ou outro.
Traz segurança protegendo o

associado de perdas.
Fundos de investimentos
Possibilidade de diversificar a carteira para obter maior
rendimento. Depende do perfil
do associado, pois os rendimentos são variáveis.

Poupança
Investimento de baixíssimo risco. O recurso pode ser
resgatado a qualquer momento.
É oferecido como uma reserva
de emergência e, caso o associado precise resgatar, ele tem
liquidez imediata.

