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relação ao que foi gasto no mesmo período de 2020, ano que os custos foram de R$ 9.705,00. Maior
parte das viagens foi para visitar secretarias estaduais e gabinetes de deputados estaduais.

Conheça o que significa e como diferentes religiões
celebram a data, uma das mais importantes do calendário

>>> Página 5 <<<

>>> Página 11 <<<

BOM JESUS, TUPIRAMA E SANTA MARIA APRESENTAM BALANÇOS

>>> Páginas 6 a 8 <<<

2 PEDRO AFONSO, dezembro de 2021

Estado

BR-235

Ministro pode lançar
obra durante visita
Gabriel Dias
Para produtores, caminhoneiros, empresários, gestores públicos e a população
em geral, que sonham com a
pavimentação da BR-235 no
trecho entre Pedro Afonso
(TO) e Alto Parnaíba (MA),
janeiro de 2022 pode ser decisivo para que o sonho da estrada avance. Sem data ainda
definida, é esperada a visita
do ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, ao
Tocantins e, há expectativa,
que, na oportunidade, seja assinada a contratação do projeto executivo para realização
da obra, que deve custar entre
R$ 10 e 12 milhões.
Após o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e
Ambiental (EVTEA) para construção do trecho da rodovia ser
entregue pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura de
Transporte (DNIT), o próximo passo é que seja assinado
a contratação do projeto de engenharia. Isso é o que espera o
deputado federal Tiago Dimas
(Solidariedade), coordenador
da bancada federal do Tocantins
no Congresso.
“Os estudos de viabilidade, de acordo com o Ministério, já ficaram prontos, dando
a viabilidade para o trecho de
Pedro Afonso até a divisa com
o Maranhão. Agora, estamos
lutando para que se tenha dotação orçamentária. Queremos
que o ministro lance, em janeiro, na visita aqui no Tocantins,
a licitação para a contratação
do projeto. Esse trecho tem
160 quilômetros e vai até Alto
Paranaíba. Estamos trabalhando como prioridade e a expectativa é muito positiva para
esse lado Leste.”, comentou
o deputado federal, que falou
também sobre o restante da

Trecho da BR-235 na região de Centenário intransitável

rodovia que corta o estado por
270 quilômetros.
Avanço
Assim como o deputado
federal, o administrador Ricardo Neves, que é um dos coordenadores do movimento Pró-BR-235 e participa de forma
ativa das reuniões em relação à
rodovia junto aos congressistas
e ministros, também espera que
mais esse passo importante seja
dado com a visita do ministro
ao Tocantins. “Estamos nessa
expectativa pela assinatura, será
mais um ato importante na busca pela construção dessa obra. O
trecho irá formar um importante corredor logístico para o desenvolvimento da nossa região.
O estado ganha uma infraestrutura que impacta em toda cadeia
de produção do agronegócio,
por exemplo.”, comentou.
Neves também avalia que
2021 foi um ano de avanços do
movimento Pró-BR-235, mas
que a burocracia da estrutura
brasileira impediu que o projeto
da estrada tivesse mais avanços.
“Este ano tivemos muitos avanços, principalmente com a aprovação do EVTEA e visibilidade
na nossa luta e conseguimos

pontuar de forma clara a importância dessa obra, não só para o
Tocantins, mas para todo Brasil.
Terminamos um ano com a sensação que poderíamos ter avançado mais se não tivesse tanta
burocracia. Mas, em resumo, o
ano foi positivo”, declarou.
DNIT
Procurado insistentemente
para falar sobre o assunto, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT),
que tem, no Tocantins, Flávio
Ferreira como superintendente,
não retornou às solicitações.
BR-235
A BR-235 conta com quase
1.800 km de extensão entre as cidades de Aracaju (SE) e Campos
de Prova Brigadeiro Velloso, em
Novo Progresso (PA). A rodovia
atravessa os estados de Sergipe, Bahia, Pernambuco, Piauí,
Maranhão, Pará e Tocantins.
Em solo tocantinense, a rodovia
transversal passa pelo território
dos municípios de Araguacema,
Bom Jesus do Tocantins, Centenário, Colméia, Tabocão, Goianorte, Guaraí, Lizarda, Pedro
Afonso, Santa Maria do Tocantins e Tupirama.
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SECRETÁRIOS ESTADUAIS

Raízes pedroafonsinas
Gabriel Dias

recuperação total dos trechos.

Jairo Mariano e Wlademir
Costa Mota Oliveira são dois nomes ligados a Pedro Afonso que
ocupam cargos de secretários no
primeiro escalão da gestão do governador em exercício do Tocantins, Wanderlei Barbosa (sem partido). Nomes de peso e prestígio,
que podem ajudar com políticas
públicas no desenvolvimento da
região que conhecem tão bem e
sabem da importância de garantir
investimentos para isso.
Nascido em Pedro Afonso e
por duas vezes prefeito da cidade,
Jairo Mariano é o atual secretário
de Infraestrutura, Cidades e Habitação (SEINF). Antes, esteve
à frente da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura
e Economia Criativa (Adetuc) e
da Secretaria da Fazenda (Sefaz).
Ainda presidiu por dois mandatos a Associação Tocantinense de
Municípios (ATM).
O carioca Wlademir Costa
Mota Oliveira é delegado da Polícia Civil e comanda a Secretaria
de Segurança Pública (SSP). Por
18 anos atuou nas Forças Armadas, antes de se tornar delegado.
Na segurança pública do Estado
trabalha desde 2011, quando assumiu a 4ª Delegacia Regional de
Polícia Civil em Porto Nacional
e nos últimos oito anos prestou
serviços em Pedro Afonso. Em
2018, chegou a atuar como subsecretário da Segurança Pública.
Em entrevista ao CNN, os
dois se dizem preparados para
os desafios que seus respectivos
cargos demandam e contam com
o apoio do governador para isso.
Wlademir Costa assegurou que
assumiu o cargo com senso de
responsabilidade em um momento em que o estado passa por uma
crise. “Acredito na confiança dispensada a mim pelo governador
Wandelei Barbosa. Espero poder
retribuir com muito trabalho e dedicação para que possamos seguir
em frente com nosso Tocantins”.
Para o delegado, a recomposição da segurança pública foi,

3° BPM
Jairo Mariano também falou sobre a obra do 3° Batalhão
da Polícia Militar, que tem sede
em Pedro Afonso. “Logo que assumi a Secretaria de Infraestrutura, já solicitei ao comando geral
da Polícia Militar que nos repassasse todas as informações para
atualizarmos a planilha do projeto
e, consequentemente, fazer o processo licitatório para retomar essa
obra em 2022. E não é só a questão do 3º BPM, mas várias outras
que estão paradas e também daremos prosseguimento, pois é muito importante que elas sejam usufruídas pelas comunidades onde
estão localizadas.”, garantiu.

Jairo: prioridade é tirar cidades do isolamento

de cara, o principal desafio, pois é
preciso retomar a confiança gasta
com a crise que levou ao afastamento do governador Mauro Carlesse (PSL) e de chefias ligadas à
SSP, resultantes da operação da
Polícia Federal. Outro ponto que
ele coloca é em relação ao conhecimento de qual era o real estado
que se encontrava a pasta da SSP
no Tocantins.
O secretário afirmou ter feito um levantamento e montado
uma equipe coesa e técnica para
livrar a pasta de qualquer ligação
com irregularidades. Ainda assegurou que teve carta branca do
governador para formar sua equi-

“É preciso retomar a confiança”, disse Wlademir

pe. Com 28 anos de serviço público, o delegado garante que essa
experiência é fundamental para a
apresentação de políticas de governo que resultem em benefícios
para a sociedade tocantinense.
Acabar com isolamento
Forjado dentro da gestão
pública, Jairo Mariano assegurou
que o foco principal da gestão de
Wandelei Barbosa na área de infraestrutura é tirar as cidades tocantinenses do isolamento asfáltico. “A prioridade número um do
governador no quesito infraestrutura é justamente priorizar as oito
cidades, hoje, que não têm ligação

asfáltica. Atuaremos de forma incisiva para que as obras saiam do
papel, pelo menos a maior parte
delas em 2022”, declarou.
O ex-prefeito de Pedro
Afonso revelou que, ao assumir
a pasta, viu que as rodovias não
apresentavam qualidade e nem
um planejamento adequado. No
momento, os servidores estão focados nos trabalhos mais urgentes
como, por exemplo, é o caso de
tapa-buracos. Segundo Jairo, o
Tocantins tem mais de mil quilômetros de rodovias em situação
de total desgaste e é preciso atuar
para atender essas demandas e
em médio e longo prazo fazer a

Crise
Sobre o atual momento
político que o estado atravessa,
com um governador afastado e o
processo de impeachment em andamento, o ex-prefeito enfatizou
que os gestores públicos precisam
seguir exercendo as atividades de
maneira firme mesmo em momentos de crise e devem oferecer
o máximo de resultado possível.
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A justiça aos olhos de quem faz
Henrique Lopes
Em 8 de dezembro se comemora o Dia da Justiça e para
lembrar a data, o Centro-Norte Notícias conversou com representantes de órgãos ligados
ao poder Judiciário, que deram
sua visão sobre o que consideram justiça e seus horizontes no
Brasil, e ainda falaram da atuação em suas áreas.
Para a defensora pública
Teresa de Maria Bonfim Nunes, justiça significa o desejo
de muitos em busca de alcançar
o que lhes é de direito e que
poucos conseguem. Ela lembra
que a Defensoria Pública, órgão que representa com muito
orgulho, tem um papel importante na construção de uma sociedade justa e no exercício da
plena cidadania. “Serve como
uma ponte para que os hipossuficientes cheguem aos tribunais e possam reivindicar seus
direitos de cidadão”, ressaltou.
Atuando na Defensoria
Pública há diversos anos, Tereza de Maria conta que no órgão
o cidadão que não tem condições financeiras para pagar um
advogado consegue “ser visto”,
por meio de programas de inserção em vários setores. “No
entanto, recentemente a Justiça
parece andar na contramão dessa hipossuficiência, pois tenta
tirar direitos, vetar caminhos
percorridos pela defensoria na
busca dos direitos daqueles que
buscam a justiça. Nossa missão
é garantir que esses vulneráveis
possam chegar aos tribunais e
serem ouvidos e terem seus direitos garantidos”, salientou.
A titular da 1ª Promotoria de Justiça de Pedro Afonso,
Isabelle Rocha Valença Figueiredo, afirmou que justiça é ver
satisfeita a dignidade das pessoas. Nesse sentido, segundo
ela, a atuação do Ministério Público busca contribuir para uma
sociedade justa e solidária. “O
Ministério Público é o órgão
responsável, dentro do sistema
de Justiça, pela promoção das

Cidadão precisa ter direitos garantidos,
disse Teresa de Maria

ações que visam o bem estar
de toda a coletividade. Ou seja,
a atuação é desde a busca por
efetivação de políticas públicas
na área de saúde e educação,
até a efetiva punição pelos culpados de crimes”, explicou ao
salientar que a justiça brasileira é uma das mais fortes e bem
consolidadas do mundo.
“O Brasil tem um número
de feitos judiciais estrondosos
e um corpo judicial muito zeloso e comprometido com a melhoria social. Infelizmente, o

Océlio Nobre acredita que justiça brasileira é
cada vez mais cidadã

grande número de feitos acaba
por trazer morosidade ao sistema”, destacou ao defender que
o poder precisa de juízes e mais
promotores de justiça para uma
agilidade na resposta do Estado
aos desmandos cometidos.
Ao citar a frase “quando a
situação é justa para a gazela é
porque foi injusta com o leão”,
o juiz Océlio Nobre da Silva enfatizou que definir Justiça é uma
tarefa difícil porque o universo
de perspectivas individuais é
muito grande. “Para a família

Isabelle Rocha: “Justiça é ver satisfeita a
dignidade das pessoas”

de uma vítima de homicídio,
justiça é a pena de morte; para a
família do assassino, uma pena
reduzida; para a sociedade uma
confusão, um misto de censura
e pena”, exemplificou.
Em seguida, o magistrado
acrescentou que é preferível
determinar a Justiça como a
virtude de dar a cada um o que
é seu, segundo a ordem jurídica, promover a igualdade entre
as pessoas, respeitar a dignidade de cada um e combater os
abusos ou qualquer medida que

reduza a liberdade individual.
Sobre a justiça brasileira, Océlio Nobre destacou que
ela é cada vez mais cidadã e
todos os envolvidos – Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, entre outros – atuam
para produzir um resultado que
fortaleça a consciência cívica
dos valores constitucionais,
como a igualdade, a liberdade,
a dignidade humana, a solidariedade social e entre gerações,
e a convivência harmônica com
o meio ambiente.
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CÂMARA DE PEDRO AFONSO

A maior parte das viagens teve como justificativa visitar secretarias estaduais e gabinetes de deputados

Gastos com diárias sobem
142% em relação a 2020
Gabriel Dias
Entre os dias 9 de fevereiro e 8 de dezembro de 2021,
segundo ano da pandemia
da Covid-19, os vereadores
da Câmara Municipal de Pedro Afonso receberam, através de diárias, o valor de R$
23.580,00, segundo os dados
de despesas, que são públicos,
com esse quesito apresentados no Portal da Transparência da Casa de Leis. Já com
os pagamentos de diárias para
os servidores foram gastos R$
3,420,00 até o fechamento desta edição. O levantamento das
diárias dos vereadores deste
ano corresponde a um aumento
de 142,97% do que foi gasto no
mesmo período de 2020, ano
que os custos com diária foram
de R$ 9.705,00.
Uma diária cheia de vereador de Pedro Afonso é de R$
330,00. O presidente da Câmara Municipal de Pedro Afonso
é quem tem direito a um valor
maior, R$ 400,00. De acordo
com os dados, o atual presiden-

te da Câmara, Sipriano Soares
(Solidariedade), foi o que mais
recebeu por viagens dentro do
período citado, totalizando o valor de R$ 5.100,00. O principal
destino foi a capital tocantinense. Sirpiano deixará o comando
da casa no início de 2022, que
será assumida por Breno Alves (PDT). Entre 2017 e 2020,
o parlamentar também esteve
entre os que mais usaram recursos de diárias. O vereador, que
também presidiu a Casa de Leis
em 2018, utilizou 38 diárias entre janeiro de 2017 e março de
2020, ao custo de R$ 10.105,00.
Em 2021, empatados em
segundo lugar aparecem os
parlamentares Marquim Catabriga (Democratas) e Mirleyson Soares (PDT), com gastos
com diárias no valor de R$
3.630,00 cada um. João do
Povo (Cidadania) e Breno Alves (PDT) ficaram em terceiro
com R$ 2.970,00 recebidos por
cada um deles. Depois aparecem Lili Benício (PDT) com
R$ 2.475,00 e Jader Mariano
(PDT) com R$ 2.310,00.

Os dois parlamentares que
menos usaram os recursos foram Girlayson Lacerda (PDT),
que só aparece com o recebimento de R$ 330,00 e Joilson
Boca Preta |(Solidariedade),
que recebeu apenas a metade de
uma diária, ou seja, R$ 165,00.
O levantamento apontou
Palmas como o principal destino dos vereadores em 2021.
Na descrição, a maior parte das
viagens teve como justificativa
visitar secretarias estaduais e
gabinetes de deputados estaduais para resolver demandas
de moradores e pleitear a liberação de recursos financeiros
para projetos, serviços e obras
em Pedro Afonso.
Nos anos de 2017, 2018
e 2019, uma diária de vereador custava à Câmara Municipal R$ 250,00, valor que subiu
para R$ 330,00 em 2020. Para
os vereadores que ocupam o
cargo de presidente Legislativo
pedroafonsino nesses três primeiros anos citados, o valor era
de R$ 300,00. Em 2020, o valor foi alterado para R$ 400,00.
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Cidades

BOM JESUS DO TOCANTINS

Paulo Hernandes (de camisa branca) entregou motos e bicicletas para agentes de saúde do município

Prefeito faz
balanço positivo
Apesar de 2021 ter sido
mais um ano muito difícil para
os municípios por conta da grave crise econômica e política e
dos impactos causados pela
pandemia da Covid-19, o prefeito de Bom Jesus do Tocantins, Paulo Hernandes, avaliou
a execução das ações da gestão
municipal como positivas.
Cumprindo as metas
propostas para o primeiro ano
do segundo mandato, a gestão
entregou uma série de obras
que atendeu diversos bairros
da comunidade, levando serviços e maior qualidade de
vida à população de mais de
5 mil habitantes.
Logo no início do ano
foram entregues as seguintes
obras: Academia ao Ar Livre
Francisca Ferreira Gomes,
Quadra Poliesportiva Valdêmia
Fernandes Barbosa, reforma e
ampliação da Escola Municipal Paraíso, pavimentação de
ruas com bloquetes, Portal de
Entrada da Cidade Edilber-

to Gonçalves Lima, Centro
de Referência Social (CRAS)
Laura Bezerra da Silva, além
do Complexo Esportivo Domingos Barbosa Moreira e do
Estádio de Futebol Gentilão.
A prefeitura também investiu maciçamente na mobilidade urbana, com obras de
pavimentação em todos os bairros da cidade, que seguem em
plena execução com recursos já
alocados para conclusão no ano
de 2022. “Nosso foco é concluir
o nosso mandato com todas as
ruas pavimentadas”, garantiu
Paulo Hernandes, ao mencionar
mais de R$ 2 milhões em obras
de pavimentação.
Seguindo os critérios de
segurança e combate à Covid-19, a gestão retomou as
atividades esportivas, escolares e os eventos, mantendo
estáveis os números de infecções, não registrando nenhum
caso da doença nos últimos
meses de 2021. A vacinação
também alcançou bons re-

sultados, imunizando mais
de 90% de toda a população,
enquanto a assistência social
amparava as famílias em situação de vulnerabilidade durante o período da pandemia.
Os investimentos e ações
foram acompanhadas pela melhoria dos serviços públicos e
a valorização dos servidores
municipais. “Todos os meses
pagamos os salários antecipadamente, garantindo o nosso
compromisso com quem trabalha para que o município se desenvolva”, completou o gestor.
Ao destacar os investimentos e metas para o próximo ano, o chefe do Executivo
mencionou a continuidade da
agenda de obras e a ampliação
ds projetos realizados. “O bomjesuíno pode ficar tranquilo,
pois estamos trabalhando fortemente para melhorar a nossa
cidade. Fechamos o ano com
bons resultados e felizes por
transformar a vida do nosso
povo”, revelou.
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TUPIRAMA

Ano de mudanças
O ano de 2021 marcou
o primeiro dos quatro anos
de mandato dos prefeitos
eleitos em 2020. Um ano
ainda afetado pela pandemia
da Covid-19 e de transições
e dificuldades para algumas
prefeituras em meio a uma
crise sanitária. O prefeito
de Tupirama, Ormando Brito Alves, em entrevista ao
CNN, revelou as dificuldades e conquistas deste ano.
“A maior dificuldade
foi pegar o município totalmente inadimplente com
os órgãos fiscalizadores.
Tivemos que tornar o muni- Ormando Brito fez balanço do trabalho
cípio viável a receber verbas realizado no primeiro ano de gestão
federais novamente.”, disse.
Segundo ele, a gestão passada A assistência social também recedeixou uma dívida com o Insti- beu reforços com a distribuição
tuto Nacional do Seguro Social de cerca de 2 mil cestas básicas
(INSS), com fornecedores, com durante a pandemia, priorizando
os funcionários, entre outros, que atender a zona rural, público que
somaram aproximadamente R$ também foi atendido pela prefei2,5 milhões. “Foi alarmante pe- tura para fazer compras na cidade.
gar um município que não tinha
Ainda na zona rural, que
arrecadação de receita para poder ocupa grande parte do município,
fazer um planejamento e quitar foi realizada manutenção nas esas dívidas.”, destacou. Ormando tradas vicinais. Além disso, houve
Brito afirmou ter conseguido or- um grande incentivo ao pequeno
ganizar a administração apenas agricultor, através da distribuição
em maio de 2021. De acordo com de uma tonelada e meia de seele, as dívidas com o INSS fizeram com que o município ficasse
dois meses sem receber o Fundo
de Participação dos Municípios
(FPM), umas das principais verbas vinda do Governo Federal.
Avanços
Conforme o gestor, a prioridade da Prefeitura de Tupirama,
em 2021, foi a folha de pagamento, que, segundo ele, está sendo
paga em dia e antes do dia 30 de
cada mês. Além disso, o prefeito
afirmou que a revitalização da
Escola Municipal Maria José e
a Creche Anaide Brito Miranda
estão entre as principais ações. O
transporte dos alunos também ganhou melhorias.
Na área da saúde, foi dada
atenção especial para a manutenção de todas as ambulâncias, que
estavam em condições precárias,
segundo apontou Ormando Brito.

mentes de arroz, 350 quilos
de sementes de feijão e 350
quilos de sementes de milho aos produtores rurais. A
doação aconteceu por meio
de parceria com Secretaria
de Agricultura, Pecuária e
Aquicultura do Tocantins e
a Prefeitura de Tupirama.
Planos para 2022
O gestor municipal revelou que para 2022, deseja
continuar a revitalização de
órgãos como, por exemplo,
na área da saúde, que precisa de ampliação. “Já avançamos muito ampliando a
feira popular e reformando
o ginásio. Agora, nós vamos
construir banheiros e melhorar a
irrigação do campo” prometeu.
Ormando Brito ainda falou sobre
o asfalto do Setor Novo Horizonte, que ainda está sendo finalizado
e só atrasou por conta do período
de chuvas. “Nós temos que aprimorar cada vez mais os trabalhos.
Graças a Deus a gente montou
uma equipe muito compromissada com o trabalho, os servidores
deram muito de si, colaborando,
assim como a população ajudando em várias ações,”, finalizou.
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SANTA MARIA

Prefeito Barrachini vistoria obra de ponte na zona rural

Gestão do município já construiu mais de 35 pontes desde 2017 e revitalizou várias estradas vicinais

Foco no desenvolvimento
“O homem do campo tem
recebido uma atenção toda especial, com obras estruturantes e manutenção das estradas
vicinais. Na cidade, seguem as
obras e iniciativas que beneficiam os santamarienses”. Palavras do prefeito de Santa Maria
do Tocantins, Itamar Barrachini,
ao apresentar um resumo do trabalho realizado no primeiro ano
de seu segundo mandato.
Conforme informou, desde 2017, quando assumiu a gestão local, já foram construídas
mais de 35 pontes de concreto
e madeira, além de dezenas de
mata-burros e bueiros. Destaque para a construção da ponte
do Rio Soninho, na divisa com
o município de Bom Jesus do
Tocantins. Com distância de 50
metros, a nova ponte de concreto substituirá a de madeira aumentando a segurança de quem
passa pelo local. A obra foi
viabilizada por meio de emendas da senadora Kátia Abreu e
do então deputado federal Irajá
Abreu, atualmente senador, com
contrapartida do município no
valor de R$ 276 mil.
Outra prioridade foi investir na conservação de estradas rurais e em melhorias
que beneficiam as famílias que
vivem no campo. Foram atendidas as regiões do São João,
Água Preta, Água Viva, Baronesa, Água Suja e da Beira do
Rio Tocantins, além de vicinais

que dão acesso a TO-010 e ao
município de Itapiratins.
A cidade também recebeu
importantes investimentos como
a pavimentação da Avenida A,
revitalização do Centro Educacional Zeferino Pereira da Silva,
construção do muro do cemitério, manutenção da iluminação
pública, melhorias na limpeza
da cidade e construção da Pista
de Caminhada Alcebíades Borges de Sousa.
O município agora também conta com cinco ônibus,
uma retroescavadeira, uma pá

carregadeira, um caminhão
compactador, uma ambulância e
uma pick-up que beneficiarão os
moradores em diferentes áreas.
Além disso, a comunidade
conta com atendimentos na área
de educação, saúde e assistência
social. Já o servidor municipal
recebe em dias seu pagamento.
“O trabalho teve o intuito de termos uma cidade mais
bonita e com qualidade de vida.
Para o próximo ano, o objetivo
é dar continuidade a ações e
obras em todas as áreas do município”, assegurou Barrachini.
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RETROSPECTIVA
O que fica de 2021
Henrique Lopes
Quando o relógio bateu
às 0h para a virada do ano
de 2021, os desafios enfrentados no difícil ano de 2020
pareciam ter sido esquecidos,
mas as novas variantes da Covid-19, as mudanças sociais
causadas pela pandemia, os
impactos na economia, saúde,
educação, cultura, agronegócio
e demais áreas, fizeram com
que o mundo voltasse a refletir
novamente sobre os momentos
importantes por qual passamos
e suas consequências no presente e no futuro.
Para avaliar e relembrar
os momentos mais importantes que esse ano nos ensinou, o
CNN convidou pessoas de diferentes áreas para contar o que
mais marcou 2021.
POLÍTICA
“A queda do governador
Mauro Carlesse (PSL) e a ascensão do vice-governador
Wanderlei Barbosa (sem partido) no comando do Palácio
Araguaia, indiscutivelmente,
é o fato político mais importante do Tocantins em 2021,
que terá inevitavelmente repercussão em 2022. A troca
de comando revela mudanças
sutis, pouco perceptíveis e
profundas, ainda que o continuísmo seja o traço visível. O fato em si representa
a degradação da crise moral
que afeta a gestão pública do
Estado, desde 2009. Em nível
nacional, destaco como fatos
políticos mais importantes
em 2021 correlacionados,
as revelações da CPI da Covid-19 no Senado e a adesão
de vez do Centrão ao governo Bolsonaro”.
RUY BUCAR – Jornalista e
pesquisador da história da Imprensa

CULTURA
Para os músicos de Pedro Afonso, o
que marcou 2021 foi podermos, aos poucos, voltar a colocar o sustento em casa.
Após a vacinação da população e com a
retomada, a gente teve mais oportunidade
de fazer nossos shows e com menos riscos. No cenário nacional foi lindo ver um
filho de Pedro Afonso, Henrique Casttro,
ter estourado com a música Apartamento
119, gravada com a grande e eterna Marília Mendonça, que ao mesmo tempo infelizmente veio a nos deixar no fatídico
acidente aéreo sofrido”.
ALESSANDRO PORTO – Músico

EDUCAÇÃO
“A gente teve um momento muito complicado de novo,
mas no geral foi um ano bom.
Tivemos avanços no desenvolvimento da educação, mas não
acredito que tivemos um bom
aproveitamento, pois foi um
ano difícil. No início tivemos
dificuldades com a gestão municipal, mas podemos dizer que
foi um ano estável. Vamos ter
fé que as coisas melhorem, já
que neste ano pesou muito para
os professores e servidores da
educação essa rotina tripla de

SAÚDE
Os profissionais trabalharam incansavelmente para atender todos que precisavam. Algo que ficou marcado foi a
determinação em salvar vidas e buscar
o conhecimento para atender as necessidades, mesmo tendo dificuldades como
a falta de leitos e equipamentos, e as
diversa mortes em virtude da Covid-19.
Em 2022, esperamos que seja um ano
mais tranquilo, com a população vacinada e que a saúde esteja preparada para
tudo o que acontecer.

AGRONEGÓCIO
Foi um ano com desempenho satisfatório, tivemos uma precificação maior das
duas principais commodities, milho e soja,
em uma estrutura de custo de produção ainda atraente. Para 2022, as perspectivas de
custos são bastante diferentes, com valores
em alta, que achata a rentabilidade. Outra
coisa foi a pandemia que nos afetou, mas
o agro não para, pois não temos segunda
opção. Se o agro parar, seria um caos total.
Em que pese todas as dificuldades, o homem do campo segue sendo um guerreiro.

MAURICELIA RAMOS DA CRUZ - Diretora do
Hospital Regional de Pedro Afonso

RICARDO KHOURI – Produtor rural e
presidente da Coapa

ser professor em sala, ser professor online e ainda dividir
momentos com a família”.
NÚCYA TAVARES - Vice-presidente
da regional de Guaraí do Sintet.

ESPORTE
“2021 foi um ano difícil
para todos e com os desportistas
não foi diferente. Conseguimos
realizar apenas uma competição
oficial, mas o destaque deste
ano foi o título da Série Ouro
de Futsal, onde Pedro Afonso,
após 13 anos de jejum, volta a

ser campeão estadual e torna-se,
novamente, a Capital do Futsal.
Com o avanço da vacinação, a
projeção para 2022 é de voltar
à normalidade e elaborar um
calendário esportivo que atenda
todas as modalidades”.
FILHO TRANQUEIRA Presidente Liga Esportiva de Pedro
Afonso (Lepa).

ECONOMIA
“A economia, infelizmente, é um dos destaques negativos de 2021. A inflação, im-

pulsionada pela alta do dólar,
aumentou os preços e, consequentemente, a fome em todo o
país. Isso foi muito perceptível
ao cidadão quando ele vai ao
mercado e o salário dele não
compra mais o que comprava
antes, tendo que substituir carne pelo ovo. Para 2022, apesar
de confiante na retomada, há
uma incerteza em meio às oscilações decorrentes das eleições,
que impedem uma sensação de
otimismo econômico”.
ADRYAN MENDES – Bancário
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Sai
Depois de três anos, Edilson Júnior deixou o cargo de diretor-presidente do Sistema de
Saneamento de Pedro Afonso
(Sisapa) para seguir a carreira
de fisioterapeuta.

Chega
Quem assumiu o comando
do Sisapa foi Genivaldo Barros,
servidor aposentado do Tribunal
de Justiça.

Título estadual

Maçonaria

O PAF/Drogaria Pinheiro/Coapa confirmou o favoritismo e foi
campeão invicto do Campeonato Estadual Série Ouro de Futsal Copa
Governo do Tocantins ao golear o Filadélfia por 10 a 1. O título quebrou um jejum de 13 anos. Além do prêmio de R$ 9 mil, a equipe
ainda vai representar o Tocantins na Taça Brasil de Clubes 2022.

Mudança também na direção da Loja Maçônica Estrela
do Planalto nº 12: o servidor público estadual Fransber Oliveira
substituiu o empresário Melquíades Lemes.

Pré-candidato

Orçamento

Obras

Ainda sem partido, o
pedroafonsino
Gylwander
Peres pretende buscar uma
cadeira no Congresso Nacional, onde atua em cargos
de assessoria há mais de 30
anos. Sua pré-candidatura
foi lançada recentemente
com participação do deputado estadual Léo Barbosa
(SD) e secretários estaduais.

O município de Pedro
Afonso terá um orçamento de
R$ 67 milhões no próximo ano.
O valor é de R$ 3 milhões a
mais que em 2021. A Lei Orçamentária Anual (LOA) foi aprovada pelos vereadores na penúltima sessão ordinária do ano.

O prefeito de Pedro Afonso, Joaquim Pinheiro (PDT),
afirmou que entre, as obras
que pretende iniciar, a partir de
2022, estão a revitalização da
Lagoa da Cruz, que ganharia
espaço para atividades físicas,
um chafariz e um lago, e a orla
às margens do Rio Tocantins.
Parte dos recursos já estariam
disponíveis.

Virtual
Depois de quase um ano
da atual legislatura, a Câmara
de Pedro Afonso finalmente começou a transmitir as sessões
no Facebook. Essa era uma cobrança antiga da população.

Sem notícias
Enquanto isso, até o fechamento desta edição, o site
da Casa de Leis continuava com
as notícias desatualizadas. A última matéria era de maio deste
ano. Chama atenção que a empresa responsável pela atualização continua recebendo mesmo
sem prestar tal serviço.

Lembrança
A família do pastor Jairo
Procópio recebeu moção de pesar em virtude de seu falecimento ocorrido em setembro deste
ano, vítima da Covid-19. Ele vivia em Pedro Afonso há vários
anos, onde realizou importante
trabalho religioso e social. A
iniciativa foi do vereador Jader
Mariano (PDT).

Orla
Em visita recente a Pedro
Afonso, o governador em exercício Wanderlei Barbosa (sem
partido) anunciou R$ 2 milhões
para a infraestrutura da cidade e
assegurou que a administração
estadual será parceira na construção da orla da cidade.

Sem festa
Após recomendação do
Tribunal de Contas do Estado,
a Prefeitura de Pedro Afonso
optou por não realizar o Réveillon 2021 e o carnaval de
2022. A medida foi tomada
como forma de prevenção à
Covid-19. Esse é o segundo
ano seguido que a festa não
acontece em virtude do vírus.

Eleito
O vereador Santilo Aguiar
vai presidir a Câmara Municipal
de Recursolândia em 2022. O
integrantes do Solidariedade foi
candidato único ao cargo.

>>> Aos trancus e barrancus tamu nois aqui incerrandu anu um qui foi di lascá.
Agora é ora di animá, oiá pra
frenti e resar pra 2022 ser
beim mió!!!
>>> Rapais num é qui um
prefetu e um eis veriador de
uma currutela lá du Amazona resolvero as diferenssa nu
tapa!? Entraram numa gaiola
de UFC e foi catiripapu pra
todu ladu. Já pensó si a moda
pega e us puliticu daqui resovi as treta nu murru?
>>> Axu ingrassadu certus
puliticus recramá di critica.
O cara si elegi pra um cargu e num teim caicha pra
aguentá pressão em grupu di
zapizapi? Num guenta corri
cum a sela.
>>> Mininu vei, tava vendu
um vídio nu zapi di uma instrevista. Pensi num grau do intrevistadu, tá doidu!!!. O homi
tava xamandu Jisus di Jenesiu.
Qui pinga era aquela?
Vamos aus pioris de 2021:
>>> Rei da Boca Livri – Filou 27 almoçu, cumeu 8 galinha caipira na casa du povu
du sertão e foi mandadu imbora di 5 xurrascu.

>>> Fantasmão du Banheru
– Levô e troxi fuxicu pra prejudica Deus e o mundu, e terminó o anu du jeito qui cumessô: seim um pingu di morau.
>>> Laranja Aseda – Imprestô o CPF e a conta pra um
mala, recebeu uns trocadu pra
serveja e continua seim ter
nem uma bicicreta pra andá.
>>> Gatinha Sorrisu – Tá
mais rodada qui pineu di gaizera, mais num perdi a posi di
minina di familha.

MISTÉRIUS
>>> Queim é a servidora qui
na frenti é toda educada e sorridenti mais num vê a hora da
xefi ser ezonerada pra ela açumir o lugar?
>>> O qui disé di um impresaru ricu qui vendi uma motu di
uma marca cum praca di otra, e
o compradó, uma peçoa simplis
e sem ricurso acaba mutadu pelos amarelin e quasi vai presu?
>>> Queim o sujeitu que ganhô o apelidu di ‘Uber’ purque vevi levando e trazendo
fuxicu pru patrão?
Vou nessa, filiz natal!!!
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RELIGIÃO

O Natal é de todos!
Pérola Venâncio
O Natal é a data mais esperada do ano. É o momento
de estar ao lado família e de
amigos. Comemorado anualmente em 25 de dezembro, na
maioria dos países a data é originalmente um feriado cristão,
marcando o nascimento de Jesus Cristo, o Messias do cristianismo. A palavra Natal significa nascimento e, por este
motivo, algumas religiões e
culturas comemoram a chegada de Jesus Cristo no mundo.
No catolicismo, o Natal carrega um dos significados mais importantes para as
pessoas que levam uma vida
cristã: celebrar o milagre do
nascimento de Jesus Cristo. A
jovem Fabiana Paulino, de 22
anos, frequenta a igreja católica desde pequena e relatou
que os adeptos de sua religião
começam a preparação para a
data quatro semanas antes, vivendo o período chamado de
advento, onde as liturgias das
missas são voltadas para preparar interiormente para que cada
um acolha em seus corações o
menino Deus que irá nascer.
Fabiana ainda falou sobre alguns símbolos presentes
nesta época, como, por exemplo, o presépio montado, representando todos aqueles que
estavam presentes no nascimento de Jesus. “Colocamos a
imagem de Maria grávida nos
dias anteriores a 25, e apenas
na noite de Natal, onde temos
a missa mais esperada, é que
a imagem do menino Jesus é
colocada na manjedoura. Esse
é um tempo de muita alegria e
de renovação da esperança e
da fé para nós católicos”, disse
Nascimento de Jesus
A Assembleia de Deus e
a Igreja Presbiteriana, duas
das principais denominações
evangélicas brasileiras, ce-

lebram o Natal com o simbolismo da presença de Cristo
entre os homens, onde a finalidade é refletir sobre seus
ensinamentos.
A confeiteira Maristela
da Costa Chagas Magalhães,
de 45 anos, frequenta a igreja
Assembleia de Deus e ressaltou que sua religião comemora
a data com foco na importância
do nascimento de Jesus. “É o
nascimento do Messias, Jesus,
filho de Deus. Nós comemoramos, sim, com a ceia de Natal
e família reunida, mas sempre
lembrando do Rei Jesus, com
canções voltadas para esse

acontecimento” concluiu.
Momento de solidariedade
De acordo com a doutrina espírita, que possui várias
vertentes, Jesus é o espírito
mais evoluído que já encarnou na terra e serve de guia
para toda a humanidade. O
espiritismo adota a moral
cristã, apesar de ter concepções teológicas divergentes.
O repórter fotográfico
Jair Araripe Suzuki Júnior,
29 anos, que frequenta centros espíritas desde a infância, explicou que na doutrina não existe uma cerimônia

específica e cada seguidor
tem a liberdade de celebrar
como se sentir à vontade.
“Pelo fato de acreditarmos
que Jesus é um espírito mais

evoluído, o Natal representa para nós um momento de
solidariedade, um dos princípios mais importantes no
espiritismo”, destacou.
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SICREDI

Trabalho
social forte

Em 2021, o Sicredi além
de estimular a economia local,
também teve uma forte presença social em Pedro Afonso e região. Para o gerente da unidade,
Luiz Eduardo Alves Freitas, a
cooperativa de crédito encerrou
o ano com um balanço positivo. “Apesar de ter sido desafiador por conta da pandemia, nós
conseguimos colocar em prática
um dos princípios do cooperativismo: a intercooperação, que
aconteceu quando fizemos ações
sociais em parceria com a Coapa
e a Coed que beneficiaram centenas de pessoas”, destacou.
Para o presidente da Coapa
e do Sistema OCB/Sescoop-TO,
Ricardo Khouri, desde a sua instalação em Pedro Afonso, em

2013, o Sicredi contribui para o
desenvolvimento social local.
Semeando conhecimento
De 8 a 12 de novembro,
cerca de 200 pessoas de escolas e instituições de Pedro
Afonso receberam palestra
feitas pela equipe do Sicredi,
dentro da 8ª Semana Nacional
de Educação Financeira.
Neste ano, o Sicredi ainda implantou o programa “A
União Faz a Vida” na Cooperativa de Educadores de Pedro
Afonso (Coed), com o foco de
formar cidadãos cooperativos.
Dia de Cooperar
Através do projeto Dia
de Cooperar (Dia C), o Sicredi

Equipe do Sicredi faz entrega de donativos: ações sociais beneficiaram centenas de pessoas em 2021

realizou várias outras contribuições sociais para a região
de Pedro Afonso como a entrega de cerca de 4.500 quilos de alimentos, 480 itens de
higiene e limpeza e 27 quilos
de leite em pó, para famílias e
entidades como a APAE de Pe-

dro Afonso e o grupo Amigos
do Meio Ambiente (AMA).
Ao lado da Coapa, da Coed, do
Grupo AMA e da Prefeitura de
Pedro Afonso, a cooperativa
contribuiu na revitalização da
Praça Ecológica IFTO, disponibizando parte da grama que

foi plantada no local.
Já em abril deste ano, o
Sicredi, juntamente com as
demais cooperativas do município, realizou a “Páscoa Solidária”, iniciativa com distribuição de 400 ovos de chocolate e
cestas básicas.

