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Sonho da BR-235 avança
Com a publicação do edital de licitação para contratação de empresa especializada em elaborar estudos,
projetos básicos e executivo de engenharia da obra, trecho TO/MA tem passo importante para sair do papel.
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ESPECIAL

EM PEDRO AFONSO

Começa formação de praças
Profissionais vão fazer curso superior de Tecnologia em Segurança Pública.
Comando do 3º BPM quer que militares iniciem serviço operacional neste semestre.
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Amor que não conta cromossomos

Impulso para o desenvolvimento

Famílias com pessoas com Síndrome de Down, como a de
Maria Eduarda, relatam desafios e vitórias conquistadas.
Preconceito ainda é a maior barreira para a inclusão.

Com investimento em infraestrutura, o Governo do Tocantins atende a demanda da região
Centro-Norte com obras em vários municípios que fortalecem o desenvolvimento.
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REGIÃO CENTRO-NORTE

Municípios recebem obras estruturantes
Ainda considerada uma região “esquecida”, o centro-norte
do Tocantins acompanha nos
últimos meses suas demandas
mais antigas serem atendidas por
ações que focam, principalmente, o desenvolvimento das cidades por meio da infraestrutura.
Os investimentos do Governo do Estado permitem que
os municípios ampliem a aplicação de recursos destinados a
obras que vão desde recuperação de estradas até reformas e
construções de novos espaços.
Um dos impulsionadores é
o Programa de Fortalecimento
da Economia e Geração de Empregos que destinou a cada um
dos 139 municípios tocantinenses, o montante de R$ 2 milhões
para ser investido conforme a
necessidade de cada município.
Em Bom Jesus do Tocantins,
Tupirama, Pedro Afonso, Santa
Maria do Tocantins e Guaraí, os
recursos estão sendo destinados
para revitalização de praças,
pavimentação e recuperação de
ruas e avenidas, além de reformas de instalações públicas.
Com duas obras a serem
executadas com recursos estaduais, o prefeito de Tupirama,
Ormando Brito Alves, afirmou
que a parceria com a gestão
estadual é importante para fortalecer a infraestrutura dos municípios. “Nós que somos de um
município pequeno temos dificuldade em conseguir executar
obras por falta de recursos, com
esse aporte dado pelo governador Wanderlei Barbosa teremos a oportunidade de atender
os anseios da população, com
obras que vão mudar a qualidade de vida das pessoas”, frisou
o gestor que usará os recursos
na revitalização da Avenida Antônio Primo Lacerda, revitalização de uma praça e construção
do Parque Ecológico.
Em Bom Jesus do Tocantins já está em andamento a pavimentação da Avenida Aeroporto. “É muito bom a parceria
com o Governo do Estado, pois
sabemos das dificuldades en-

TÚLIO BELARMINO

Obra de construção da escola de tempo integral, em Pedro Afonso, deve ser entregue ainda no 1º semestre

Wanderlei: “obras buscam tirar
cidades do isolamento”

frentadas e a facilidade na liberação de recursos para execução
de obras ajuda os municípios
a investirem em infraestrutura
de forma rápida”, declarou o
prefeito Paulo Hernandes, que
também executa obras de pavimentação em outros bairros da
cidade com recursos provenientes de emendas parlamentares
liberadas pelo atual governo.
Pedro Afonso e Guaraí
Em Pedro Afonso e Guaraí os recursos também serão
utilizados na recuperação da
malha asfáltica de vias urbanas,
entretanto, para além dos projetos que contam com o aporte
de R$ 2 milhões, a parceria com
o Governo do Estado tem atendido outras demandas como a

recuperação e manutenção da
TO-030, entre Pedro Afonso
e o distrito de Porto Real. No
município também ocorre a recuperação da TO-010 no trecho
de acesso às áreas agrícolas do
Prodecer III, e a reforma e revitalização do Colégio Cristo Rei,
que teve licitação com serviços
orçados em R$ 1.690.000.
Já a Escola Padrão de
Tempo Integral, localizada na
entrada da cidade, com capacidade de atender 1.600 alunos, já
se encontra com 85% das obras
concluídas e deve ser entregue
ainda neste semestre.
No município de Guaraí,
o governo executa ações para
a reestruturação do Parque Industrial e Comercial Domingos
Mariano. O investimento será
de R$ 8,2 milhões com recursos oriundos do Programa de
Impulsionamento da Indústria,
Comércio e Serviços do Tocantins (PICS). O Parque Industrial
está localizado às margens da
BR-153 em uma área de 242
mil m² e tem capacidade para
84 indústrias. Segundo a prefeita Fátima Coelho, toda a região ganha com a construção do
distrito industrial, pois gerará
um crescimento econômico e
diversos empregos em Guaraí e
também vai atrair novos investi-

dores para a região.
Fim do isolamento
O Governo também lançou a licitação para pavimentação asfáltica da TO-239, uma
das principais demandas da
região, que ainda sofre com a
questão do isolamento. O trecho da rodovia que liga Itacajá
a Itapiratins conta com 44 km a
serem pavimentados, com um
investimento de R$ 36 milhões.
Outra proposta já sinalizada pelo Governo do Estado é
o estudo para as obras de pavimentação de trechos da TO-010,
entre Tocantínia e Pedro Afonso, e da TO-432, entre Santa
Maria do Tocantins e Centená-

rio, além da rodovia de acesso à
cidade de Recursolândia.
Segundo o secretário da
infraestrutura, Jairo Mariano,
a determinação do Governo do
Estado é que as obras de infraestrutura sejam priorizadas
de acordo com a necessidade
de cada município. “Temos essa
missão de atender os municípios, pois compreendemos a demanda por obras de infraestrutura e a dificuldade de recursos.
Temos unidos forças junto com
os municípios para dar máxima
celeridade a essas obras e assim
transformar as nossas cidades”.
Já o governador Wanderlei
Barbosa destacou a importância da região para o Estado e a
necessidade de fortalecer a infraestrutura para o desenvolvimento das cidades. “Tenho um
carinho muito grande por essa
região e conheço de perto as
principais dificuldades enfrentadas pelos moradores, produtores e investidores. Estamos em
constante diálogo com os gestores e líderes para que possamos
atender as demandas e trazer
mais benefícios, principalmente
por meio de obras, já que essa é
uma das poucas áreas em todo
o estado onde ainda temos cidades isoladas por falta de infraestrutura básica de acesso. É uma
realidade que queremos mudar,
embelezando nossas cidades e
trazendo um desenvolvimento
atrelado à qualidade de vida”,
disse o chefe do Executivo.
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EDITAL LANÇADO

BR-235 avança rumo a sonho
Gabriel Dias
Após uma espera de mais
de 30 anos, finalmente as obras
da BR-235, no trecho que liga
o Tocantins ao Maranhão, têm
tido avanços importantes, no
campo processual, entre os anos
de 2021 e 2022. No ano passado, o Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (Dnit) anunciou a conclusão
do Estudo de Viabilidade Econômico, Técnica e Ambiental
(EVTEA). No último dia 22 de
março, mais um passo histórico
foi dado, com a divulgação no
Diário Oficial da União (DOU)
do edital do Regime Diferenciado de Contratação para contratar empresa especializada para a
Elaboração de Estudos, Projetos
Básico e Executivo de Engenharia da obra.
De forma resumida, a finalidade do projeto executivo
é minimizar a probabilidade
de erros na execução da obra
ou serviço, de forma a garantir
a eficiência da contratação. O
projeto executivo complementa o projeto básico, inserindo
a ele os detalhes construtivos
e de montagem necessários à
perfeita execução da obra ou
serviço. Por essa razão, essa
etapa é fundamental para que a
obra de fato seja iniciada.
Com essa etapa concluída, as empresas que irão vencer
a licitação iniciam o projeto,
que visa a execução das obras
de implantação, pavimentação,
adequação de capacidade com
melhoria da segurança e eliminação de segmentos críticos da
BR-235, no trecho entre os estado do Tocantins e Maranhão,
com extensão total de 318,10
km, o que inclui o trecho entre
Pedro Afonso (TO) e Alto Parnaíba (MA).
De acordo com o edital, o
regime de execução contratual
será o de empreitada por preço
global, ou seja, quando se contrata a execução da obra ou do
serviço por preço certo e total.

bancada federal do Tocantins e
aos integrantes do Movimento
da BR-235 que estão lutando,
articulando e acreditando no
movimento. Isso significa que
todo o processo em torno da
235 está andando, que estamos
na direção correta e, certamente, veremos essa obra concluída, trazendo progresso e desenvolvimento para nossa região
de Pedro Afonso e o Tocantins
em geral”, comentou.

O critério de julgamento será
o por menor preço e o modo
de disputa será aberto. O documento diz ainda que o valor
total estimado da licitação é de:
R$ 15.500.136,54 e o orçamento referencial foi elaborado de
acordo com a nova tabela de
preços de consultoria do DNIT,
data-base de julho/2021, bem
como a tabela referencial de
projeto do DAER-RS, data-base de maio/2019. A abertura das propostas será no dia 12
de abril, a partir das 15 horas.
A licitação é subdivida em três
lotes (A, B e C). São os trechos que somam os 318,10 km.
Cada um dos lotes tem um preço estimado.
Atuação
Líder do governo federal no Congresso Nacional,
o senador Eduardo Gomes
(MDB), ao lado de outros parlamentares do Tocantins, tem
atuado nos bastidores junto
ao ministro da Infraestrutura,
Tarcísio de Freitas, para que
o projeto da BR-235 seja uma
das prioridades.
“A BR-235, assim como
a BR-010, são obras importantes para o desenvolvimento do

nosso estado e, consequentemente, para o país. É através
da melhoria delas que vamos
ter um corredor logístico da
nossa produção rural estruturado, que, além de ajudar no
escoamento de milhares de
grãos, resultará em benefícios
concretos para a população tocantinense. Com a publicação
do edital para o projeto executivo da BR-235 conseguimos,
com certeza, um marco histórico para o Estado. Agradeço a
confiança que venho recebendo, não é uma questão de fácil
resolução, pois temos muitos
trâmites até a obra ser iniciada de fato, mas juntos vamos
conseguir realizar esse sonho”,
disse o senador.
Movimento Pró-BR-235
TO/MA
Composto por produtores rurais, empresários, parlamentares, prefeitos e comunidade em geral, o Movimento
Pró-BR-235 é vanguardista na
defesa para que as obras do trecho sejam concluídas, já que
elas tiveram início em 1989.
Os avanços dos últimos anos
também fazem parte da atuação
do movimento que busca mo-

bilizar a sociedade em torno da
importância da construção da
rodovia federal.
“Um grande passo foi
dado com esse edital de licitação em relação a BR-235.
Agora, aguardamos os trâmites legais para que a empresa
vencedora possa dar início aos
trabalhos dentro do projeto
executivo e com isso avance
o processo da BR-235. Sabemos que esse passo é de extrema importância mas ainda
não é o passo definitivo, pois
ainda temos muitas lutas pela
frente, precisamos ainda aumentar a articulação junto aos
parlamentares e ao DNIT em
Brasília, para que haja celeridade em torno dos trabalhos”,
destacou Ricardo Neves, um
dos líderes do Movimento Pró-BR-235, que lembrou também
que o edital traz maior clareza
quantos aos prazos do processo e com isso se chegue até a
etapa mais importante que é a
licitação da obra.
Neves ainda agradeceu
o empenho que tem visto de
congressistas e dos membros
ligados ao Movimento Pró-BR-235. “Quero agradecer
aos nossos parlamentares da

Referência
Presidente da Cooperativa Agroindustrial do Tocantins
(Coapa), que atualmente agrega 355 produtores de todos os
portes, Ricardo Khouri falou
sobre como a rodovia afeta a
vida do produtor, não apenas
do Tocantins, mas de diversas
partes do país.
“Sem sombra de dúvidas
é uma obra de infraestrutura
que vai consolidar a região
médio-norte, todo o Estado
do Tocantins e uma área grande do MATOPIBA. Com isso
vamos entrar numa terceira
onda de desenvolvimento, que
é a parte agroindustrial, com
trânsito de fabricantes de fertilizantes, óleo de soja, farelo,
indústrias de transformação,
proteína animal, como aves e
suínos, por exemplo”, destacou o produtor rural.
Para Khouri, essa rede
de infraestrutura não só com a
BR-235, mas com a BR-010, e
estradas vicinais e rodovias estaduais, provavelmente, tornem
a região tocantinense de Pedro
Afonso uma das maiores, com
um dos grandes polos de incremento de produtividade. Com
isso, irá induzir o desenvolvimento tecnológico para todo o
MATOPIBA. O presidente da
Coapa finalizou dizendo que a
parte de infraestrutura é fundamental tanto quanto a tecnologia e sem ela fica difícil obter
melhorias significativas, o que
afeta a criação de empregos e
geração de renda.
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SANTA MARIA

Obras em andamento
Garantir a aplicação correta dos recursos públicos para
melhorar o bem-estar da população, por meio da execução de
obras que ampliem a infraestrutura do município em diversas áreas, é umas das metas da
atual gestão de Santa Maria do
Tocantins, que tem à frente o
prefeito Itamar Barrachini.
Entre as obras em execução está a construção da ponte
sobre o Rio Soninho, no valor
de R$ 1.417.825,51. Ainda na
zona rural, acontece a recuperação de estradas vicinais
para melhoria da vida do homem do campo.
Os investimentos também
contemplaram a pavimentação
asfáltica da Avenida Francisco
de Assis com recursos no montante de R$ R$ 439 mil.
A administração municipal aguarda o fim do período
chuvoso para iniciar, ainda no
primeiro semestre de 2022, a
revitalização e ampliação da
Creche Pequeno Cidadão, no
valor de R$ 229.906,00, e a pavimentação asfáltica de trechos
da Avenida Francisco de Assis

Com investimento superior a R$ 1,4 milhão, ponte do Soninho beneficiará centenas de moradores

com as Ruas 14 e 15, que custará R$ 359.672,43.
Mais investimentos
Também foi lançado
o edital de licitação para a

construção da sede própria do
Poder Executivo municipal. A
obra terá valor previsto de R$
1.319.181,40. Já o Setor Aeroporto, também conhecido
como Setor Pimentel, recebe-

rá a primeira fase de implantação de energia elétrica no
valor de R$ 250.739,43.
A prefeitura também começa, em breve, o processo de
regularização de lotes e terrenos

no município. A meta é entregar
1.000 títulos de imóveis .
Para a moradora do Setor
Aeroporto desde 2018, Jescimar
Nunes de Jesus, a chegada da
energia vai acabar com a escuridão das ruas e melhorar a vida
de quem mora no bairro. “Hoje,
durante à noite, temos que usar
lanterna para chegar ao centro
da cidade. Com esse investimento da prefeitura vamos poder comprar eletrodomésticos
para melhorar a qualidade de
vida, pois atualmente dependemos de gambiarra para usara
TV e vai acabar com o perigo de
choque”, testemunhou.
Para o prefeito Itamar Barrachini, o pacote de obras executado em Santa Maria tornam
realidade o anseio da comunidade de ver a cidade crescer. “Essas obras eram um sonho e, agora, estão chegando aos quatro
cantos da cidade. Fazemos uma
gestão com qualidade, levando
os serviços ao povo e agindo
para que a população acredite
que conseguimos fazer cada vez
mais com os recursos públicos”,
afirmou o gestor.

RESULTADOS POSITIVOS

Sicredi segue crescendo
Instituição financeira cooperativa comprometida com o
crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento
das regiões onde atua, o Sicredi
União MS/TO e Oeste da Bahia
registra resultados expressivos
ano após ano. Em 2021 não foi
diferente. Os dados foram divulgados no dia 22 de março, na
assembleia de núcleos virtual.
A agência de Pedro Afonso também apresentou resultados positivos: o total de sobras
(lucro) devolvido aos associados foi de R$ 309.544,23, sendo
que os integrantes da cooperativa decidiram que 50% vão para

conta corrente e 50% à conta
capital. Outro resultado relevante foi a adesão de novos associados, que fechou o ano com
1.530, mas em março de 2022 já
contava com 1.659 membros.
Gerente da agência de
Pedro Afonso, Luiz Eduardo
Freitas considera os resultados
excelentes e citou que foram
alcançados graças a um trabalho que vem sendo realizado
há alguns anos com grandes
parceiros no cooperativismo,
além de uma equipe de colaboradores
comprometida
em levar a melhor solução
financeira para os associa-

dos. “Contamos, ainda, com
o apoio e parceria de nossos
coordenadores de núcleos, que
sem dúvidas fazem parte deste
sucesso da agência e do cooperativismo em Pedro Afonso e
região”, completou o bancário.
Sorte Grande
Recentemente, o Sicredi lançou a campanha Sorte
Grande para reforçar o hábito de poupar. A partir de R$
100,00 já é possível concorrer aos prêmios do sorteio. As
aplicações em poupança, LCA
e depósito a prazo geram números da sorte.

Desempenho do Sicredi em 2021 foi altamente positivo

O total de prêmios e de
R$ 1 milhão e a campanha é
dividida em fases, sendo a
primeira fase de prêmios (de
março a junho) instantâneos
pelas raspadinhas. Os prêmios
são: churrasqueira elétrica, liquidificador, headphone JBL,
bonés, kit churrasco, cooler,
garrafa térmica e squeeze.
Depois, prêmios mensais,

como vale-compras no valor
de R$ 1.000,00 cada, prêmios
em conjunto, vale-viagens no
valor de R$ 10 mil cada e na
etapa final , um SUV Wolkswagen Nivus. Ao todo serão
sorteado três unidades, sendo
um por regional. O regulamento está disponível no site
https://www.sicredi.com.br/
promocao/sortegrande/.
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TUPIRAMA

Diversas áreas contempladas
O mês de março foi marcado por diversas ações realizadas pela Prefeitura de Tupirama. Além de ter conseguido
zerar os casos positivos de Covid-19 no município graças a
uma atuação preventiva, a gestão realizou ações direcionadas
ao Dia da Mulher, atividades
esportivas, firmou parceria com
o Ruraltis e celebrou a doação
de um terreno importante.
No dia 9 de março, durante mais uma edição da Feira do
Pequeno Produtor, a Prefeitura
de Tupirama realizou programação em homenagem a mulher tupiramense, tais como
sorteio de brindes, bingo exclusivo para mulheres e a primeira
edição do projeto “Mulheres
Brilhantes”, que homenageou
mulheres que dedicaram suas
vidas ao desenvolvimento social, político, religioso, cultural
e econômico do município. As
homenageadas foram: Iraci da
Silva Silveira, Ivone Pereira
da Silva Alves, Joana da Luz
Sá, Maria das Graças Gomes
de Melo (Mariquinha), Maria

Melo, que é filho de Edimar e
atual dono da propriedade rural, compareceu para assinar
o ato de doação e disse que o
Cemitério de Tupirama é um
museu histórico, pois ali estão
sepultados parentes, inclusive
seu pai, amigos e pessoas importantes que fizeram parte do
desenvolvimento de Tupirama.

Equipes da Prefeitura de Tupirama e do Ruraltins durante assinatura de termo de cooperação técnica

da Paz Brito Rodrigues, Maria
Ivanildes Moraes Dias e Zélia
Costa Gomes.
Na ocasião, o prefeito Ormando Brito Alves disse que
a homenagem serve para reconhecer a contribuição dada
pelas mulheres à comunidade e
que através dos seus trabalhos,

dedicação, exemplo de amor e
respeito é que o município tem
alcançado a evolução social, política e econômica que hoje vive.
Cemitério
Durante o mês de março,
também foi realizado o ato solene de assinatura do termo de

doação da área do Cemitério
Público de Tupirama (Jardim da
Esperança), formalizando assim,
a doação realizada verbalmente
há muitos anos pelo economista
Edimar Gomes de Melo, na época proprietário da Fazenda Santa
Clara onde fica o cemitério.
Yure Gagarin Soares de

MILITARISMO

3º BPM inicia
formação de praças
Com duração de um ano,
teve início no último dia 28 de
março, no 3º BPM, em Pedro
Afonso, o Curso de Formação
de Praças da Polícia Militar
do Tocantins que vai habilitar
profissionais com a formação
superior de Tecnologia em Segurança Pública. Além das disciplinas de formação policial
militar, o conteúdo terá matérias das áreas de Direito, Administração, Sociologia, Psicologia da Ética e Cidadania, e
disciplinas voltadas ao Planejamento Estratégico e Gestão em
Segurança Pública.

Ainda neste primeiro semestre do curso, após a
aplicação das disciplinas de
formação policial militar, os
alunos já devem ser empregados como estagiários sob supervisão de policiais militares
graduados. Essa adição de novos conhecimentos resulta em
um acréscimo na carga horária
do curso, que passará a ser de
1.600 horas-aula.
Além da turma de Pedro
Afonso, que inicialmente conta
com 31 integrantes, mas pode
chegar a 50, os alunos foram
divididos em 27 turmas, distri-

Além da formação militar, alunos-praças irão fazer curso superior
em Tecnologia em Segurança Pública

buídas em 14 polos de formação, sediados em outras unidades da PMTO.
“A rotina do quartel já
mudou, nosso efetivo está
mais motivado, precisamos
ter essa oxigenação, esse movimento. Queremos que eles
saiam daqui formados milita-

res, guerreiros, em nosso jargão, com sangue no olho, para
enfrentar a criminalidade, mas
também queremos fazer com
que esses alunos queiram ficar
aqui no batalhão e trabalhem
nos municípios da região”,
ressaltou tenente-coronel Tirello, comandante do 3º BPM.

Esporte
Nos dias 12 e 13 de março, a administração municipal
realizou o I Torneio Aberto de
Futsal. A competição ocorreu
com a participação de 11 equipes convidadas dos municípios
de Guaraí, Barrolândia, Brasilândia, Goianorte, Tupiratins,
Tupirama, Bom Jesus e Pedro
Afonso. A equipe campeã foi a
do Parque SB/Vila Nova de Pedro Afonso, que venceu a equipe Esporte Clube de Bom Jesus
do Tocantins.
O prefeito Ormando agradeceu a organização do evento
e a participação da comunidade, destacando a importância
do esporte.
IFTO
O Curso de Formação
de Praças, conforme Plano de
Curso e Projeto Pedagógico,
é realizado em parceria com
o Instituto Federal do Tocantins (IFTO), Para o capitão
Calístenes, que é coordenador
local do curso, a dinâmica da
formação tem como objetivo
colocar, de forma capacitada
e o mais breve possível, esses
alunos atuando nas ruas. “Vamos priorizar, primeiramente,
as disciplinas propriamente
policiais, para que os alunos
tenham a capacitação suficiente para começar a ter contato com a população nas ruas
e com algumas ocorrências
policiais. A PM se preocupou
em atender os anseios da sociedade, de formar policiais
com capacitação adequada ao
nível em que a sociedade evoluiu”, comentou.
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BOM JESUS DO TOCANTINS

Ações visam melhorar qualidade de vida
O desenvolvimento dos
municípios muitas vezes é baseado na infraestrutura que recebem. Entretanto, para além dos
investimentos no crescimento
da cidade e na construção de
prédios públicos, pavimentação
de ruas e demais obras que beneficiem a comunidade, em Bom
Jesus do Tocantins o governo
municipal tem trabalhado, nos
últimos anos, no fortalecimento do cidadão e na melhoria da
qualidade de vida por meio de
ações de assistência social e de
incentivo ao esporte.
Bandeira levantada pelo
prefeito Paulo Hernandes, o
cuidado com o povo bonjesuíno é um dos focos da Secretaria
de Assistência Social, que com
trabalhos destinados a famílias
em situação de vulnerabilidade,
além de atividades com grupos
de crianças, jovens, adultos e
idosos, melhoram a vida das
pessoas que buscam algum tipo
de auxílio.
Entre as conquistas na
área de assistência social nos
últimos meses estão a entrega
de mais de 1.000 kits alimentares a famílias, aquisição de
veículos para atender as de-

Prefeitura busca levar atendimentos sociais às pessoas de diferentes idades

mandas da secretaria, reuniões
do grupos de idosos, atividades
do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), além da
já tradicional Feira Cultural e
de outros eventos como a Festa das Crianças, em 2021, que
marcou a retomada dos eventos

públicos no município.
Também está em andamento o projeto que reforma
residências localizadas no município que se encontrem em
situação de vulnerabilidade ou
de risco das instalações, que já
atende diversas famílias.

Em uma junção que visou quebrar o histórico do
município de casos de jovens
envolvidos com drogas, a
gestão do prefeito Paulo Hernandes também investiu na
formação esportiva de crianças e adolescentes e ações

sociais que levam o esporte
até os bairros da cidade. Iniciativas que colocam o município em destaque no esporte
em toda a região, com competições que atraem jogadores de todo o Estado.
Além disso, a Prefeitura,
por meio da Secretaria Municipal de Esportes, investe em
programas que propiciem qualidade de vida por meio de atividades esportivas com grupos
de jovens e adultos, treino funcional e a formação de equipes
masculinas e femininas, em
diversas modalidades.
“Nosso foco é fazer com
que o desenvolvimento da comunidade ocorra no mesmo
ritmo que as obras públicas.
Não adianta termos uma cidade bonita se as pessoas não
têm a qualidade de vida que
merecem. Por isso, estamos
cuidando da cidade e também tendo essa atenção com
o nosso povo, pois sabemos
que isso é importante e que faz
com que nossa gestão alcance
a meta de garantir à população
bonjesuína mais qualidade de
vida”, afirmou o prefeito Paulo Hernandes.

AGO 2022

Coapa destaca investimentos
Apesar da crise que atingiu a economia mundial, a
Cooperativa Agroindustrial do
Tocantins (Coapa) divulgou
que teve bons resultados em
2021. Os dados foram apresentados durante Assembleia
Geral Ordinária (AGO), no
dia 25 de março, na sede da
cooperativa em Pedro Afonso.
Participaram diretores e conselheiros, 40 associados e seus
familiares, além de colaboradores e convidados.
O destaque do balanço
foi o investimento de aproximadamente R$ 30 milhões na
revitalização e ampliação do

armazém, em Pedro Afonso,
um dos maiores aportes de recursos já feito pela cooperativa, que neste ano completa 24
anos de fundação e tem atualmente 355 associados em 20
municípios tocantinenses.
As obras contemplaram
a duplicação da capacidade de
recepção para 480 toneladas/
horas, construção de um silo
pulmão e instalação de novos
equipamento de secagem e
pré-limpeza, elevadores, esteiras transportadoras, moegas e geradores de energia.
Para o presidente Ricardo Khouri, a ampliação

da unidade armazenadora
num curto espaço de tempo
e diante de aumento “brutal” dos custos de materiais
e serviços, só foi possível
graças a capacidade de realização da direção e ao espírito empreendedor de seus
cooperados.
Na ocasião, após apresentação de dados e parecer
favorável do Conselho Fiscal
da Coapa, os cooperados com
direito a voto aprovaram, por
unanimidade, as contas referentes ao ano de 2021.
Ainda durante a AGO
foi divulgado o faturamento

Cooperativa aplicou cerca de R$ 30 milhões para melhorar
fluxo de seu armazém em Pedro Afonso

recorde de R$ 485.147,745,
um crescimento de 56% em
relação a 2020. Já as sobras (lucro) somaram R$
971.603,61, valor que foi adicionado, em decisão unânime
dos cooperados, ao fundo de
contingência da Coapa para
investimentos futuros.

Recepção de grãos
Até o fechamento desta
edição, a Coapa já tinha recepcionado cerca de 144 mil
toneladas de soja e superado as
142.672.590 toneladas da Safra
2020/2021, até então o maior
volume já recebido em toda a
história da cooperativa.
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Eleição

Apesar do regimento interno permitir, chamou atenção a antecipação, em oito meses, da eleição para escolha dos novos membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Pedro Afonso. Único candidato na disputa, o vereador João do Povo (Cidadania) se elegeu presidente e vai comandar
o Legislativo por um ano, a partir de 1º de janeiro de 2023.

Contra e a favor
Ainda na Câmara de Pedro
Afonso são frequentes os embates entre críticos do prefeito Joaquim Pinheiro (PP), principalmente entre o atual presidente e
ex-aliado Breno Alves (PDT), e
parlamentares da base. Marquin
Catabriga (DEM), que assumiu
o cargo de líder de governo, é o
mais ferrenho defensor do chefe
do Executivo. Ele substituiu Lili
Benício (PDT), que se licenciou
para cuidar da saúde.

Mudança I
Pré-candidato a deputado
federal, Gylwander Peres deixou o Partido Republicano da
Ordem Social (PROS), e se filiou ao Partido Progressista (PP)

Mudança II
Quem também desembarcou no PP foi o prefeito
de Pedro Afonso, Joaquim Pinheiro, depois de sair do Partido Democrático Trabalhista
(PDT), sigla pela qual foi eleito em 2020. O gestor garantiu
que não estava insatisfeito no
antigo partido e a decisão de
mudar de partido foi por causa

da representatividade do PP e a
destinação de recursos que isso
pode gerar ao município.

A máquina custa cerca de R$
60 mil. O crime é investigado
pela Polícia Civil.

Nomes

Destaque

Enquanto Pedro Afonso
não deve ter nenhum postulante
ao cargo de deputado estadual,
em outros municípios já tem
pré-candidatos buscando apoio.
Dois deles são ex-prefeitos e filiados ao Partido Social Democrático (PSD): Genésio Ferneda
(Guaraí) e Luciano Oliveira
(Goianorte).

O pedroafonsino Moisés
dos Santos Brito, 18 anos, teve
mais uma conquista importante
no atletismo. Ele foi o 2º colocado no salto em altura na
Seletiva Nacional Gymnasíade
2022, que aconteceu em Aracaju (SE). Foi mais uma medalha
para o atleta que coleciona excelentes resultados.

Relação

Regularização

Desde que assumiu o comando do 3º BPM, o tenente-coronel Tirello faz visitas a
prefeitos, representantes de órgãos do Judiciário e dirigentes
de cooperativas e empresas. A
intenção é apresentar sua dinâmica de trabalho e reforçar os
laços institucionais.

Moradores dos setores
Zacarias Campelo, Aeroporto
II e Nelzir Pedreira receberam
títulos de seus imóveis. Foram
100 títulos entregues por meio
da parceria entre a Prefeitura de
Pedro Afonso e a Corregedoria
Geral da Justiça do Estado do
Tocantins.

Sumiu

Pediu pra sair

Até o fechamento desta edição não se tinha notícia
do trator da Prefeitura de Pedro Afonso furtado na região
do Assentamento Rio Sono.

Mauro Carlesse renunciou
para não ter o mandato cassado. Dizem que será candidato a
deputado federal. Alguiém tem
coragem de votar nele?

>>> Oia eu xegandu na bagaça otra veis trazendu verdadis!
>>> Si tein uma coza feia é
homi barbudu qui num teim
coragi di botá a cara pra baté
e uza perfil falçu im redi social pra criticá us zotru. O
elementu não si iscondi na
ora di falar di genti simplis
e na ora di detoná os graúdo
cria um personagi. Cadê a
coragi, valentão?
>>> Uma otoridadi ali pareci ter viradu mininu di
mandadu do xefi. Dá noju
vê a babassão. Tão dizendu
qui o xefi levá uma pancada nas parti baxa, num vai
sobrá um denti na boca du
puxassacu.
>>> Pouca genti sabi mais
Pedrafonso teim uma secretaria istraordinaria de galeria
pruvial. Pos tá bom du secretaru cumessá a trabaia purque
o qui mais teim aqui e buracu
xeio di lama e rua alagada!
Vamu isperá a xuva pará pra
vê si jogam ao menus um
pixi nessas panelas.
>>> E num é qui o ‘Raposão’
agora teim um ajudanti!? É o
‘Raposinha”! Iscondi os puleru qui eça dupra é perigosa!

>>> Rapais e aqueli deputadu que só veim aqui em épuca de campanha. O bonitão
levou uma tirada na posse
do governador. Saiu até na
televisão. Istendu a mão pra
cumprimenta o govi, ficó no
vaco cum a mão istendida e
feis aquela cara de tachu du
fundu inferrujadu.

MISTÉRIUS
>>> Qual veriador tava metendu a lenha num colega
inquantu o celular no bolsu
ligou justamenti pra queim
tava sendu detonadu?
>>> Qui lideranssa faltandu
ainda 4 meis pra campanha
eleitoral já consiguiu tirá dinheru di 2 précandidatu a deputadu istadual? Pensi num
sujeitu avião!
>>> Queim foi o cidadão
beim casadu e cristão qui
presentiou sua amiga noturna
cum uma motinha e um aifoni, inquantu a patroa anda
de bicicreta cum a correnti
caindu e o celular tá tão vei
qui vevi travando e disligandu só?
Vô vazandu, vorto em abril!!!
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SÍNDROME DE DOWN:

soa com Down. “A mensagem
que deixo aos pais de pessoas
com Síndrome de Down ou
qualquer outra situação, é que
eles são pessoas como qualquer uma, com limitações,
anseios, expectativas, temores e que o melhor que podemos fazer por eles é tratá-los
sem medos, expondo-os ao
maior número de experiências
e desafios possíveis para que
se integrem a sociedade da
melhor forma possível”, descrevem ao mencionar que ser
diferente é ser normal, todos
somos diferentes uns dos outros e é nas diferenças que nos
encontramos.
Com o carinho e cuidado
que recebem, Luiz Eduardo, um
apaixonado por futebol e pelo
Flamengo, e Maria Eduarda, que
adora mostrar sua rotina nas redes sociais, levam uma vida normal com outros jovens da mesma idade e são muito felizes.

O
supera tudo!
Henrique Lopes
Março é o mês dedicado
à conscientização e inclusão
das pessoas com Síndrome de
Down, uma condição genética que atinge uma a cada 700
crianças nascidas no Brasil,
conforme a Federação Brasileira das Associações de Síndrome
de Down (FBASD), estimando
uma população média de 300
mil pessoas com a síndrome.
Entre as características
físicas de quem tem Síndrome
de Down estão os olhos amendoados, maior propensão ao
desenvolvimento de algumas
doenças, menor estatura e seu
desenvolvimento
intelectual
pode ser mais lento do que o de
outras pessoas.
Porém, para a maioria
das pessoas nestas condições
o maior problema que enfrentam ainda é o preconceito, mas
que é superado com o apoio da
família e amigos, que buscam
incluí-los na sociedade para
que tenham melhor qualidade
de vida.

Para a empresária Simone
Silva Reis, mãe da adolescente
Maria Eduarda Reis Silva, de
15 anos, o carinho, cuidado e
atenção dados às pessoas com
Síndrome de Down são a base
de um amor que não se mede.
“Amo ser mãe dela. Ela é um
amor de pessoa, conta histórias
engraçadas e tem uma imaginação que encanta todos à sua
volta. Veio para mudar nossa
família, hoje somos ainda mais
unidos por causa dela”, contou
ao reforçar que é muito feliz por
ter a filha em sua vida.
Sobre as dificuldades enfrentadas no dia a dia, Simone lamenta que o preconceito
é uma das piores batalhas. “É
muito doloroso. Não sei por que
as pessoas são assim. No lugar
de dar amor ou olhar com forma
de amor, olham como se tivessem até nojo. Dói muito, mas
sempre levanto a cabeça e penso que ela tem o meu amor e de
toda a sua família e isso é o que
importa”, completou.
Segundo Pedro Vitor Fernandes Craveiro e Teresa Rezen-

Luiz Eduardo adora futebol e vive cercado de familiares e amigos

Pais dão carinho e condições para Maria Eduarda levar uma vida normal

de Tavares Craveiro, como todo
casal que se prepara durante os
nove meses de gestação, faz planos para o filho e de coisas que
possam ser vivenciadas com ele,
com o diagnóstico de Síndrome
de Down após o nascimento, os
pais de Luiz Eduardo Tavares
Craveiro, de 26 anos, tiveram
que fazer um replanejamento de
toda uma trajetória de vida.

“Como todo pai, as maiores dificuldades enfrentadas
são os desafios diários. Quando
criança as dificuldades começam com os desafios cotidianos:
ficar em pé, caminhar, demonstrar o que está sentindo, comer
com as próprias mãos, ir à escola, fazer amizade”, relatou
Pedro Vitor ao dizer que lembra
do dia que recebeu o diagnóstico do filho. “A sensação era
de que estávamos perdendo um
dos nossos sonhos”, afirmou.
Já na adolescência, a mãe
Teresa Rezende descreveu que
as dificuldades estão no enfrentamento dos preconceitos e na
vivência de isolamento que a
sociedade proporciona. “A pessoa com Síndrme de Down têm
as mesmas necessidades que um
jovem sem Down: buscam uma
namorada, buscam cativar e ter
amigos, querem a independência de sair com os colegas, arrumar emprego, ter seu próprio
dinheiro”, destacou.
Entretanto, o casal ressaltou que o amor, o respeito e
a inclusão são as chaves para a
qualidade de vida de uma pes-

A importância da inclusão
Trabalhando com pessoas
na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
de Pedro Afonso há mais de
20 anos, a professora Domingas Alves Xavier Nunes fez da
profissão um ato de amor em
prol da inclusão de pessoas
especiais. “A inclusão é o primeiro passo para que pessoas
com necessidades especiais
se tornem membros da comunidade escolar. Pessoas com
Síndrome de Down são capazes de compreender suas limitações e conviver com suas
dificuldades, tendo autonomia
para tomar iniciativas”, descreveu ao dizer que o preconceito existe, mas com o acesso
à educação muitas barreiras
foram quebradas por meio de
ações inclusivas.
Ainda de acordo com Domingas, após tantos anos trabalhando na APAE o sentimento é
de gratidão. “Me sinto agraciada por Deus fazendo parte desse trabalho inclusivo. Temos
dificuldade sim, mas o acesso
à informação e políticas públicas atuais facilitaram a evolução do atendimento e conhecimento que não existia antes.
Isso nos ajuda a potencializar
a aprendizagem dos alunos”,
avaliou a educadora.

