D

eOlho

centronortenoticias@gmail.com

Bastidores dos
fatos políticos
e da sociedade

Centro-Norte

>>> PÁGINA 7 <<<

Notícias

“Isconda as penosa, o
‘Raposão’ xegou”.

>>> Página 7 <<<

O Jornal de Todos

EDIÇÃO N° 145 >>> ANO 13 <<< R$ 1,00

PEDRO AFONSO, 1º de fevereiro
a 1º de março de 2022

MOVIMENTO PRÓ-BR-235

A luta
continua!

Visando reunir apoio para acelerar o processo
de construção das obras da BR-235, grupo
concentrará esforços na aproximação com
parlamentares e setores de destaque. Intuito é
realizar sonho da conclusão da rodovia federal.
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PEDRO AFONSO SEGUIRÁ SEM REPRESENTATIVIDADE?
Pelo andar da carruagem, o município continuará sem um representante legítimo na
Assembleia Legislativa. Líderes políticos evitam falar sobre assunto no momento.
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MULHERES

3º BPM

Comandante destaca prioridades

Uma grande rede de apoio

Manter o policiamento ostensivo é uma das metas do novo
comandante da 3º BPM, tenente-coronel Tirello. Com 27 anos
na carreira militar, ele substituiu o major Aderlan.

Muito além do protagonismo e dos avanços dos direitos, o dia 8 de março lembra da importância de se
criar uma sociedade mais justa e igualitária para as mulheres. No mês da mulher, o CNN conversou
com um time feminino que busca impulsionar outras mulheres por meio do seu trabalho e vivência,
criando um movimento de transformação social focado na melhoria da qualidade de vida.
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MOVIMENTO PRÓ-BR-235

Foco na articulação política
Gabriel Dias
Nos últimos anos a região
Centro-Norte do Tocantins tem
se destacado pelo produção
agropecuária que engloba os
setores da agricultura e pecuária e ajuda a puxar a economia
do Tocantins. Contudo, apesar
do desenvolvimento, os dois
setores sofrem com a falta de
estrutura nas vias rodoviárias e
isso segue sendo um dos gargalos da região, que é ligada por
estradas estaduais e federais,
mas com grandes trechos sem
pavimentação, em obras ou no
leito natural, o que gera dificuldades na mobilidade e encarece o transporte de grãos, gado,
hortifutis e outros produtos.
Um dos trechos que carecem de atenção é o da BR-235,
que vai de Pedro Afonso (TO) a
Alto Parnaíba (MA). Do planejamento inicial, ainda na década
de 1980, de 270 km, apenas 80
km forma abertos e estão sem
pavimentação. No restante do
caminho apenas piquetes, marcações e estradas vicinais feitas por moradores, produtores
rurais e prefeituras. Pelo mapa
da Agência Tocantinense de
Transportes e Obras (Ageto) é
possível observar que no trajeto
entre a cidade tocantinense e o
município do Maranhão, o trecho planejado da rodovia federal
recebe ligação de rodovias estaduais e federais, o que mostra o
tamanho da importância, caso as
obras fossem retomadas.
De olho nesse problema
que perdura por anos, o movimento Pró-BR-235, formado
por líderes políticos, entidades
classistas, produtores rurais e
representantes de diversos segmentos da sociedade, tem buscado viabilizar apoio, principalmente dos governantes, para
que o projeto seja retomado. No
último ano, o movimento viu o
sonho avançar após a conclusão
do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental
(EVTEA), feito pelo Departa-

Encontro reuniu representantes de diferentes segmentos que lutam pela construção da rodovia federal em nossa região

mento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT). Essa
etapa antecede a contratação do
projeto de engenharia.
Uma batalha vencida em
meio a tantas lutas e, após sete
presidentes da república, finalmente o projeto parecia que receberia a devida importância.
No embalo da conclusão do
EVTEA, o início do ano foi marcado pela possível visita do ministro da Infraestrutura, Tarcísio
de Freitas, ao Tocantins, viabilizada pelo deputado Tiago Dimas
(SD). A expectativa era aproveitar o encontro para falar sobre os
avanços do projeto da BR-235.
A visita não ocorreu em janeiro
como prevista e uma nova data
foi marcada para o dia 24 de fevereiro, porém isso não correu.
A pré-agenda do ministro,
segundo a assessoria do deputado Tiago Dimas, pontua que
a nova data está marcada para
22 de março. Contudo, nos
próximos dias, o ministro deve
concentrar forças em São Paulo, estado no qual é pré-candidato a governador.
Aproximação
Tendo em vista o ano eleitoral e os desdobramentos do
pleito, as obras da BR-235, de

fato, podem ainda não sair do
papel, porém é um ano que o
Movimento Pró-BR-235 quer
concentrar esforços na aproximação com parlamentares,
para que, depois do processo
de licitação do projeto de engenharia, os representantes tenham um engajamento em torno do processo para que tenha
celeridade, visto a urgência e a
necessidade de licitar a obra já
para o ano de 2023.
Essa é uma posição defendida por Ricardo Neves, um
dos fundadores do Movimento
Pró-BR-235, nas últimas reuniões do grupo. “Sabemos que
a obra de fato na BR-235 ainda
não começará nesse ano e dependerá muito da articulação
junto os parlamentares e órgãos
federais em Brasília”, disse.
Neves ressaltou que essa
será uma das frentes do movimento neste ano. “Vamos atuar
com uma frente na esfera institucional junto aos parlamentares, governo e Departamento
Nacional de Infraestrutura de
Transportes [DNIT]. A ideia é
tentar acelerar o processo que é
voltado para direcionar o traçado da BR-235, com ações junto aos governantes para pedir
maior empenho e rapidez no

projeto”, destacou.

de insumos agropecuários.

Expansão
Em outra frente, o movimento voltará esforços para
ações que permitam expandir
a rodovia de forma prática. De
acordo com Neves, o grupo
irá buscar contribuir e ajudar a
levar a rodovia até a região do
povoado Alto Bonito, em Lizarda, pois, segundo explicou,
essa ação será fundamental
para poder garantir maior visibilidade em 2022 já que, com
a rodovia federal operante, a
integração das regiões produtoras será possível, o que viabiliza escoamento da produção e

Trajeto
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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Pedro Afonso precisa
de representatividade
Gabriel Dias
Em fevereiro de 2023, a
Assembleia Legislativa do Tocantins entrará na sua 10ª Legislatura. Em todos esses anos,
um fato em comum: a ausência
de um representante de Pedro
Afonso na Casa de Leis Estadual. A cidade de pouco mais
de 14 mil habitantes, que tem
um elevado potencial econômico graças à força do agronegócio e que já foi referência
do norte goiano, não consegue
transformar essa relevância em
representantes no Legislativo
estadual, pelo menos não após
a criação do Estado.
A falta de representatividade na AL parece não incomodar boa parte das lideranças
políticas regionais, que assistiram na última eleição, os pedroafonsinos votarem, segundo
dados do Tribunal Regional
Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), em 114 candidatos a deputados estaduais, sendo que,
dos três mais bem votados, dois
são naturais de Porto Nacional
e o outro ligado a Araguaína.
Pedro Afonso tem um
dos maiores colégios eleitorais do Estado, com mais de
9 mil eleitores aptos. Mesmo
assim, desde o atual prefeito
da cidade, Joaquim Pinheiro
(PDT), até os vereadores Lili
Benício (PDT), Breno Alves
(PDT) – presidente da Câmara
Municipal – e Sipriano Soares
(SD), além dos líderes políti-

cos como ex-vereadores Gordo
do Lavajato (DEM) e Pedro
Belarmino (PTB), e Eduardo
Chagas (PSD), nenhum desses
nomes respondeu se irão, ou
não, apoiar algum nome da região para cargos de deputados
(estadual e federal).
Posições
Sobre os possíveis apoios
para as eleições de outubro, o
ex-prefeito de Pedro Afonso
e atual secretário estadual de
Infraestrutura, Jairo Mariano
(PDT), comentou que a definição deve ocorrer perto das
convenções ou logo em seguida a isso, entre julho e agosto,
mas que isso será uma decisão
coletiva entre o que chamou
de “parceiros”.
Perguntado o que seria levado em consideração para as
definições dos nomes que irão
receber o seu apoio, o vice-presidente regional do PDT falou
que é colocado em evidência
a relação dos candidatos com
os municípios da região. “Os
nomes que levam benefícios
para a região terão certa prioridade”, disse. Além disso, o ex-prefeito afirmou que a escolha
será feita de forma criteriosa,
que levará em consideração
um conjunto de fatores.
Questionado se faria uma
escolha de apoio nas eleições
de 2022 baseada em candidatos da região, o vereador Marquim Catabriga (DEM), único
a responder, disse que essa

decisão leva em consideração
muitos fatores.
“É fundamental analisarmos diversos pontos de vista
relativos a isso, por exemplo:
um vereador que tem mandato nesse intervalo de tempo da
eleição acaba tendo suporte
de determinado deputado com
mandato que ajuda em diversos aspectos, seja com recursos para obras, assistência social com ajuda de cestas, dando
suporte para as pessoas que
vão a tratamento em diversos
lugares do Estado e até mesmo
do Brasil. Então, isso acaba fazendo com que compromissos
sejam feitos antes da eleição,
mas é importante escolher um
candidato que pense no coletivo, que faça políticas públicas
principalmente para ajudar as
pessoas de maior vulnerabilidade”, comentou.
Sobre se a escolha será
baseada em uma linha do partido ou em decisões individuais, o parlamentar respondeu que, até o momento, o
partido não convocou para que
os integrantes da sigla pudessem dialogar a respeito disso,
o que, segundo ele, deixa a
entender que essa escolha vai
ficar aberta para que cada um
opte por candidatos que contribuam com o município.
Em uma breve consulta
ao site da AL, na aba destinada
ao perfil dos parlamentares, é
possível perceber que os parlamentares costumam atuar em

causas que beneficiem seus locais de origem, ou aqueles que
os projetaram politicamente.
Cenário diferente
Se no atual momento Pedro Afonso não consegue ocupar um espaço de protagonismo
na Assembleia Legislativa, mas
nem sempre foi assim. Para o
cientista político e jornalista
Ruy Bucar, que analisa a política tocantinense desde quando
aqui ainda pertencia ao estado
de Goiás, Pedro Afonso deixou
de exercer o papel de protagonista com representantes no poder Legislativo estadual, com a
influência que tinha quando o
estado ainda não era dividido.
“Pedro Afonso tem uma
tradição de pujança econômica e representatividade política no antigo norte de Goiás.
Na década de 50 despontava
como um dos mais importantes entrepostos comerciais
da região e contava com uma
boa representação política –
o deputado Souza Porto era
chamado de vice-rei no norte,
pelo prestígio junto ao Palácio
das Esmeraldas – possibilitou
a instalação de órgãos da administração estadual da área
da fazenda, educação e segurança pública, que muito contribuíram para o progresso da
região”, pontuou.
De acordo com Ruy Bucar, apesar do município se
apresentar atualmente como
uma fronteira emergente do

agronegócio do Estado, isso
não ajuda a cidade a conseguir
recuperar a representação política que já contou no passado e
a falta de união entre os líderes
locais contribui com isso.
“E inexplicavelmente a
cidade não tem conseguido recuperar a representação política que já contou no passado.
Uma deficiência que se deve à
desunião das lideranças locais,
que preferem apoiar nomes de
fora em vez de se unir em torno
de projetos de fortalecimento
da região. Pelo peso da sua
história e pujança econômica,
Pedro Afonso precisa ocupar
maior representatividade no
cenário estadual”, ressaltou.
O cientista político afirmou que líderes competentes e
comprometidos, Pedro Afonso
tem, mas falta consciência de
união, que deve ser, não em
torno de nomes, mas de ideias
e projetos. “Se os líderes locais
não fazem o dever de casa, não
faltam candidatos ‘paraquedistas’ prometendo ‘mundos
e fundos’, justamente porque
não terão nenhuma obrigação
de cumprir”, destacou.
Ruy Bucar ainda disse
que o Tocantins não será um
estado justo e plenamente desenvolvido se as lideranças regionais não ocuparem os seus
espaços, contribuindo para um
planejamento equilibrado dos
recursos públicos, bem como
acompanhamento criterioso da
sua aplicação.
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BOM JESUS DO TOCANTINS

Mais um ano de história
FOTOS: ASCOM PREFEITURA DE BOM JESUS

O município de Bom Jesus
do Tocantins completou 31 anos
de história no dia 20 de fevereiro. Apesar das celebrações serem suspensas, devido à pandemia da Covid-19 os avanços no
desenvolvimento do município
nos últimos anos têm sido vistos
por meio das diversas obras de
infraestrutura e das ações executadas pelas secretarias municipais que visam garantir maior
qualidade de vida e bem-estar
para a população.
Ao comemorar o aniversário, o prefeito Paulo Hernandes
destacou o papel da comunidade na construção de uma cidade
melhor. “Desde que assumimos
a gestão em janeiro de 2017,
buscamos trabalhar para que a
cidade avançasse. Bom Jesus
hoje é uma cidade de oportunidades, com muitas obras em
execução e que tem se tornado
referência em qualidade de vida
por tantas melhorias construídas
junto com o povo”, afirmou ao
felicitar os bonjesuínos.
Pavimentação
Neste mês de fevereiro,
a Prefeitura de Bom Jesus do
Tocantins lançou a licitação
para execução das obras de
pavimentação asfáltica do Se-

participação de 14 equipes com
aproximadamente 160 atletas de
diversas cidades tocantinenses.
Veículos para a educação
Reforçando a frota de veículos escolares, a gestão municipal recebeu mais um ônibus
escolar. O veículo, entregue pela
Secretaria Estadual de Educação
e Cultura, irá apoiar no transporte de alunos do município.

Máquinas da prefeitura recuperam estradas na zona rural facilitando o trânsito de veículos e pessoas

tor Bela Vista II e da Avenida
Aeroporto. O recurso, no montante de R$ 2 milhões, foi destinado pelo Governo do Estado,
por meio do programa “Tocantins Não Para”.
Atenção ao produtor
Os investimentos feitos

pela gestão municipal também
chegam ao homem do campo.
Serviços de gradagem, roço,
entre outras ações demandadas pelos moradores da zona
rural estão sendo executados
pela prefeitura, que já atendeu, neste início de ano, mais
de 40 propriedades, após

agendamento feito pela Secretaria de Agricultura.
Esporte em destaque
Incentivando o esporte, a
Prefeitura de Bom Jesus do Tocantins realizou a 5ª Copa PAX
Alves de Futsal de Bom Jesus
no mês de fevereiro, que teve

Relação institucional
No dia 25 de fevereiro, o
prefeito Paulo Hernandes recebeu em seu gabinete o novo
comandante do 3º Batalhão da
Polícia Militar, tenente-coronel
Tirello, acompanhado do capitão Calistenes. Também participaram do encontro a primeira-dama Andrea Vasconcelos
Ribeiro Lima e o secretário de
Finanças, Pedro Henrique Correia Matos.
Na ocasião, o chefe do
Executivo Municipal destacou que a filosofia de trabalho da atual administração é
de firmar parceria com todas
as entidades e instituições do
município, sempre na busca do
desenvolvimento de ações que
visem o bem estar da comunidade bonjesuína.

FRED ALVES

Paulo Hernandes (de camisa branca) recebeu comitiva do 3º BPM e reafirmou parceria institucional

Prefeitura incentiva esporte e eventos voltados ao bem-estar da comunidade
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TUPIRAMA

Governo garante recursos para obras
No início de fevereiro, o
Governo do Estado assegurou
que Tupirama receberá R$ 2 milhões para execução das obras de
revitalização da Avenida Antônio
Primo Lacerda e da Praça Jovelino Brito Alves, além da construção do Parque Ecológico. As
obras integram o Programa de
Fortalecimento de Investimentos
nos Municípios do Tocantins.
Durante reunião em Palmas com o secretário da Infraestrutura, Jairo Mariano, o gestor
tupiramense foi informado que
o governador em exercício,
Wanderlei Barbosa, se comprometeu em liberar, em breve, os
recursos para o município de 2
mil habitantes.
“Como somos um município pequeno, os recursos para
investimentos em obras acabam
sendo menores, mas com o apoio
do Governo do Estado, temos
executado projetos que irão beneficiar diretamente a população e
trazer mais desenvolvimento para
as cidades”, frisou o prefeito.
Já o secretário da infraestrutura, Jairo Mariano, frisou que a
agenda positiva do Governo do
Estado, tem como foco acelerar o
andamento das obras em todos os
139 municípios do Tocantins.
Ainda em fevereiro, o
prefeito de Tupirama participou de reunião do movimento
que luta pela construção do
trecho da BR-235 de Pedro
Afonso a Alto Parnaíba (MA),
na qual foram definidas várias
ações a serem realizadas neste
ano para tentar viabilizar a importante obra.
Assistência durante
enchentes
Neste início de ano, a defensora pública Letícia Amorim
visitou áreas urbanas e rurais de
Tupirama afetadas pelas fortes
chuvas e enchentes, e conversou com gestores do Município,
quando constatou que as famílias impactadas tiveram o suporte necessário.
“O Município arcou com
a assistência possível, desde

Prefeito Ormando conversa com o secretário da Infraestrutura, Jairo Mariano, sobre a liberação de recursos para obras em Tupirama

o transporte e abrigo dos moradores, até a distribuição de
cestas básicas e, agora após a
estiagem, com a retomada das
atividades”, avaliou a defensora pública durante reunião com
o secretário municipal de Indústria e Comércio, José Luiz
Zensque; a de Ação Social, Maria Aldeize Castro Cavalcante;
o de Agricultura, Mineração e
Meio Ambiente, Saulo Castro
Cavalcante; e a coordenadora
de Defesa Civil, Francisca dos
Santos Monteiro.
Na ocasião, os gestores
municipais solicitaram à Defensoria Pública apoio no pedido de
assistência do Estado às famílias
afetadas, por meio de auxílio
emergencial, distribuição de sementes e crédito aos produtores
rurais, dentre outras demandas.
Em Tupirama, 153 pessoas foram afetadas, sendo 52
na área urbana e 101 na zona rural. Com as chuvas reduzidas, a
maioria dos moradores retornou
às casas. O principal prejuízo
dos moradores foi na agricultura, com perdas do plantio.

Formando Campeões
Ainda em fevereiro, a Prefeitura Municipal de Tupirama, através da Secretaria do
Esporte, retomou as atividades do projeto “Karatê Formando Campeões”, que atende
aproximadamente 50 crianças e adolescentes e busca contribuir na formação pessoal e
educacional através dos fundamentos do karatê.
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SANTA MARIA DO TOCANTINS

Infraestrutura é prioridade
Investindo em ações para
fortalecer o desenvolvimento
da cidade de 4 mil habitantes,
a gestão municipal trabalha
intensamente em obras que
promovam projetos que levem
bem-estar e maior qualidade de
vida aos cidadãos de Santa Maria do Tocantins. “Nosso papel
frente à administração é trazer,
cada dia mais desenvolvimento
para Santa Maria. Apesar das
dificuldades impostas pela pandemia, nossa cidade não parou
e os resultados têm sido mostrados através das obras e dos
benefícios que chegam à comunidade”, ressaltou o prefeito
Itamar Barrachini.
Com o intuito de levar
ações e serviços às famílias da
zona rural, a Prefeitura Municipal, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e
o Ruraltins, realizou palestras
sobre a implantação do Serviço
de Inspeção Municipal (SIM)
na cidade e no Assentamento
Baronesa. O público-alvo foram
integrantes da agricultura familiar. Nas apresentações, técnicos do Município e do Estado
tiraram dúvidas e deram informações para garantir a qualida-

Moradores participaram de palestra sobre o Serviço de Inspeção Municipal (SIM)

de do produto a ser ofertado ao
mercado consumidor.
Recuperação e manutenção
Em parceria com o Governo do Estado, a gestão municipal, por meio da Secretaria
de Infraestrutura, disponibilizou
dois caminhões caçambas para
realizar a manutenção no trecho
da TO-428, entre Santa Maria e
Recursolândia. Também estão
sendo recuperadas estradas vicinais em várias regiões rurais.
A ação visa melhorar as condições das estradas na região, bem
como garantir a segurança de

é o paisagismo da Avenida A,
uma das principais da cidade,
que agora conta com jardins em
seu canteiro central.

Prefeito visita deputado federal Osires Damaso e solicita recursos para
Santa Maria do Tocantins

quem usa as vias.
Além das ações na zona
rural, a Secretaria de Infraestrutura tem intensificado as obras
de manutenção das ruas e ave-

nidas da cidade, com foco na
operação tapa-buraco e na recuperação da malha asfáltica em
todos os bairros de Santa Maria.
Outro projeto executado

Agenda
Para garantir recursos ao
município, a execução de projetos de infraestrutura e também
a melhoria dos serviços prestados, o prefeito Itamar Barrachini visita deputados estaduais,
federais e senadores em uma
intensa agenda de propostas que
visam trazer propostas de desenvolvimento para a cidade de
Santa Maria.

SEGURANÇA PÚBLICA

3º BPM tem novo comandante
O 3º Batalhão da Polícia
Militar, que tem sede em Pedro
Afonso, está sob novo comando. O tenente-coronel Demivaldo da Costa Tirello assumiu
recentemente a unidade, que
tem atuação em dez cidades da
região. Ele substituiu o major
Aderlan Pereira Santana.
Com 27 anos de carreira
militar, o tenente-coronel se diz
preparado para o novo projeto.
“Tenho certeza que tenho muito
para contribuir com o 3° BPM.
Já tenho 27 anos na carreira militar e essa experiência me torna

mais seguro na tomada de decisões, seja na parte administrativa, seja na parte operacional ou
disciplinar”, afirmou o comandante que chega com o desafio
de, em breve, conduzir a formação de mais 40 policiais militares na sede do 3°BPM.
Sobre as diretrizes, o tenente-coronel ressaltou que a maior
delas “é manter o policiamento
ostensivo primando pela garantia dos direitos fundamentais e a
promoção dos direitos humanos,
atuando sempre com a observância da legalidade e legiti-

midade, e procurando extirpar
práticas violentas e arbitrárias”.
Na visão do novo comandante, um dos pontos chaves
é realizar operações conjuntas
com outros órgãos de segurança pública e que isso será uma
constante enquanto ele estiver
no comando do 3°BPM. Ainda pontuou que o 3° BPM está
atento às demandas do policiamento ostensivo e preventivo
para evitar furtos, roubos e tráfico de drogas.
O tenente-coronel Tirello
acredita que uma das principais

Tenente-coronel Tirello durante visita à Câmara de Pedro Afonso

funções do cargo que assumiu é
fazer gestão com as autoridades
locais para que, em parceria,
possam ter a ajuda necessária
para resolver problemas. Além
disso, ele comentou que seu período de comandante do 3°BPM
está diretamente ligado ao planejamento do comandante geral
da PMTO, e pretende fazer o

melhor pela segurança pública.
Sobre o antecessor, o tenente-coronel afirmou que o
major Aderlan contribuiu muito com o 3°BPM e, enquanto
estiver no comando da unidade, vai dar continuidade no que
foi iniciado como a reforma
das instalações e deixar ainda
melhor o que precisar.
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Legado

Um dos fundadores da
Coapa, Silvio Expedito Sandri,
de 78 anos, faleceu no dia 22 de
janeiro. O agricultor era conhecido por compartilhar sua experiência com outros produtores
que também vieram investir em
Pedro Afonso e região.

Soja
Até o início de março,
produtores associados à Coapa haviam colhido metade
da área prevista para a Safra
2021/2022. A colheita seguia
sem percalços e refletia no
recebimento do armazém da
cooperativa em Pedro Afonso,
onde foram descarregadas mais
de 80 mil toneladas de soja.
Desse total, 50 mil toneladas já
haviam sido expedidas.

Investimento
Para essa safra, a Coapa
investiu cerca de R$ 30 milhões
na revitalização e ampliação de
seu armazém, que teve sua capacidade de recepção ampliada
para 480 toneladas/hora, tornando o processo de descarga
de caminhões mais rápido.

Rachados
O presidente da Câmara
de Pedro Afonso, Breno Alves,
não tem poupado críticas ao
prefeito Joaquim Pinheiro. O

que seria uma divergência política, chama atenção porque o
parlamentar foi um dos primeiros a hipotecar apoio quando o
atual chefe do Executivo municipal anunciou que pretendia
disputar a eleição em 2020.
Ambos são filiados ao PDT.

Barbosa (sem partido), ainda em
novembro do ano passado. Na
ocasião, ele também afirmou que
seria asfaltado, até agosto deste
ano, o trecho da TO-428 entre
Santa Maria e Recursolândia.

De boa

O secretário municipal
de Infraestrutura de Colméia,
Leandro Padias de Jesus, foi
exonerado do cargo após ter
sido preso em flagrante suspeito
de furtar dormentes de concreto
(material dos trilhos) da Ferrovia Norte-Sul. Padias, que havia
assumido o cargo em 1º de janeiro deste ano, já foi vereador
no município por duas vezes.

Apesar das críticas de Breno Alves, o prefeito Joaquim
Pinheiro não enfrenta dificuldades na Casa de Leis, onde tem
maioria absoluta.

Desistência
Nos bastidores é dado
como certo que Jairo Mariano
dispute o pleito eleitoral deste
ano. Ultimamente, o ex-prefeito
pedroafonsino, que é o secretário estadual da Infraestrutura, era cotado para tentar uma
vaga de deputado federal, mas
ele já teria informado a aliados
que desistiu do intento. Recentemente, Mariano assumiu
a vice-presidência e passou o
comando do PDT tocantinense
para o ex-prefeito de Gurupi
e pré-candidato a governador,
Laurez Moreira.

Que coisa I

Que coisa II
Quem também teve problemas com a justiça foi o vereador de Tupirama Edmar Pereira Pinheiro, que exerce seu
quinto mandato. O emedebista
acabou preso em flagrante por
suposta embriaguez ao volante
no dia 28 de janeiro. O vereador
pagou fiança de R$ 2.200,00 e
foi liberado. Pinheiro reconheceu o erro e disse que a situação
não voltará a se repetir.

Agora vai

Aproveitamento

Demanda antiga, a construção do trecho da BR-239, entre
os municípios de Itacajá e Itapiratins, parece que vai sair do papel. Em fevereiro foi publicado o
edital de licitação e contratação
de empresa de engenharia para
execução das obras. O trecho
total tem 44,05 km, sendo que
12 km são do município de Itapiratins e os 32,05 km de Itacajá.
A previsão é que o Governo do
Estado invista R$ 36 milhões na
realização dos serviços.

É quase certo que o tradicional Colégio Cristo Rei
encerre suas atividades após a
inauguração de uma escola de
tempo integral. Os representantes políticos e a comunidade
de Pedro Afonso deveriam se
mobilizar para que a estrutura
da unidade seja reformada e ali
fosse implantado, por exemplo,
um campus da Unitins.

Compromisso
A pavimentação da TO239 foi prometida pelo governador em exercício, Wanderlei

Alívio
Três municípios da região
encerram fevereiro com números baixos de casos de Covid-19.
Pedro Afonso contabilizava 15,
Tupirama tinha 6 e Bom Jesus
do Tocantins apenas 4.

>>> Oia eu di vorta! Pensi numas féria cumprida. Já tava injuadu di passar o dia todin deitadu numa redi seim fasé nada.
Mais agora acabou a molesa,
bora trabaiá!!!
>>> E o cumessu di anu tá daqueli jeito, cum polêmica. A da
instâtua du cavalu di prasticu
na entrada do Pedrafonso até
agora é a miô. Tevi um gaiato
falandu qui cum a buraquera
qui a cidadi tava só dava pra
andar nas ruas di cavalu. Esse
povu num perdoa! O bom qui
nu otru dia dispois das critica
a prefetura cumessou a tampar
os buracu.
>>> A elessão municipal é
só em 2024 e já teim puliticiu preparandu sucessor. Será
si consegui transfiri votu pra
queim num tem simpatia?
>>> Uma figura ali qui ganhô
o apelidi di ‘Rapozão’. Nunca vi gosta tantu di galinha e
frangu caipira! O negócio tá
tão seriu que uma familha qui
mora numa chacrinha quandu fica sabendu qui eli tá na
região, coloca as penosa num
tipo di gaiola e dexa guardada
nas caza dus vizin. Tá bom du
‘Rapozão’ disconfiá e pará di
dá prejuizu. Num tá certu pegá
o pocu qui o povu teim!

>>> Rapais si postar fotu em
redi social cum puliticu dessi
dinheru, umas duas figura ali
tava ricu. Só aparecem cum
genti importanti, num teim
uma fotinha do povu umildi.
Deus tá vendu!
>>> Di agora pra frenti num
vai faltá puliticu pur essas
banda prometendu mundus e
fundus. Abri a capa du oi cum
tanta genti oportunista qui só
apareci di 4 im 4 anu.

MISTÉRIUS
>>> Queim foi a otoridadi qui
dias atrais tava numa festa,
foi numa mesa cumprimentar
umas teteias e foi gentilmente
convidadu a se retirar? Pensi
num caba qui ficó seim grassa!
>>> Qual ecelência xegou pra
seção numa câmara aqui da região cum bafu di caxaça e fedendu perfumi di muié dama?
>>> Qui garotão, cunhecidu
pur num dá um pregu numa
barra di sabão, vevi em grupu
di zapizapi curiandu queim
fala mau du xefi e atacando
queim critica a gestão?
A cunverssa tá boa mais tô
indo neça. E não isquessa: a
valcina da covidi salva vidas!
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MULHER

Gestos que criam um futuro melhor
Henrique Lopes

Muito além de um marco na luta das mulheres pela afirmação de sua dignidade e contra todas as formas de violência,
o Dia da Mulher, celebrado em 8 de março, é uma data significativa para refletir sobre as conquistas femininas e também
dos movimentos de apoio a outras mulheres. Nesta edição, o CNN traz quatro exemplos de cidadãs que buscam fortalecer
outras mulheres e contribuir para um mundo igualitário e com mais oportunidades para o segmento feminino.

“

“

Ser mulher é buscar essa liberdade para
ocupar os espaços, lutar por igualdade e
direitos. Enquanto professora e mulher,
precisamos estar preparadas para lidar
com a vida de mulheres e as dificuldades
que enfrentamos com amor, respeito,
olhando as desigualdades e dando
apoio às famílias para que as jovens
e mulheres adultas não desistam de
seus sonhos. Nós somos nossas grandes
motivadoras em busca dessa mudança
de qualidade de vida.

No meu trabalho como professora, e agora
atuando na assistência social, sempre
busquei apoiar as mulheres através de
diálogo, uma conversa e um momento de
escuta. A partir disso, procurar soluções
que visam melhorar as condições de vida
delas para que enfrentem seus desafios. A
sociedade ainda é bastante injusta com as
mulheres, principalmente quando falamos
de mulheres de baixa renda e, enquanto
mulher, me vejo no dever de ajudar outras
mulheres a crescerem.

RAIMUNDA QUIXABEIRA COSTA

MARIA DOS REIS ALENCAR LOPES

Professora aposentada integrante do grupo
Amigos do Meio Ambiente

“

Professora / Mobilizadora Social

”“

Márcia Rúbia Costa e Silva

Esse incentivo ao feminino implica em
apoiar e buscar fazer valer políticas que
visam beneficiar todas as mulheres,
sejam elas cooperativistas ou não.
Procuro estar em todas as frentes,
defendendo e ajudando a aprimorar
políticas e programas que beneficiem as
mulheres rurais e a sua a valorização.
São ações que identificam necessidades
e expectativas e devem ser levadas para
onde elas possam ser trabalhadas e se
tornarem realidade.
MARIA SILVANA RAMOS

Agente de Desenvolvimento Cooperativista

”

Nós, mulheres, conseguimos contribuir
muito para o clima organizacional e
temos uma postura motivacional. Somos
generosas ao estimular, motivar e inspirar
aqueles que estão ao nosso redor, o que é
muito importante em uma liderança. Para
que as mulheres vivam bem, com qualidade
de vida, é necessário investir tanto no bemestar físico quanto no mental e emocional.
Então, contribuir em ações que sensibilizem
as mulheres a terem sua autoestima, a
trabalhar, fará com que qualidade de vida
seja melhorada.
CARMELICE CASTRO BARRACHINI

”

Primeira-dama de Santa Maria do Tocantins

”

