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Testemunhas confirmam:

CARRO DA CÂMARA DE PEDRO AFONSO ENTROU EM MOTEL
Duas pessoas ouvidas pelo CNN relataram ter visto o veículo da Casa de Leis entrando em um motel de Palmas
(TO), no último dia 28 de março. O vereador Mirleysson Soares (PDT), que dirigia o carro oficial, nega. ter estado
no estabelecimento. A promotora Isabelle Figueiredo abriu inquérito civil para investigar o caso.
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Superação e afeto
O CNN ouviu mulheres que encaram dificuldades para
chefiar a casa, ter vida profissional e criar os filhos sozinhas,
entre elas, a educadora física Nailane Lima.
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SUICÍDIO

Vamos falar desse assunto
Henrique Lopes
“Acredito que perdê-lo
para o suicídio é tão doloroso
que, muitas vezes, você nem percebe o que aconteceu para chegar nesse estágio de tirar a própria vida”. O relato do jovem de
24 anos ao lembrar do irmão que
se suicidou a cerca de dois anos
traz à tona um assunto que atinge
toda a sociedade, porém ainda é
considerado um tabu.
O suicídio é uma das principais causas de morte em todo o
mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).
Estudos apontam que cerca de
800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. No Tocantins,
entre janeiro de 2020 e dezembro
de 2021, dados da Secretaria de
Segurança Pública, contabilizaram 230 casos de suicídios, tendo
as cidades com maior índices, a
capital Palmas (31 casos), seguida de Araguaína (26 casos)
e Gurupi (18 casos). Na região
centro-norte, Guaraí registrou
seis casos de suicídio, enquanto
os municípios de Pedro Afonso,
Tupirama e Bom Jesus do Tocantins, somaram três casos, um em
cada uma das cidades.
Mas o que leva a pessoa a
tirar a própria vida? A pergunta
que todos buscam respostas às
vezes é uma incógnita que paira, principalmente nas famílias
que vivenciam a situação. Esse
limite entre vida ou morte, invisível para quem acompanha,
pode ser ultrapassado com simples ações do dia a dia, que levam a pessoa a cometer o ato de
ceifar a própria vida.
Para o jovem pedroafonsino que perdeu o irmão mais
velho, o principal desafio é
compreender o que aconteceu.
“Principalmente, porque atinge
a todos que compartilham um
vínculo, seja familiar ou amigos próximos. Afinal, o estigma
acerca do suicídio é visto como
tabu, fraqueza, mas na verdade é algo que vai além do que
eu, você e outros pensam, é um

grande vazio que cerca a sociedade de modo geral”, relatou ao
dizer que perceber as memórias
sumindo aos poucos com o passar do tempo, também gera sofrimento para a família.
Quem perdeu um familiar
nestas circunstâncias lembra
sempre da dor e do vazio deixados pela incerteza dos motivos
para ato tão doloroso, como
revelou um morador de Santa
Maria do Tocantins, que perdeu
o pai. “É difícil. Uma sensação
de culpa que a gente carrega por
não compreender o que aconteceu, mas depois vamos entendendo aos poucos que algumas
angústias não foram compartilhadas e, infelizmente, essa ainda é uma realidade em muitas
famílias”, lamentou.

em suas formas de se expressar,
detalhes que podem ser percebidos no dia a dia, basta uma olhar
mais atento”, explicou.
Outro fator importante na
prevenção de suicídios é quebrar o tabu existente sobre o
tema, que silencia os debates
sobre um fenômeno tão complexo e ainda pouco discutido
socialmente. Estudos apontam
que, enquanto não falamos sobre o tema, o ato de se suicidar
também é uma forma de comunicação, pois quem comete esse
tipo de ação faz com que, através da morte, a sociedade possa
refletir sobre fatores antes não
vistos ou ignorados, que passam
a ser questionados, principalmente, pelas pessoas de maior
contato.

Sinais
De acordo com a psicóloga Ramilla Xavier, o sentimento de culpa, tristeza, vergonha,
descontentamento com alguma
situação ou mudança de hábito,
depressão, ansiedade entre outras doenças mentais, são alguns
dos motivos que podem levar alguém a tirar a própria vida. “Mas
independente dos motivos, uma
pessoa com pensamento suicida,
em grande parte dos casos deixa
sinais, sejam nas redes sociais,

Rede de apoio
Em todo o país, os Núcleos
de Apoio à Saúde da Família
(NASF) fazem parte de uma
grande rede de apoio dentro da
Atenção Básica em saúde para
doenças psicológicas e famílias
assistidas em casos de suicídio.
Em Pedro Afonso, Bom Jesus e
Tupirama, equipes formadas por
psicólogos, assistentes sociais,
agentes de saúde, psiquiatras e
as equipes de estratégia da saúde da família, se mobilizam para

atender as demandas necessárias
e evitar novos casos de suicídio. Os encaminhamentos para
acompanhamento terapêutico
ou junto da equipe multidisciplinar podem ser solicitado pelo
médico nas unidades básicas de
saúde.
O Centro de Valorização
à Vida (CVV) também presta
serviço voluntário e gratuito de
prevenção do suicídio e apoio
emocional para todas as pessoas
que querem e precisam conversar, sob total sigilo. Os cerca
de 3 milhões de atendimentos
anuais são realizados por 4 mil
voluntários em mais de 120
postos de atendimento pelo telefone 188 (sem custo de liga-

ção), ou pelo www.cvv.org.br
SUICÍDIO EM
via chat, e-mail ou carta.

NÚMEROS

a Cerca de 800 mil pessoas
morrem por suicídio todos os
anos.
a A tentativa prévia é o fator
de risco mais importante
para o suicídio na população
em geral.
a O suicídio é a segunda
principal causa de morte
entre jovens com idade entre
15 e 29 anos.
a 79% dos suicídios no
mundo ocorrem em países
de baixa e média renda.
Fonte: OMS
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EXCLUSIVO

Testemunhas viram carro da Câmara
de Pedro Afonso entrando em motel
Gabriel Dias
O episódio envolvendo
o vereador Mirleysson Soares
(PDT), que teria usado o carro
da Câmara Municipal de Pedro
Afonso para supostamente frequentar um motel em Palmas,
no último dia 28 de março, ganhou novos contornos após o
Ministério Público do Estado
do Tocantins, por intermédio da
2ª Promotoria de Justiça de Pedro Afonso, abrir um Inquérito
Civil Público para apurar se o
parlamentar praticou eventuais
atos de improbidade administrativa, que importam em enriquecimento ilícito e afrontam
os princípios da Administração
Pública, por suposta utilização
indevida de um veículo oficial
para fins particulares.
Com exclusividade, o
CNN conversou com a promotora Isabelle Rocha Valença
Figueiredo, responsável pela
abertura do inquérito. Também
ouviu testemunhas que contrariam a primeira versão apresentada pelo parlamentar que
negou a entrada no estabelecimento e que apenas passou na
porta do local.
De acordo com a promotora, a abertura da apuração é o
dever de atuação do Ministério
Público na fiscalização das ações
de todos os órgãos que utilizam
dos recursos do povo para a
realização de seus deveres funcionais. “O objetivo é apurar se,
de fato, o ato ocorreu, se foi um
agente público que o praticou e
se este ato reveste-se em uma
conduta ilícita. A princípio, o inquérito tem a finalidade de apurar se houve conduta ímproba ou
mesmo crime contra a Administração Pública.”, comentou.
À reportagem, a promotora afirmou que se for verificado
a ocorrência de um ilícito civil,
poderá ser proposta uma ação

Sequência de imagens mostram carro que seria da Câmara de
Pedro Afonso entrando em motel na capital

de improbidade administrativa,
o que pode gerar, inclusive, a
inelegibilidade do vereador. E
se constatado a prática de ilícitos penais, uma denúncia criminal poderá ser oferecida ao Judiciário. É possível que ambas
as ações sejam propostas, uma
não impede a outra e traz conse-

quências diferentes.
“Em se tratando de uma
ação de improbidade administrativa é possível desde a reparação do dano até a inelegibilidade e perda do cargo. Em
se constatando a ocorrência de
crime, o delito é apenado com
prisão”, ressaltou.

Testemunhas contrariam
versão de vereador
A equipe do CNN também
ouviu, com exclusividade, duas
testemunhas que deram detalhes
sobre o dia do ocorrido e afirmaram que o carro da Casa de Leis
de Pedro Afonso entrou, sim, no
estabelecimento, o que contraria
a primeira versão apresentada
pelo vereador Mirleysson Soares.
“Eu estava na frente de
uma empresa com mais duas
pessoas e vimos o carro passando em nossa frente. Eu comentei que o carro era da Câmara
de Vereadores da minha cidade.
Depois ele parou a uns 20 metros do motel, esperou um pouco e entrou no motel. A pessoa
que estava comigo fez as fotos”, comentou uma das testemunhas, que mora em Palmas,
mas por ser natural de Pedro
Afonso preferiu não se identificar. Porém, o rapaz disse que
está disposto a depor caso seja
convocado pela Justiça.
Em outro relato, uma testemunha contou mais detalhes
sobre aquele dia e também afirmou que viu o carro entrar no
estabelecimento. “Eu estava
chegando do retorno do almoço
para o trabalho por volta das 14
horas. Estava um clima chuvoso. Passamos na mão contrária
para aguardar abrir o portão
de onde trabalhamos e vimos
o carro identificado. Minha
esposa falou se tratar de um
carro do poder público parado
naquele ponto e dentro ela viu
o motorista e uma passageira.
A gente achou estranho aquela
movimentação, pois há alguns
anos, nesta quadra, uma pessoa
estuprou uma criança em um
terreno baldio. Então, logo ficamos atentos ao movimento,
mas após um tempo o carro
seguiu parado, foi quando eu
comentei com a minha esposa
que talvez o carro estivesse pa-

rado à espera de uma oportunidade de entrar no motel. Pensei
que talvez pela caracterização
do carro, o motorista estivesse
aguardando na rua uma oportunidade de não ter ninguém
visualizando. O carro estava
caracterizado com adesivos
com o nome de Pedro Afonso.
Depois de um tempo, ele rapidamente acelerou e adentrou o
motel normalmente”, relatou a
testemunha que também pediu
para não ter o nome divulgado.
Sem notificação
Tanto o presidente da Câmara Municipal, Breno Alves
(PDT), quanto o vereador Mirleysson Soares foram procurados pela reportagem do CNN no
dia 29 de novembro para falarem
sobre o assunto. O presidente
afirmou que ainda não tinha sido
notificado pelo MPTO e que desconhecia a abertura do inquérito.
Já o vereador Mirleysson
Soares afirmou que, até o presente então, não havia recebido
qualquer notificação por parte
do Ministério Público, tampouco teve acesso aos autos do Inquérito Civil instaurado.
“Deste modo, quando regular a notificação e acesso ao
procedimento administrativo,
todos os esclarecimentos necessários serão prestados perante o
respectivo Órgão Fiscalizador.
Reitero que estamos à disposição
da justiça para qualquer esclarecimento”, disse o ex-presidente
do Legislativo pedroafonsino.
Providências
De acordo com o Inquérito Civil Público, datado do
dia 26 de abril e assinado pela
promotora Isabelle Rocha Valença Figueiredo, o MPTO irá
ouvir testemunhas, o presidente
da Câmara Municipal de Pedro
Afonso e Mirleysson Soares.
(Colaborou Fred Alves)
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TUPIRAMA

Saúde é
fundamental
Investir em saúde nunca
foi tão necessário como nos últimos tempos. Pensando nisso,
a gestão de Tupirama destina
recursos financeiros e profissionais qualificados para atender esta área. A iniciativa mais
recente, realizada de 25 a 29 de
abril, foi a I Semana de Vigilância em Saúde.
Foram realizadas diversas
atividades para a comunidade
como promoção e proteção à
saúde, entre elas, mutirão contra
a dengue; apresentações teatrais
nas escolas sobre a prevenção
de doenças como dengue, zika
e chikungunya; recolhimento de
objetos que acumulam água, lixos
e entulhos; fiscalização sanitária
nos estabelecimentos comerciais
do município e a profissionais
autônomos formais e informais,
e ações de educação continuada
com os agentes comunitários de
saúde sobre a Doença de Chagas
e captura do vetor.
Resultado direto da vacinação e de campanhas educativas,
Tupirama está há mais de dois meses sem registrar novos casos de
Covid-19. Com isso, a administração municipal publicou decreto

flexibilizando o uso de máscaras
de proteção facial em ambientes
públicos e privados, mantendo o
uso obrigatório do acessório nos
serviços de saúde e por indivíduos que estejam em contato com
transmissores ou suspeitos de infecção pelo novo coronavírus.
Exercícios e saúde
Como a prática de atividades físicas é fundamental para
manter a saúde, as Secretarias
municipais de Saúde e de Assistência Social realizaram no
dia 7 de abril, no Ginásio Miguel Ramos Avelino, o projeto
“Tupirama Vida Ativa”, com
atividades funcionais de dança e
zumba em comemoração ao Dia
Mundial da Atividade Física e
Dia Mundial da Saúde.
A programação teve ainda lanche com frutas, sorteios
de brindes e palavras de incentivo para sensibilizar a redução do sedentarismo entre a
população tupiramense.
Apoio a ribeirinhos
Outra iniciativa, desta vez
na área social, beneficiou famílias ribeirinhas que perderam

Iniciativas buscam dar qualidade de vida a moradores e prevenir doenças, entre elas, a dengue

a produção agrícola devido à
enchente do rio Tocantins, no
início deste ano. A instituição
católica Cáritas Brasileira, da
diocese de Miracema do Tocantins, disponibilizou sementes de
hortaliças e milho, além de um
ticket alimentação no valor de
R$ 300,00, e a Prefeitura de Tupirama entregou cestas básicas.
A entrega ocorreu na propriedade do agricultor Luiz
Paulo (Paulão), na zona rural
do município de Tupirama, e
contou com a participação de
moradores de áreas ribeirinhas, secretários e colaboradores da gestão municipal. Para o
prefeito Ormando Brito, a parceria entre o poder público e a
Cáritas é um apoio importante
num momento tão difícil para
os moradores.

HOMENAGEM NA AL
Em 7 de abril, o editor-chefe do Centro-Norte Notícias/Portal CNN, Fred Alves, foi um dos homenageados
na sessão solene da Assembleia Legislativa do Tocantins em
comemoração ao Dia do Jornalista. O profissional disse ter
ficado feliz com o reconhecimento, pois, mesmo atuando
no interior, teve o trabalho observado e reconhecido.
“Me orgulho de ser jornalista e de ter uma profissão
que ajuda a dar voz a quem mais precisa e de poder mostrar nossa gente, nossa história, nossa cultura, e o crescente desenvolvimento de Pedro Afonso e região”, disse
o jornalista, que agradeceu a indicação do seu nome feita
pelo Sindjor-TO e à sua família pelo apoio irrestrito.
A sessão presidida pelo presidente da Casa de Leis,
Antônio Andrade (Republicanos), reconheceu o trabalho
desempenhado pelos profissionais de imprensa do Estado.
Também foram homenageados os jornalistas Cinthia Abreu,
Gil Correia, Rogério Tortola, Wanja Nóbrega, e os cinegrafistas Manoel Alves e Pedro Barbosa, profisisonais já falecidos.
Perfil

Fred Alves, 45 anos, nasceu em Pedro Afonso (TO) e
é o fundador e editor-chefe do Centro-Norte Notícias com
sede em Pedro Afonso e que circula mensalmente de forma

ininterrupta há 13 anos, e do Portal CNN, criado em 2010.
Jornalista formado pela Universidade Federal do
Tocantins (UFT) atua há 19 anos na profissão. Foi produtor de TV e rádio na Redesat Tocantins e repórter de
jornais do Tocantins e de Goiás. Também tem um programa semanal na Rádio Vale FM e presta assessoria de
comunicação para empresas e órgãos públicos.

Centro-Norte

Notícias

Centro-Norte

Cidades

Notícias

PEDRO AFONSO, 1º a 30 de abril de 2022

5

BOM JESUS

Cidade recebe
posto da Sefaz
e especialistas
A cidade de Bom Jesus
do Tocantins agora conta com
um Posto de Atendimento da
Agência Avançada da Secretaria Estadual de Fazenda do Tocantins (Sefaz/TO).
Localizado próximo à
sede da prefeitura, no centro
da cidade, com o horário de
atendimento de segunda a
sexta-feira, das 8 às 14 horas, o posto foi inaugurado
neste mês de abril, através de
termo de cooperação firmado
entre a prefeitura municipal e
a Sefaz.
Entre os serviços disponibilizados estão a emissão
de notas fiscais de transportes de produtos e animais,
cadastramento de empresas,

processos de ITCD, emissão
de boletos de IPVA e outros
impostos estaduais.
Para o prefeito Paulo
Hernandes, este é mais um
passo que o município dá
para o fortalecimento da sua
economia e desenvolvimento.
“Temos trabalhado para melhorar a vida do nosso povo e
esse serviço irá facilitar o dia
a dia dos nossos produtores e
empresários, que irão vir aqui
tirar as vias de seus impostos
de forma rápida”, destacou o
gestor ao agradecer o Governo
do Estado pela parceria.
Antes da instalação do
posto da Sefaz em Bom Jesus,
os contribuintes precisavam se
deslocar até Pedro Afonso.

Unidade facilitará acesso da população a serviços como a emissão de documentos

Especialidades médicas
Um dos municípios referência em atendimento em
saúde na região, Bom Jesus do
Tocantins ampliou as ações de
fortalecimento da saúde com a
contratação de novos profissionais e especialidades com foco
em melhorar os serviços prestados à população.
Contando já com dois

médicos, dois odontólogos,
que atendem nas duas unidades de saúde, além de psicóloga e fisioterapeuta, a cidade
de 4 mil habitantes agregou ao
seu quadro de serviços quatro
novos médicos especialistas:
pediatra, que atenderá duas
vezes ao mês, um ortopedista
e um psiquiatra, com atendimento mensal, e uma psicólo-

ga infantil com consultas realizadas semanalmente.
“É algo que o nosso município precisa, pois sempre estamos precisando de encaminhamentos para fora. Essas novas
contratações são muito boas,
principalmente para atender os
pacientes que são prioridades”,
afirmou a dona de casa Valdete
Rodrigues Aguiar.

SANTA MARIA

Prefeitura licita obras da sede própria
Visando diminuir despesas com aluguel de prédios
destinados aos órgãos municipais e investir na qualidade dos
espaços públicos, a Prefeitura
de Santa Maria do Tocantins
iniciou o processo de licitação
para construção de sua sede
própria, que será implantada na
avenida no centro da cidade.
De acordo com a gestão
municipal, o prédio de 505
m² contará com 17 salas, além
de banheiros e estacionamento em um espaço integrado
para instalação das secretarias municipais, atendendo
a demanda da comunidade,
além de criar postos de serviços aos moradores durante a
execução da obra, o que ainda

vai fomentar a geração de empregos e renda.
Com recursos próprios, a
gestão investirá R$ 1.318.871,97
nas obras previstas para começar
neste mês de maio.
Para o prefeito Itamar
Barrachini, o novo prédio vai
otimizar os serviços, garantir
mais qualidade de trabalho aos
servidores e conforto a quem
procura a prefeitura. “Iremos
garantir um espaço salubre
com qualidade para os atendimentos da população, onde o
servidor trabalha com entusiasmo. Esse é um sonho da comunidade de Santa Maria, que não
contava ainda com um espaço
próprio da prefeitura, que é o
órgão mais importante da cida-

de”, argumentou, ressaltando
que o município economizará
com o pagamento de aluguéis,
recursos que serão destinados a
outras ações.
Manutenção de rodovias
A Prefeitura de Santa
Maria também investe em outros serviços como a operação
tapa-buracos na TO-010, no
trecho entre Santa Maria e Pedro Afonso, um deles em parceria com Governo do Estado,
e a manutenção da TO-428, de
Santa Maria a Recursolândia.
“É uma parceria que proporcionará o desenvolvimento
para nossa região e um trânsito
mais seguro”, afirmou o prefeito Barrachini.

Nova sede da Prefeitura de Santa Maria vai melhorar condições de
trabalho de servidores e atendimento à comunidade
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rinamente a Fazenda e depois
foi comandar a Infraestrutura.

Medindo o óleo

Legado

Um dos principais nomes
da política do Tocantins, Masolene Rocha faleceu no último dia 4 de abril, aos 80 anos,
após complicações cirúrgicas.
O filho de Itacajá foi prefeito
da cidade por dois mandatos,
nas décadas de 70 e 80, e o responsável pelas principais obras
que estruturaram o município.
O político ainda foi deputado
estadual de 1991 a 1994, na
segunda legislatura da Assembleia Legislativa do Tocantins.

Representante
Como o ex-prefeito Jairo
Mariano (PDT) abriu mão de
disputar a eleição, o cientista político Gylwander Peres
(PP) deve ser o único nome
de Pedro Afonso e região na
disputa da eleição deste ano.
O pepista quer ser deputado
federal e levanta a bandeira
do municipalismo.

Coringa
Sobre Jairo Mariano,
considerado um “coringa” da
administração Wanderlei Barbosa (Republicanos), até o
fechamento desta edição era
dada como certa sua ida para
a Secretaria de Governo. Se
confirmada a mudança, seria a
quarta pasta assumida pelo pedetista. Começou como presidente da Adetuc, assumiu inte-

O prefeito Joaquim Pinheiro (PP) ainda não anunciou publicamente, mas é dado
como certo seu apoio ao candidato a governador Ronaldo
Dimas (PL). Com isso, vai ser
interessante a disputa por votos
dos grupos de Pinheiro e do exprefeito Jairo Mariano, aliado
de primeira hora de Wanderlei
Barbosa. Seria uma prévia do
que pode acontecer na eleição
municipal de 2024?

Unitins
Caso o governo estadual
atenda o requerimento da deputada estadual Claudia Lelis
(PV), Pedro Afonso pode receber um campus da Universidade Estadual do Tocantins
(Unitins). A parlamentar defendeu que o núcleo de ensino superior na cidade, um dos
importantes polos do agronegócio no Tocantins, fortalecerá a região de forma estratégica e econômica.

Recapeamento
Os R$ 2 milhões destinados a Pedro Afonso, por meio
do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de
Emprego, serão aplicados no
recapeamento de três avenidas
e oito ruas, totalizando cerca de
20 mil m². A prefeitura já recebeu R$ 667 mil do valor total e
será responsável pela execução
das obras.

Reajuste
Depois de um acordo com
a gestão municipal, os professores pedroafonsinos vão receber
o reajuste de 33,24% do piso
nacional. A primeira parcela de
5% foi paga na folha de abril,
com retroativo ao mês de janeiro. Em maio o reajuste será de

mais 10%, também retroativo a
janeiro. Já em outubro, os professores receberão 18,24% para
fechar o percentual total no valor de R$ 3.845,63.

Respeito à história
A tentativa de mudar o
nome da Lagoa da Cruz para
Lago Indígena Xerente mostra o quanto a classe política
e grande parte da população
precisam valorizar mais a
história e a cultura de Pedro Afonso. O projeto de lei
do vereador Sipriano Soares
(SD) só não foi votado, e provavelmente aprovado, porque
o assunto chegou às redes sociais e causou a revolta de vários moradores.

Sugestão

>>> Tô alegri dimais papai,
tá xegandu as praia, agorinha
vamu toma aqueli banhu di riu
acumpanhadu dum cabessa
amarela!

Como a pressão foi grande, o autor retirou a matéria de
pauta e prometeu fazer uma
audiência pública para debater
o assunto. A homenagem aos
povos indígenas é justa, mas
poderia ser feita com a instalação de um memorial dentro
da própria Lagoa da Cruz que
será revitalizada.

>>> E pençandu em abalar
nas praia o ‘Gordin du Pipocu’, qui adora um xambas
nu almossu, iniciou o ‘projetu
verão’. Tá indu pra academia,
mais teim um pobrema, fica só
tirandu fotu na frenti do ispeiu
e ezercissu qui é bom, nadinha
na boroca. Dessi jeitu a sunga
num cabi garotão!!!!

TO-428

>>> Teim uma familha ali qui
a quasi 50 ano todu mundu
vevi penduradu im contratu arrumadu pur puliticu nu istado
e prefetura. Na caza só fauta o
papagai arrumá um carguin.

Foi aberta licitação para
obras de pavimentação do trecho de 61,52 km da TO-428
que liga Santa Maria a Recursolândia. Serão contratadas
empresas de engenharia para
executar serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica e programas ambientais. A
rodovia também dá acesso ao
município de Centenário.

Safra positiva
A Coapa registrou mais
um recorde histórico. Na safra 2021/2022 recebeu quase
150 mil toneladas de soja.
Também deve ter números
positivos na recepção do milho, iniciada recentemente.

>>> E o ‘Rei da Selfi’, ondi
anda cum os xefi é fazendu
fotu. Só num vali apaga o retratu quandu levá aqueli pé na
bunda qui num vai demorá!
>>> Anu eletoral, epuca qui
até queim só teim o voto deli
e da muié vira lideranssa.
Vai vendu!
>>> Si puchar sacu deci rastera uma mossa ali vevia no xão.
O treim é tão ezageradu qui lo-

guim tá falandu “saúdi” antis
do xefi ispirrar.
>>> Eli anda seim camisa,
é trabaiadô, simplão e é précandidatu a prefeto du Pedrafonsu. Pedru Paviu teim meu
votu, eci cumpri o qui fala!!!

MISTÉRIUS
>>> Qui veriador paçou mas
di 2 anu arrumandu impregu
pra cabo eletoral e mordenu
acessoria di um deputadu istadual, ressebeu uma preção e
largô queim ajudó eli? Comu
dis o ditadu: ‘barriga num doi
só uma veis!’
>>> Adondi anda o rapaz
aventureiro qui compró uma
camioneta, deu um xequi
voadô e sumiu do mapa dexandu um prejú di 150 pila
pra o donu, qui num quis
vender o carru pra genti
cunhicida? Ficô seim carru,
seim dinheru e andandu di
bicicreta caindu a correnti.
>>> Quau gabineti tá fedendu a pexi e o deputadu num
guenta mais recebê piau e papa
terra treis vezis pur semana di
uma lideranssa qui adora fasê
uma média?
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Vai dar praia em 2022
Gabriel Dias
A temporada de praia no
Tocantins está próxima e, diferente do que se viu nos últimos
dois anos pandêmicos, Pedro
Afonso trará uma programação
recheada de atrações a fim de
fomentar a economia local e dar
razão à certificação recebida pelo
município que integra, atualmente, o Mapa do Turismo Brasileiro
2022-2023..
Para 2022, a expectativa da
atual gestão é alta e, quem sabe,
superar qualquer uma das temporadas anteriores, já que se trata de
uma retomada depois do afrouxamento da pandemia em todo
o país. A prefeitura deve montar
estruturas na Praia do Sono, no
rio de mesmo nome, e na Praia do
Duga, no rio Tocantins, ambas no
perímetro urbano da cidade.
Eleito prefeito de Pedro
Afonso em novembro de 2020,
Joaquim Pinheiro (PP) terá sua
primeira temporada de praia
como governante municipal
pela frente, mesmo após liberar o acesso às praias em julho
de 2021, depois de considerar
uma votação pela internet e
com os casos de Covid-19 ainda em alta no país. Na época, a
temporada de praia seguia cancelada, assim como a de 2020,

tas. As atrações musicais serão
divulgadas em momento oportuno”, falou o secretário, que também disse esperar por uma público que supere as 50 mil pessoas.

Praia do Sono é uma das mais badaladas do verão tocantinense e receberá estrutura em 2022

e só o acesso foi liberado.
Neste ano, o prefeito terá,
de fato, os desafios de organizar uma temporada de praia
como gestor e diz estar ansioso
e tem boas expectativas para o
início do período de eventos.
“A temporada de praia de 2022
está confirmada. Com isso, as
expectativas são as melhores
possíveis, principalmente para
uma temporada após dois anos
da pandemia. As pessoas estão
ansiosas e eu também estou.
Sabemos que é uma programação que movimenta a cidade,

ESTRELA DO PLANALTO

Forte e unida
No dia 21 de abril, a Loja
Maçônica Estrela do Planalto nº 12, com sede em Pedro
Afonso, completou 46 anos de
fundação. A data foi comemorada pelos seus 26 membros e
familiares, que também celebraram os aniversariantes dos
meses de março e abril.
A Loja Maçônica Estrela
do Planalto nº 12 é jurisdicionada à Grande Loja Maçônica do
Estado do Tocantins e tem por
finalidade, segundo seu venerá-

vel mestre, Fransber Oliveira,
“tornar o mundo mais feliz”. O
dirigente também destacou que
a Maçonaria é uma associação
fraternal que preza pelos bons
costumes, pela família e pela
pátria, tendo como membros
homens de todas as classes
sociais, sem discriminação de
raça, política e religião. “O trabalho dos pioneiros que fundaram nossa loja e a dedicação de
valorosos irmãos, ao longo dos
anos, construíram e mantêm

tem geração de emprego e renda, ajuda a fomentar os setores
de comércio e serviços, além
de fortalecer a economia local
de forma geral. Graças a Deus
temos visto uma queda vertiginosa nos números de casos e
mortes por conta da Covid-19.
Dessa forma, a cidade estará
pronta para receber os turistas
e para a população aproveitar”,
destacou o prefeito.

Expectativa
À frente da Associação de
Barqueiros e Barraqueiros da
Praia do Rio Sono desde 2008,
Maria da Conceição Pereira conta que o grupo aguarda ansioso
pela volta da temporada de praia e
que espera os visitantes, para que
possam aproveitar esse retorno de
maneira segura e confortável.
“Esse é um momento, mais
que qualquer outro, que precisamos da praia do Rio Sono e
estamos felizes e ansiosos com
a reabertura da temporada de
praia. Foram dois anos de muita
dificuldade, mas é hora da nossa
volta. O grupo está empenhado
na organização para receber o
turista da melhor maneira possível e com muito carinho. É um
período em que buscamos sair
de uma crise econômica. Por
isso, precisamos buscar trazer
de volta não só o turista, mas
o barraqueiro que se afastou,
aquelas pessoas que iam acampar, todos de forma geral, para
que tenhamos uma temporada
que as pessoas se sintam acolhidas”, ressaltou a presidente.

Expectativa
De acordo com o secretário
de Cultura e Esporte de Pedro

Afonso, Salim Bucar Neto, a
temporada irá durar por todo o
mês de julho.
“O início da temporada
será dia 1º e segue até 30 de julho. É a primeira temporada após
o início da pandemia. São novos
tempos e será uma das melhores
temporadas de praia já vistas em
nosso município. Além disso, no
último mês de março, o município foi certificado e reconhecido
como integrante do Mapa do
Turismo Brasileiro 2022-2023,
uma responsabilidade que temos
que honrar com os nossos turis-

nossas colunas firmes”, disse
Fransber Oliveira.
A Loja Maçônica, juntamente com a Colmeia Estrela
Nascente (associação que agrega esposas de maçons), realiza
diversas ações filantrópicas junto à sociedade de Pedro Afonso
e região, como a realizada na
última Páscoa, onde foram distribuídos ovos de chocolate para
crianças; a campanha “Caixa
Solidária”, que recolhe alimentos, roupas e brinquedos para
distribuir a pessoas em situação de vulnerabilidade social;
o apoio aos eventos em prol do
Hospital de Amor, e a distribuição de cestas básicas.

Fundada há 46 anos, loja maçônica conta com 26 membros atualmente
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Mães superam desafios
para criar filhos sozinhas
Henrique Lopes
Mulher, dona de casa, vaidosa, batalhadora, mãe solo e
chefe do lar. O perfil da servidora pública Rosivânia da Silva
Quixabeira, 42 anos, se assemelha a de milhares de mães pelo
mundo que criaram e continuam
a criar os seus filhos sozinhas.
Apesar dos desafios e do
malabarismo constante para
gerir famílias monoparentais e
ainda ter tempo para si, o amor
de mãe é uma das motivações
que ajudaram Rosivânia na
criação das três filhas, que hoje
têm 23, 22 e 14 anos. “Fui
movida por muito amor, pois
precisei superar grandes desafios para seguir em frente, foi
necessário renunciar a muitas
coisas da minha na minha vida
pessoal. Não acertei em tudo,
mas sempre procurei dar o meu
melhor como mãe”, contou ao
relatar a rotina de oito horas de
trabalho, além das atividades
para completar a renda familiar.
“Mesmo assim priorizo algumas horas do dia que dedico a
meu lazer, cuidados pessoais e
convivência familiar”, disse.
Como parte da vivência
das chamadas mães solo (veja
detalhes no box), a rotina de
equilibrar finanças e a educação dos filhos é um dos dilemas
que vão sendo descobertos no
dia a dia, como contou a dona
de casa Maria das Dores Evangelista, 39 anos, mãe de três filhos. “Criar eles sozinha é uma
experiência meio difícil pelo
fato do que eu ganho ser pouco. Tenho que saber administrar
direitinho para conseguir fechar
o mês, mas como dizia minha

Nailane venceu preconceito e encara desafio de criar duas filhas

Cuidar dos filhos sozinha é algo que orgulha as mulheres, disse Divina

avó: ‘o pouco com Deus é muito’. É só ter coragem e manter a
fé sempre”, afirmou a babá que
faz faxinas para complementar
a renda familiar.
Entretanto, apesar das adversidades de chefiar um lar,
Maria das Dores revelou que o
principal obstáculo como mãe
solo é a educação dos filhos.
“Hoje em dia é difícil conseguir
educar os filhos pelo menos a
metade de como fomos educados. As coisas erradas estão aí,
fáceis. Por isso, temos que ficar
de olho para não deixar que
eles se desviem do caminho do
bem”, enfatizou.

Tomar conta de duas crianças,
sem deixar elas sentirem tanta
falta do pai, acabou me transformando em três: sou a mãe, o
pai e muitas vezes amiga, para
poder entender elas direitinho”,
comentou a mãe.
Superando os estigmas,
preconceitos e dificuldades
impostos socialmente às mães
solo, Rosivânia, Maria das
Dores, Nailane e Divina, mesmo sem se conhecerem, dividem algo que une a maioria
das mães por todo o mundo: o
amor e a dedicação aos filhos
que “transborda” e faz com que
a dura rotina se torne mais leve.
É o que frisou Maria das Dores: “ser mãe é uma dádiva de
Deus, a mais bela das poesias.
Mesmo com tantos desafios do
dia a dia, eu amo ser mãe. Ser
mãe é algo inexplicável”.
Nailane revelou que no
início achava que não conseguiria cumprir sua missão,
mas com o passar dos anos foi
aprendendo. “Só em saber que
você tem filhos, sua força de

Quebrando barreiras
Quem é mãe solo, seja
por escolha ou por abandono
dos parceiros, enfrenta desafios
que vão desde a aceitação e o
preconceito existente ainda socialmente, até o machismo e a
falta de políticas públicas que
amparam as famílias chefiadas
por mulheres.
“Quando fiquei sabendo

que estava grávida a primeira
vez, foi um susto. Fiquei com
medo das pessoas na rua me
apontarem o dedo pelo fato da
minha condição sexual e mais
medo ainda da minha família”,
revelou a educadora física Nailane Lima da Silva, 31 anos, ao
frisar que não é nada fácil criar as
filhas sozinha. “Ainda mais sendo filhas mulheres. É um pouco
desafiador para mim, pelo fato
de estar em duplo papel. Conto
com uma ajuda muito especial
que é da minha companheira,
mas como ela não mora com a
gente, então não tem como estar
presente totalmente em nossas
vidas”, descreveu.
Orgulho
Para a atendente de supermercado Divina Dias, de 29
anos, que é mãe de duas meninas de 15 e 10 anos, cuidar sozinha da criação dos filhos pode
parecer um “fardo” no início,
mas depois se torna algo que orgulha as mulheres. “O desafio é
encarar essa realidade sozinha.

MÃE SOLO: MÃE
GUERREIRA
a O termo “mãe solo” hoje
é amplamente utilizado para
designar mulheres que são
inteiramente responsáveis
pela criação de seus pequenos,
deixando o conceito de “mãe
solteira” em desuso, já que estar
ou não em um relacionamento
com um(a) parceiro(a) não
quer dizer necessariamente
compartilhar a difícil missão de
ter um filho.
a 57,3 milhões de mães solo,
isto é, 38,7% de brasileiras
chefiam seus lares (IBGE).
a As mulheres trabalham cerca
de 7,5 horas a mais do que
os homens em uma semana.
Isso se deve ao fato de sua
jornada dupla de trabalho, entre
emprego e atividades em seu
próprio lar. (IPEA)

vontade dobra, você quer dar
sua vida por eles”, disse. “Me
sinto uma mãe amorosa e dedicada, pois cumpri o maior desafio, que foi educar três filhas,
sem o auxílio da figura paterna”, completa Rosivânia.

