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Seu Veloso chega
aos 90 anos
Sapateiro, ex-vereador, religioso
e pai cuidadoso, o piauiense que
adotou Pedro Afonso, completa
nove décadas de vida como
exemplo de dignidade.

D
Centro-Norte

Notícias

>>> PÁGINA 8 <<<
EDIÇÃO N° 150 >>> ANO 13 <<< R$ 1,00

O Jornal de Todos

eOlho

centronortenoticias@gmail.com

Jucielly Coelho
deixa Turismo

Ex-secretária alegou autoridade
minada e falta de autonomia para
trabalhar à frente da pasta.
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Passado glorioso,
futuro promissor

MUNICÍPIO CARREGA PARTE DA HISTÓRIA DO TOCANTINS

Lembranças que ficam para sempre
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Saúde em primeiro lugar!
Com investimento de
grande porte na área da saúde, a Prefeitura de Bom Jesus
do Tocantins tem ampliado e
melhorado os atendimentos
aos pacientes em toda a rede
municipal, com aplicação de
recursos na contratação de
médicos especializados, melhorias da infraestrutura e
aquisição de veículos para a
nova frota, além da valorização dos profissionais da saúde.
Contando já com dois médicos, dois odontólogos, além
de psicóloga e fisioterapeuta, a
cidade de 4 mil habitantes agregou ao seu quadro de serviços
médicos as especialidades de
pediatria, ortopedia, psiquiatria
e psicologia infantil.
De acordo com o prefeito
Paulo Hernandes, a saúde da
população bonjesuína tem sido
uma prioridade e os cuidados
aumentaram após a pandemia
de covid-19. “O município
tem investido cada vez mais
na execução de obras de melhorias dos espaços de saúde,
na valorização do profissional

INVESTIMENTOS
n Reforma e Ampliação da Unidade de Saúde Joana Maria
n Reforma e Ampliação da Unidade de Saúde Francisco Pereira Rocha
n Construção da Farmácia Básica
n Aquisição de computadores e nootebooks
n Materiais tecnológicos para apoio das atividades das UBS
n Aquisição de duas caminhonetes
n Aquisição de uma van para transporte de pacientes
n Aquisição de um veículo pequeno
n Aquisição de cinco motos para os agentes de saúde da zona rural
n Aquisição de 10 bicicletas para os agentes de saúde e endemias da
zona urbana
n Uniformes para equipes de saúde

e nas ações de atendimento aos
pacientes. “Desde que chegam
na unidade básica de saúde, os
pacientes contam com equipe
médica e suporte para transferência e acompanhamentos em

outros municípios, além do
trabalho dos vigilantes sanitários e agentes de endemias,
que atuam diariamente na prevenção de doenças”, ressaltou
Paulo Hernandes.

Atendimentos de saúde chegam a toda população: odontóloga realiza palestra para crianças da zona rural
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SANTA MARIA

Gestão leva
iluminação ao
Setor Aeroporto
A Prefeitura de Santa Maria do Tocantins iniciou neste mês de julho as obras
de implantação do rebaixametno da rede
elétrica do Setor Aeroporto, que atenderá
dezenas de famílias com a melhoria da infraestrutura e maior segurança.
Com investimento de aproximadamente R$ 300 mil, as obras incluem
instalação de novos postes e disponibilização da rede de distribuição para as
residências do bairro.
Para o prefeito Itamar Barrachini,
essa é uma obra que irá transformar a
vida da comunidade do setor. “Algumas
famílias ainda sofrem sem uma infraestrutura elétrica de qualidade e agora vão

ter acesso a energia na porta de casa e
mais segurança. Isso impacta diretamente na melhoria da qualidade de vida da
nossa gente”, afirmou.
Sede da prefeitura
Iniciada no último mês de junho,
a construção da sede própria da Prefeitura de Santa Maria, na Avenida A,
na entrada da cidade, com área de 505
m², já recebeu a parte de fundação. O
investimento total é de R$ 1,3 milhão.
“Nosso objetivo é que as obras que
estamos executando sejam entregues
ainda neste segundo semestre”, disse o
prefeito Barrachini.

Serviços vão melhorar estrutura e aumentar segurança de moradores
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História para ser valorizada
Henrique Lopes
Ao celebrar 175 anos de
fundação, sendo um dos municípios mais antigos do estado
do Tocantins, Pedro Afonso,
cravado entre os rios Tocantins
e Sono, tem uma história que
ultrapassa seus limites territoriais e fez com que se tornasse referência ainda no período
que fazia parte do antigo norte
goiano. Ano após ano, a cidade cresceu e contribuiu significativamente para a criação do
Estado do Tocantins, que tem
sua história moderna ligada
aos movimentos separatistas
nascidos em solo pedroafonsino. Apesar de tudo isso, sua
relevância ainda merece maior
reconhecimento na opinião de
quem defende sua história.
Escritor, que busca resgatar as memórias locais para
que possa contá-las às futuras
gerações, Lourivan Castro lembrou que a cidade já teve vários
destaques no cenário do antigo
norte de Goiás, que fizeram
dela uma das que mais contribuiu para o desenvolvimento
daquele estado. “Ainda nos
tempos remotos, Pedro Afonso
teve transporte aéreo de pessoas e cargas, Colégio Agrícola
por muitos anos foi referência
em todo o norte goiano, além
do Colégio Cristo Rei. Era uma
cidade polo para uma vasta região que atingia desde a divisa
com o Maranhão, onde ficam
as cidades de Campos Lindos e
Goiatins, até Lizarda e Tocantínia, com Coletoria Estadual,
Companhia da Polícia Militar
e tantos outros órgãos que fizeram parte da nossa história
e que foram diminuindo com o
passar do tempo”, relatou.

Edmar defendia história
verdadeira: “Pedro Afonso foi berço
da emancipação do Tocantins”
Implantação do Prodecer III alavancou desenvolvimento local

trevista ao Centro-Norte Notícias, ele revelou o que considerava a verdadeira história
de emancipação do Estado do
Tocantins. “A história verdadeira nasce em Pedro Afonso
e conta com a participação de
muitas pessoas que lutaram. A
ideia chegou ao então Coronel
Lysias Rodrigues, que tinha
uma boa relação com o presidente Getúlio Vargas, que em
fevereiro de 1944 já dava sinal
de uma possível aprovação do

projeto de criação do Tocantins. Eu vivi de 1960 a 1980
essa luta e a história apaga a
importância de Pedro Afonso
para a criação do Tocantins”,
descreveu na época ao mostrar
os diversos relatos que iriam
compor o livro sobre a região,
que não chegou a ser finalizado.
Cidade protagonista
Já o fundador do Museu
Histórico de Pedro Afonso,
Fabricio Rocha, lembrou que

Berço da emancipação
Esse destaque da pacata
cidade para todo o estado também era defendido pelo economista Edmar Gomes de Melo,
que faleceu em 2021, vítima
de um AVC. Na sua última en- Pedro Afonso teve vários ciclos, entre eles, o da navegação pelos rios

a cidade passou por vários
ciclos, como o da navegação
fluvial que ligava as regiões
pelos rios, sendo suporte para
barqueiros, o da borracha e
até mesmo o da passagem de
jagunços e revoltosos pelo
município. “Nossa cidade
também foi palco de importantes instituições e momentos
como o Banco da Amazônia,
a abertura da pista de pouso

do Correio Aéreo Nacional,
entre outras que ajudaram no
crescimento do município.
Com o passar do tempo também foi protagonista no avanço do agronegócio em toda
a região, com projetos como
o Prodecer IV [Programa de
Cooperação Nipo - Brasileiro
para o Desenvolvimento dos
Cerrados] e a implantação da
Coapa [Cooperativa Agroindustrial do Tocantins]”, detalhou o historiador.
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Lembranças inesquecíveis
Henrique Lopes
Quantas histórias cabem
em 175 anos de um povo? Da
antiga Travessia dos Gentios,
fundada por Frei Rafael de
Taggia em 1847, à atual Pedro
Afonso, que pulsa desenvolvimento, sendo referência para
o agronegócio em todo o país,
os costumes, contos e fatos
que moldaram as memórias e
a cultura da cidade continuam
vivos em personagens que lutam pela preservação da história pedroafonsina.
Das serenatas noturnas na
casa das primeiras namoradas
até as lendas hoje esquecidas,
lembradas por Simião Correia; passando pelas festas do
Bancrévea Clube, que reuniam
toda sociedade com músicos
pedroafonsinos que chamavam
a atenção pela irreverência e
talento, além das temporadas
de verão, que foram comentados por Lídia Rodrigues Sales; bem como a labuta com
os jegues antes da libertação
em 1968, descrita por Odina
Maranhão Sá de Andrade, até
a necessidade da valorização
da memória pedroafonsina, defendida por Sebastião Aguiar,
o povo pedroafonsinso construiu, durante mais de 17 décadas, uma história única que
precisa sempre ser rememorada e celebrada.
Diversão no Bancrévea
Conhecido pelas festividades marcadas pela alegria no
então norte goiano, o Bancrévea Clube foi, durante décadas,
um lugar de confraternização e
integração social. “Eram festas
muito boas, muito animadas,
com bandas daqui e as que
vinham de fora. Tinha ainda
o carnaval, que o pessoal vinha em ônibus para participar.
Eram três dias de festa com direito a matinê, que também era
bastante animado”, descreveu
a professora aposentada Lídia
Betânia, lembrando que outro

ODINA MARANHÃO

SIMIÃO CORREIA

espaço marcado na memória é
o Ribeirão. “Para refrescar o
lugar preferido era o Ribeirão,
lá tinha um banho ótimo quando não tínhamos praia, além
de uma comida que era muito
boa. Qualquer hora que você
chegasse lá, era bem atendido”, relembrou.
Na época, quem administrava o bar do atrativo era o
comerciante Nilo Neto Brito,
que trabalhou e morou no local com a família por 35 anos
Serenatas e lendas
Além da vida boêmia,
a cidade era marcada por um
romantismo, como recorda
o artista Simião Correia. “A
gente fazia serenatas na porta das casas das namoradas,
um costume que muitos dos
adolescentes da minha época
tinham. Reunia os amigos e
iam para a casa da amada para
fazer uma homenagem”, contou sorridente ao dizer que, às
vezes, os pais das moças saiam
na porta de casa e a turma tinha que sair correndo.
Simião também citou um
costume hoje esquecido: o de
contar as lendas da cidade.
“Tinha a lenda do nascimento do Rio Sono, da Cobra da
Lagoa da Cruz e do Romãozinho do Mal, que era uma história de Lizarda, mas que todo
mundo comentava. A gente
aprendia isso na escola, hoje
as pessoas não falam mais das
nossas lendas”, lamentou.

LÍDIA BETÂNIA

Libertação para os jegues
Em uma cidade marcada
por revoluções que impactaram todo o norte do país, um
marco transformador na história local, a Libertação dos
Jegues, em 1968, época em
que os militares governavam
o país, sempre será uma memória viva na lembrança de
quem defende a história pedroafonsina, como a professora aposentada Odina Maranhão Sá de Andrade. “É um
marco, foi um momento de
festa, de libertação mesmo,
pois antes a gente dependia
da água dos rios que era trazida pelos carregadores de água
no lombo dos jegues. A cidade sempre viveu tendo os rios
como principal fonte, mas a
chegada da água encanada
acabou por impactar essa relação do pedroafonsino com
os rios”, explicou.
Valorização da história
Seguindo o seu curso
normal, com a chegada do
desenvolvimento e as transformações sociais que impulsionaram o crescimento da
cidade, antigos hábitos, histórias e costumes se perderam e ficaram para trás, mas
é neste contraste entre a antiga história pedroafonsina e o
futuro que devemos resistir e
valorizar para que não caia no
esquecimento o que mais temos de valor: nossa memória.
Neste sentido, o profes-

SEBASTIÃO AGUIAR

sor Sebastião Aguiar defendeu que a valorização dos espaços públicos e das pessoas
são meios para garantir que
essa memória seja perpetua-

da. “Temos a praça da Igreja Santo Afonso, conhecida
como Lagoa da Cruz, que
após a urbanização tornou-se
um espaço de lazer, a Escola
Estadual de Tempo Integral,
que recebeu o nome de um
grande professor do Colégio
Cristo Rei, Antônio Belarmino Filho, além de várias
pessoas que faleceram e contribuíram para o desenvolvimento de Pedro Afonso, e
que precisam ser lembradas.
Cabe aos representantes do
Legislativo Municipal homenagear algumas instituições e praças com nome dos
mesmos”, afirmou o professor aposentado.
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Apostas para desenvolver
a economia local
Gabriel Dias
Um dos municípios mais
tradicionais do Tocantins, Pedro
Afonso chegou aos seus 175
anos com uma comemoração na
praça central da cidade e show
do cantor Bell Marques no último dia 15 de julho. A cidade
conta com um grande potencial
turístico, mas vive sua crescente
econômica no campo, que tem
gerado empregos e renda para
toda região, fazendo funcionar
uma cadeia de segmentos.
Pedro Afonso figura entre os maiores municípios
com participação no Produto
Interno Bruto no Tocantins.
Em 2018, chegou a ocupar a
8ª posição no PIB do estado,
com grande parte disso vindo
do campo (especialmente com
a produção de milho e soja) e
com a pecuária de corte.
Essa força é reconhecida
pelo presidente da Cooperativa Agroindustrial do Tocantins
(Coapa), Ricardo Khouri, que
acredita que os grãos já vêm
contribuíndo com a evolução
de Pedro Afonso desde o século passado e colocando a cidade na rota dos principais polos
produtores do país.
“O setor produtivo da
cadeia de grãos, notadamente
soja e milho, a partir da década de 1990 contribuiu sobremaneira para geração de
empregos na região de Pedro
Afonso. Um desenvolvimento
do setor primário muito forte,
criando alternativas para micro e pequenas empresas, onde
foi observado um crescimento
exponencial entre elas, não só
no setor de produção de grãos
em si, o que proporcionou um
desenvolvimento muito forte
do município. A produção de
grãos possibilitou a cidade ter
um destaque estadual e até a
nível de País”, enfatizou.
O cooperativista ainda
falou sobre como o setor pode

Município é um dos maiores produtores de soja e milho do Tocantins e
pode crescer ainda mais com construção de trecho da BR-235

contribuir com o futuro do
município. “Além de Pedro
Afonso ser uma cidade exportadora de grãos, assim como
a região na qual está inserida,
há também um potencial de
poder transformar esses grãos,
como por exemplo, em ração,
em carne de aves, em etanol de
milho. Agregando renda e aumentando ainda mais o nível
de empregabilidade do nosso
município”, comentou.
BR-235 vai ampliar logística
Apesar da cidade ter crescido e ocupado lugar de destaque na economia do estado
com um forte setor de produção de grãos, ainda há sonhos
que estão no papel que podem
fazer com que isso cresça ainda
mais, como é o caso das obras
da BR-235, no trecho entre os
estados do Tocantins e Maranhão, com extensão total de
318,10 km, o que inclui o trecho entre Pedro Afonso (TO) e
Alto Parnaíba (MA).
Para Ricardo Neves, entusiasta da obra e um dos líderes
do movimento Pró-BR-235,
a obra trará um salto logístico
para a cidade e fortalecerá ainda mais sua economia.
“A BR 235 vai proporcio-

nar à região de Pedro Afonso
um grande vetor na logística
de transporte de cargas, viabilizando e dando possibilidade
para novos investimentos no
setor do agronegócio, na implementação de novas áreas para
produção de grão e na pecuária,
no surgimento de transporte de
passageiros,
transformando
Pedro Afonso num grande polo
de desenvolvimento agrícola e
logístico, o que pode fomentar
ainda mais a geração de empregos na região, aumentando
consideravelmente os índices
de desenvolvimento econômico e social”, pontuou.
Em 2022, a obra, uma demanda de mais de três décadas,
avançou com a publicação do
edital de licitação para contratação de empresa especializada
para a Elaboração de Estudos e
Projetos Básico e Executivo de
Engenharia visando a execução das obras de implantação,
pavimentação, adequação de
capacidade com melhoria da
segurança e eliminação de segmentos críticos da BR-235.
Até o fechamento desta
edição, era aguardada a assinatura dos contratos com três empresas para que seja iniciado o
projeto de engenharia da obra.
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Agradecimento
O prefeito Ormando Brito Alves (MDB) fez questão de
agradecer as emendas destinadas a Tupirama pelo deputado
federal Vicentinho Jr. (PP), e
os senadores Irajá Abreu (PP)
e Eduardo Gomes (PL). No total, o valor a ser recebido é de
mais de R$ 940 mil para custeio da saúde e pavimentação.

Juntos outra vez

Agora vai!
Segue em ritmo intenso a primeira etapa da pavimentação
asfáltica da TO-239, que liga Itacajá a Itapiratins. Até o final da
primeira quinzena de julho já haviam sido realizadas a terraplanagem e a drenagem em cerca de 5 dos 32 km licitados. Serão
investidos, aproximadamente, R$ 29,8 milhões na execução das
obras deste trecho. Quando estiver pronta, a rodovica beneficiará,
diretamente, cerca de 8 mil habitantes de Itacajá.

Notícia boa

Segurança

Outra obra há muito tempo aguardada em nossa região
caminha para ser iniciada. A
previsão é que até o início de
agosto comece a pavimentação
da TO-428, de Santa Maria do
Tocantins a Recursolândia. A
informação foi repassada pelo
secretário estadual da Infraestrutura, Márcio Pinheiro, em
conversa com essa coluna.

Um passo importante
foi dado para a implantação
do sistema de videomonitoramento em Pedro Afonso.
Após licitação, a empresa LJ
Informática e Papelaria, que
tem sede na própria cidade,
vai fornecer equipamentos,
materiais e serviços. O valor
do contrato, já em vigor, é estimado em R$ 208.757,02 e
tem duração de um ano.

Sem autonomia
Desde o último 8 de julho,
quando pediu demissão, Jucielly
Parente Coelho não é mais a
secretária de Meio Ambiente,
Comércio, Indústria, Serviços
e Turismo de Pedro Afonso. No
ofício encaminhado ao prefeito
Joaquim Pinheiro (PP), Jucielly
agradeceu o tempo que ficou no
cargo, mas fez ponderações sobre interferência de outras pastas sem explicações plausíveis,
que sua autoridade como secretária era minada e relatou questões pessoais que, segundo afirmou, tornaram sua permanência
insustentável no cargo.

Condenado
Ex-prefeito de Tocantínia entre 2013 e 2016, Muniz
Araújo Pereira foi condenado a ressarcir o valor de R$
772.950,000, teve seus direitos
políticos suspensos por oito
anos, foi proibido de contratar
com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos,
fiscais e de crédito, e a eventual perda da função pública. A
ação foi proposta pelo Ministério Público do Tocantins, em
razão de diversas irregularidades praticadas durante o período da sua gestão.

Rompidos, o prefeito de
Pedro Afonso Joaquim Pinheiro e o ex-prefeito Jairo Mariano (PDT), atual secretário
estadual de Governo, devem
subir no mesmo palanque na
eleição estadual deste ano. Em
um evento recente, o pepista
afirmou que caminhará com
o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), de quem
o pedetista é o principal articulador político e deve ser o
coordenador de campanha.

Bronca
Mães de crianças hiperativas e com autismo de Pedro
Afonso reclamam do transporte inadequado utilizado para
levar seus filhos até Colinas
do Tocantins para tratamentos
médicos com especialistas. A
Secretaria Municipal de Saúde
assegurou que um veículo já
foi licitado e, em breve, entra
em operação.

Mudança
O produtor rural Juliano
Sandri assumiu a vice-presidência da Coapa. Ele substituiu Laércia Diana.

Agenda
De 8 a 13 de agosto acontece a já tradicional Semana dos
Evangélicos em Pedro Afonso,
que reúne integrantes de várias
igrejas em momentos de louvor
e adoração.

>>> Oia eu aí!!! Essi meis
di juliu vin mais cedu purque
meu xefi atecipou o jornau
pra comemorá o a aniverçaru
di 175 anus du Pedrafonssu
di assucar. Noça cidadi, onditirandu mea dusia di genti
atoa, tein um povu trabaaidô,
qui sabi recebê as vizita e ama
muitu eça terra.
>>> E as praia, tão boa né?
Juntá a famia e us amigu,
tomá uma, diverti, discançá.
Eta mais é bão! Só qui teim
uns sujeitu qui num teim postura nu meiu dusotu. O cara
enxi a cara e cumessa a cassá
briga e dá trabai pra pulissa.
Dispois leva um isfrega e
ainda recrama.
>>> Eu sempri falu, queim
fala dimais e num arrespeita os
otu uma ora axa pra cabessa.
Um cabinha tava numa barraca
na ilha e mecheu cum queim
tava quetu. Rezutadu: levou
um ponbu seim aza no fucin
qui caiu cum a cara na area. O
piô é qui ninguein qui eli adula
defendeu o istrumi. Restô tirá
a area da cara, inguli o xoru e
pegá o becu. Deu ruin!
>>> Tenpu di elessão é ingrassadu o tantu qui puliticu
dá atenssão pru povu. Um ali
desdi quandu perdeu pra ve-

riadô em 2020 num rispundia
neim mensagi, agora todu dia
antis du cagá dus pintu já tá
mandandu bom dia. O otru qui
só andava cum os vridu da camioneti levantadu, agora abri
as quatru janela e ondi paça e
buzinandu e dandu cum a mão.
Elis devi axa o povu besta e
ruin da memora.
>>> Tein genti qui num podi
arrumá um carguin qui já fica
axandu qui é o premeru ministru da ingraterra. É dandu
gritu nozotru e pirsinguindu
fonssionáriu Aí é besta, pença
qui cargu di cunfianssa é pra
vida toda!?

MISTERIUS
>>> Verdadi qui a galera tá
veaca pra mandá audo no zapi
privaud cum medu da turma
soutá no samba?
>>> Quau garotão foi pra
praia, xapou o coco, levou 4
foras em menus de mea ora,
perdeu as lambreta e subiu a
ranpa iscoradu?
>>> Quein é o alopradu qui
tein cupa no cartoru e num
vai demora devi vê o sol nassé quadradu?
>>> Tô indo neça mossada.
Daqui uns dia tô di vorta!!!
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G iro

Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento, que se
sintam humildes. É assim que as espigas sem grãos erguem desdenhosamente a cabeça para o céu,
enquanto que as cheias as baixam para a terra, sua mãe.

Registro das irmãs Ana Liz Alves Costa e
Silva e Maria Virgínia que, recentemente,
completaram 8 e 15 anos de idade.

LEONARDO DA VINCI

Comerciante, sapateiro, ex-vereador,
religioso e pai cuidadoso, José Pereira
Veloso, piauiense de Oeiras que há
mais de 60 anos adotou Pedro Afonso,
comemorou 90 anos de idade no dia 24
de julho. Ganhou festa e o carinho de
familiares e amigos.
ALEX RODRIGUES

Para homenagear 15 personalidades de Pedro Afonso foi realizada no dia 13 de julho,
a entrega da Comenda Frei Rafael de Taggia. O evento, que fez parte da programção do
aniversário de 175 anos da cidade, ocorreu no Teatro Municipal Adriana Correia Campos.

Ilustre moradora
de Pedro Afonso, a
aposentada Magnólia
Alves Noleto celebrou
seu aniversário de 81
anos no dia 4 de julho. A
importante data rendeu
homenagem do Museu
Histórico de Pedro Afonso
Frei Rafael de Taggia, por
meio do projeto ‘Me dê
flores em vida’.

