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Com recursos próprios, Novo Acordo adquire novo ônibus

CORONAVÍRUS

Diante da pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19), que já registra mais de 500 mil infectados em todo o mundo, ações preventivas 
para minimizar o contágio da doença foram tomadas em todo o país. No Tocantins, que já possui sete casos confirmados, medidas como a sus-

pensão de aulas escolares, de eventos, fechamento de estabelecimentos comerciais e ações para diminuir o tráfego de pessoas nas ruas foram tomadas. 
No Jalapão, os municípios seguem as orientações dos órgãos de Saúde federal e estadual e tomam medidas para evitar o contágio, já que a região é o 
principal destino turístico no Estado, atraindo centenas de visitantes todos os anos. Págs. 03,04,05,06, 08,09,10,11 e 16

Municípios do JALAPÃO 
adotam  medidas de prevenção

Os acadêmicos que residem em 
Novo Acordo e estudam na Capital 
ganharam mais segurança e conforto 
no transporte para as universidades, 
já que a gestão municipal adquiriu, 
com recursos próprios, um ônibus 
novo com capacidade para 38 passa-
geiros. O veículo, entregue à popula-
ção no dia 07 de março, é adaptado 
para cadeirantes e representa um in-
vestimento de R$ 398 mil. Pág 14
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Jalapão adota medidas de 
prevenção ao novo coronavírus
Os nove municípios que 
compõem a região do Jalapão 
emitiram decretos para evitar 
a proliferação do vírus.
 A suspensão de aulas 
escolares, eventos e serviços 
são algumas  das providên-
cias adotadas.

Após infectar países como China, 
Itália, Espanha e estar presente 
em praticamente todos os conti-

nentes, o Novo Coronavírus, responsável 
pela transmissão da Covid-19, já chegou 
a mais de 160 países em cerca de três me-
ses, infectando mais de 500 mil pessoas e 
levando a óbito mais de 22 mil em todo 
o mundo. No Brasil, o número de infec-
tados já passa de 2.600, sendo que já fo-
ram registrados 63 mortos, até o dia 26 de 
março.

A pandemia, classificada pela Orga-
nização Mundial da Saúde como uma das 
mais severas das últimas décadas impõe a 
governos federal, estaduais e municipais a 
adoção de medidas preventivas e de com-
bate à proliferação da doença.

No Tocantins, diversas medidas fo-
ram adotadas para evitar que o contágio 
se intensifique, pois já foram identificados 
sete casos da Covid-19. Os municípios do 
Jalapão, principal roteiro turístico do esta-
do que recebe visitantes de todo o mundo, 
também adotaram providências para evi-
tar a contaminação. 

Mateiros
O município de Mateiros, localizado 

a 310 Km de Palmas, é considerado a Ca-
pital do Jalapão e maior polo turístico da 
região. Obedecendo as exigências do Mi-
nistério da Saúde, o prefeito João Martins 
emitiu Decreto determinando a suspen-
são de várias ações no Município para a 
prevenção à doença.

O impacto maior, após a suspensão 
das atividades educacionais no município 
foi atender o Decreto do Governo do Es-
tado que suspende a entrada de turistas na 
região. A medida não tem um prazo para 
finalizar. Segundo o governo, a suspensão 
vai continuar até que as ações executadas 
pelos órgãos de controle da doença indi-
quem uma volta à normalidade. 

São Félix 
O município de São Félix administra-

do por Marlen Ribeiro, fica localizado a 
260km de Palmas, é conhecido mundial-
mente pelos seus belos fervedouros de 
águas transparentes e por uma boa recep-
tividade. O impacto da chegada da pan-
demia ao Tocantins foi grande no peque-
no município que é composto por pouco 
mais de 1.500 habitantes. Após decretar a 
suspensão das aulas na rede municipal e 
pedir às famílias que permanecessem em 
casa, o gestor municipal adotou medidas 
mais preventivas.

O impacto maior foi com o anúncio 
do cancelamento da maior festa da região, 
feito nos grupos de WhatsApp e redes so-
ciais. Marlen Ribeiro cancelou a festa das 
Mães que iria acontecer entre os dias 7 e 
9 de maio.  Na medida, a Prefeitura ain-
da decretou o fechamento de bares, cen-
tros culturais e atividades de saúde bucal/ 
odontológica.  

Rio Sono
O pacato município de Rio Sono, dis-

tante 180km da Capital, é administrado 
pelo prefeito Itair Martins. Um dos maio-
res municípios da região, Rio Sono é ba-
nhado pelas águas cristalinas do Rio Perdi-
do, que formam a Praia Flor do Jalapão, um 
dos destinos mais procurados na tempora-
da das férias de julho, por oferecer progra-
mação diversa e muita tranquilidade. 

Visando a prevenção ao Coronaví-
rus, o gestor municipal assinou decreto 
de suspensão de todas as atividades edu-
cacionais nas unidades escolares da rede 
municipal. A Secretaria de Saúde atuou 
ativamente com ações de prevenção e in-
formação tanto na zona urbana quando 
na rural.  Muitas campanhas foram cria-
das focando a importância de ficar em 
casa e manter o isolamento social.

O Município também implantou a 
Sala de Monitoramento dos Usuários sin-

tomáticos e assintomáticos, para assistir 
famílias ou viajantes de fora do país ou de 
cidades com casos positivos. A campanha 
de vacinação contra Influenza está sendo 
realizada no município desde o dia 23 de 
março e está acontecendo na garagem da 
Unidade de Saúde de Rio Sono, com todos 
os cuidados recomendados pelo Ministé-
rio da Saúde.

Lizarda
O Município de Lizarda, distante 278 

quilômetros de Palmas, também adotou 
medidas para conter a disseminação do 
novo coronavírus. A preocupação do Mu-
nicípio é constante e a equipe de Saúde se 
mantém em alerta. A primeira medida foi 
a suspensão das aulas, no início da pande-
mia, seguindo as recomendações do Go-
verno do Estado. 

Já no dia 20 de março a Prefeitura pu-
blicou decreto declarando Situação de 
Emergência para prevenção e contenção da 
Covid-19. A prefeita Suelene Lustosa Ma-
tos (Sussu), também solicitou o apoio da 
população no combate à pandemia. “Con-
tamos com a colaboração de toda a popula-
ção para que possamos enfrentar esse mo-
mento de dificuldades”, disse a gestora. 

O decreto autoriza o auxílio às pessoas 
em situação de vulnerabilidade socioeco-
nômica, de maneira a garantir a segurança 
alimentar e sanitária por meio de doação 
de itens básicos de alimentação, limpeza e 
higiene pessoal. A medida aponta ainda a 
obrigatoriedade no uso de equipamentos 
de proteção individual (EPI) pelos profis-
sionais da saúde.  

Santa Tereza
Na cidade de Santa Tereza, as ações 

foram iniciadas no dia 19 de março.  A 
Secretaria Municipal de Saúde, o Conse-
lho Municipal de Saúde, a Secretaria de 

Administração e a Câmara Municipal se 
reuniram para tratar do Covid-19, sus-
pendendo atividades em grupos. O pre-
feito José Raimundo publicou comuni-
cado pedindo à população para atender 
às recomendações. “Todos os locais que 
provoquem aglomerações de pessoas se-
rão fechados, exceto os de acesso essencial 
como farmácias, mercados e postos de 
combustíveis, ainda assim com o controle 
de pessoas”, informa o comunicado. 

O Município, que fica a 60 quilôme-
tros de Palmas, reuniu ainda representan-
tes da Polícia Militar, secretarias de Saúde, 
Administração, Comunicação, Vigilân-
cia Sanitária, proprietários de bares, res-
taurantes, lanchonetes, líderes religiosos 
entre outros segmentos para esclarecer 
dúvidas sobre os decretos e legislações re-
ferentes à prevenção ao Covid-19. 

Na ocasião, os profissionais de saúde 
chamaram a atenção para a realidade da 
pandemia, conscientizando e mostrando 
a gravidade da situação e orientando to-
dos para juntos unirem forças e fazerem 
o necessário para o momento. A seguran-
ça pública também orientou a todos sobre 
as medidas que serão tomadas, caso as 
orientações não sejam cumpridas. 

Lagoa do Tocantins
Lagoa do Tocantins se tornou rota 

para o Jalapão, e fica distante 118 quilô-
metros de Palmas. A cidade é administra-
da pelo prefeito Nonato Nestor. No Diário 
Oficial e Site do Município não constam 
decretos ou comunicados relativos à sus-
pensão de serviços no Município por cau-
sa da pandemia do Coronavírus. As redes 
sociais também não disponibilizaram in-
formações. 

Tentamos contato com o Município, 
mas não obtivemos resposta. 
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Prefeito Deusimar mantém 
serviços essenciais e toma medidas 
de prevenção ao Coronavírus

A população apareci-
dense vive um mo-
mento distinto, em 

que é necessária a colaboração 
de todos para a prevenção ao 
Coronavírus. O prefeito Deu-
simar Amorim está no Mu-
nicípio e tem acompanhado 
de perto a situação na Cida-
de. Para ele, é preciso que os 
aparecidenses tenham calma e 
confiem nas autoridades para 
vencer a nova doença. “Nós 
da Administração estamos 
com cada aparecidense para 
tentar prevenir essa situação. 
Estamos buscando atender as 
solicitações, mas com toda a 
cautela deste momento”, res-
saltou o prefeito. 

Diversos municípios de 
todo o Brasil adotaram me-
didas drásticas para conter o 
Coronavírus e evitar mortes, a 
exemplo dos países já afetados 
pela doença. Em Aparecida 
do Rio Negro, o prefeito Deu-
simar Amorim, preocupado 
em manter os serviços essen-
ciais e a saúde pública, tam-
bém tomou diversas medidas 
para a segurança da popula-
ção. “Neste momento de crise 
em que passa o Brasil, tivemos 
que adotar algumas atitudes 
que podem parecer duras, es-
pecialmente a alguns segmen-
tos da nossa sociedade, como 

O gestor pede à popu-
lação que se mantenha 
em casa e com a calma 
necessária. O Municí-
pio declarou situação 
de emergência em Saú-
de Pública para o en-
frentamento 
à pandemia

é o caso do comércio”, disse o 
gestor. 

No entanto, o prefeito 
destaca que apesar de difícil, 
é preciso obedecer as orien-
tações para o bem de todos. 
“Nós estamos seguindo reco-
mendações dos órgãos fede-
rais e estaduais, para que pos-
samos conter essa pandemia 
que tanto assusta a nossa po-
pulação”, comenta. 

Apesar das dificuldades, 
o prefeito pede que a popu-
lação tenha calma para que 
a situação se resolva. “Temos 
vivido esse tempo difícil, mas 
sabemos que vai passar, com 

a ajuda de Deus e a união das 
nossas forças. Só assim, cum-
prindo todas as determina-
ções, vamos passar por isso”, 
disse ele. 

Deusimar pede ainda que 
as crianças, jovens, e princi-
palmente os idosos se man-
tenham em casa, conforme o 
recomendado. “Vamos orien-
tar, fazer de tudo para que os 
idosos fiquem em casa, e que 
as pessoas só saiam se for real-
mente essencial”, destacou.

 

Providências
Em consonância com os 

órgãos competentes, as au-
las da rede municipal foram 
suspensas. A Prefeitura tam-
bém publicou o Decreto nº 
008/2020, que declara situa-
ção de emergência. “Esse en-
frentamento somente será 
possível com a dedicação e 
empenho de cada um, mes-
mo que talvez tenhamos que 
sofrer algum prejuízo, nós 
devemos obedecer a todas as 
orientações. Nós vamos cum-
prir com rigor o decreto que 
foi editado”, disse ele. 

Como em outros muni-
cípios, o decreto determina 
a suspensão de atividades e 

“Um só caso pode trazer a calamidade. Então faço meu 
apelo a toda comunidade. Nós estamos obedecendo todos 

os protocolos na saúde e em todos os órgãos”

ATENDIMENTOS - Todos os servidores da Saúde estão realizan-
do o trabalho de vigilância e monitoramento da comunidade por meio dos 
contatos: (63) 3538-1309 (UBS); (63) 99238-7007 (Direção e ACS) 

eventos que possam ocasionar 
aglomeração de pessoas. Por 
isso, está suspenso o funcio-
namento da Feira Municipal, 
a realização de reuniões, além 
de determinado o fechamento 
de comércios não essenciais.

Além disso, os fornecedo-
res de alimentos (supermerca-
dos, mercados e açougues), de 
remédios e congêneres, casas 
lotéricas, agência bancária de-
vem fixar limites quantitativos 
para aquisição de bens essen-
ciais à alimentação, saúde e 
higiene, primando pelo bem 
comum da população. Os de-
mais estabelecimentos devem 
funcionar apenas com entre-
gas a domicílio.

 
Comitê de crise
Um Comitê de crise foi 

criado para avaliação cons-
tante dos números e medidas, 
com a comunicação entre os 
componentes. O prefeito des-
taca que a Saúde do Município 
está equipada com o necessá-
rio o para momento, com pro-
fissionais competentes para o 
atendimento e orientação à 
população. “Um só caso pode 
trazer a calamidade. Então 
faço meu apelo a todos os seg-
mentos. Nós estamos obede-
cendo todos os protocolos na 
saúde e em todos os órgãos”, 
disse ele. 

 
Serviços Públicos
Os serviços essenciais es-

tão mantidos na Prefeitura 
Municipal de forma interna, 
com número de servidores 
reduzido, e o atendimento ao 
público é feito somente pelo 
telefone (63) 3538-1111, com 
o intuito de evitar agrupa-
mentos de pessoas e não pre-
judicar os atendimentos ne-
cessários. 
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Em tempos de pandemia 
do novo Coronavírus 
(Covid-19), a popula-

ção mundial se recolhe e luta 
para combater ao máximo a 
proliferação da doença. Uma 
das medidas tomadas pela 
Prefeitura Municipal de Apa-
recida do Rio Negro para con-
ter a pandemia foi a suspen-
são dos serviços presenciais 
da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Serviços Pú-
blicos. A Pasta segue a orien-
tação do Decreto Municipal 
nº 008/2020, que determina 
apenas a manutenção dos ser-
viços essenciais básicos. 

Conforme explicou o res-
ponsável pela Secretaria, Má-
rio Veloso é fundamental 
que a população siga à risca 
as orientações das autorida-
des. “O que estamos fazendo 
é para o bem da coletividade, 

Prefeitura mantém serviços essenciais 
para atender população
Gestão municipal es-
clarece à população 
mudanças na rotina 
de serviços realiza-
dos pela Secretaria 
de Infraestrutura e 
Serviços Públicos 

e só será possível com a união 
das forças de todos, e em nos-
sa Secretaria não seria dife-
rente. Tomamos várias medi-
das para conter aglomerações, 
inclusive por parte dos servi-
dores”, pontuou. 

Medidas
Os servidores lotados ou 

que prestam serviços para a 
Secretaria permanecem em 
casa, e serão convocados se 
houver necessidade. A Secre-
taria forneceu novos equipa-
mentos de trabalho: máscaras, 
luvas e álcool em gel para os 
colaboradores que estão atu-
ando na limpeza urbana.

Só estão trabalhando nas 
ruas os garis, que continu-
am executando os serviços 
de varrição e coleta de lixo. A 
coleta ocorre normalmente, 
nas segundas, terças, quintas 
e sextas-feiras nos setores da 
cidade. 

Uma novidade é a mu-
dança de horário da execu-
ção do serviço de varrição 
da cidade, que a partir de 24 
de março será realizado no 
período noturno, das 18h às 
22h. “Tomamos essa precau-
ção por que muitos pedestres 
se aproximam dos garis, con-
versam, então à noite o fluxo 
de pessoas é bem menor nas 
ruas”, ressaltou o secretário 

afirmando que a medida evi-
ta aglomerações.

A retirada de entulhos e 
galhadas está suspensa (ex-
ceto os emergenciais), assim 
como os serviços de trans-
porte da Secretaria, de utili-
zação de máquinas pesadas, e 
reparos nos prédios públicos. 
O secretário Mário orienta a 
população a colaborar. “Que 
a população se reeduque para 
gerar menos lixo, evite a poda 
de galhos e árvores neste perí-
odo, já que não haverá o reco-
lhimento. Estamos buscando 
formas de ninguém ficar pre-
judicado, mas é preciso que a 
população se adéque”, comen-
tou. 

Outro cuidado da gestão 
é o de afastar do trabalho os 
funcionários em situação de 
risco, acima de 60 anos ou 
que possuem doenças crôni-
cas.  “Tomamos essa atitude 
para proteger os funcionários 
e também a população, sem 
que a cidade fique prejudica-
da”, disse o secretário Mário.

O prédio da Garagem Mu-
nicipal também foi fechado, 
onde estão sendo executados 
apenas trabalhos internos. 

A coleta vai ocorrer normalmente, nas segundas, terças, 
quintas e sextas-feiras 

O que estamos fazendo é para 
o bem da coletividade, e só será 

possível com a união das forças de 
todos, e em nossa Secretaria não 
seria diferente. Tomamos várias 

medidas para conter 
aglomerações, inclusive por parte 

dos servidores ”

Desde o dia 24 de março, todos 
os serviços serão executados no 
período noturno

 “
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A Secretaria Municipal 
de Saúde se tornou um 
dos pilares para a pre-

venção do novo Coronavírus 
em Aparecida do Rio Negro. Os 
profissionais da saúde estão ca-
pacitados e a postos, caso ocor-
ra algum caso suspeito da Co-
vid-19 no Município. 

A pasta adotou medidas 
logo no início da pandemia, 
desenvolvendo um Plano de 
Contingência para o Municí-
pio, como explica a secretária 
Sebastiana Luzia. “Nosso plano 
segue todas as orientações do 
Ministério da Saúde, caso haja 
algum paciente suspeito da do-
ença”, reiterou. 

A Secretaria obteve junto ao 
Governo do Estado cinco testes 
para o Coronavírus, solicitados 
pela secretária. Os resultados são 
obtidos em 72 horas, e os tes-
tes serão colhidos pela biomédi-

Secretaria de Saúde intensifica 
prevenção ao Coronavírus em Aparecida
O órgão possui um 
plano de contingência, 
testes para a doença e 
orienta a população a 
atender as recomenda-
ções das autoridades. 

ca autorizada, em espaço cedido 
pela Secretaria, e com autoriza-
ção médica, e então serão enca-
minhados ao Laboratório autori-
zado (Lacen), somente em casos 
de suspeitas ou evidências fortes 
para a Covid-19.

Medidas iniciais
Inicialmente, a Secretaria 

criou um grupo no aplicativo 
Whats App para atualizar todos 
os servidores quanto ao assunto. 
Criou-se um comitê de estudos 
sobre o assunto, composto pela 
coordenadora de atenção básica, 
diretora da UBS e fisioterapeuta. 
Foram realizadas reuniões com 
todas as equipes da Unidade 
para tratar do assunto, além de 
palestra feita via rádio pela mé-
dica Dr. Hellen Tatiane, e foram 
afixados panfletos em ambientes 
estratégicos. 

No início de março, a equi-
pe multiprofissional da Secreta-
ria, juntamente com a secretá-
ria Sebastiana Luzia, se reuniu 
com representantes das escolas 
do Município para discutir me-
didas de prevenção. Estiveram 
presentes na Unidade de Saúde 
representantes da Escola Muni-
cipal Luza Machado de Miran-
da, da Escola Estadual Meira 

Matos, e do Conselho Tutelar. 
Todas as unidades escolares se 
encontram com aulas suspen-
sas, conforme recomendação 
do Estado e Município, como 
forma de conter a proliferação 
do vírus. 

A secretária também des-
tacou a importância das me-
didas tomadas pelo Município 
para evitar aglomerações, as-
sim como a obediência da po-
pulação quanto aos decretos. “A 
prevenção e o cuidado é o mais 
importante, cada um tem que 
se precaver, até passar esses 15 
dias críticos”. Conforme expli-
cou a secretária, a prevenção é 
para evitar o colapso do sistema 
de saúde, que não possui estru-
tura para atender a um grande 
número de infectados. “Apa-
recida, até o presente momen-
to está preparada com equipa-
mentos de Proteção Individual 
(EPI’s) suficientes para os servi-
dores da saúde, mas não sabe-
mos até quando”, pontuou. 

Atendimentos
Todos os servidores da Saú-

de estão realizando o trabalho 
de vigilância e monitoramen-
to da comunidade por meio 
dos contatos: (63) 3538-1309 

(UBS); (63) 99238-7007 (Dire-
ção e ACS).

A Secretaria orienta a po-
pulação a procurar a Unidade 
Básica de Saúde se houver per-
sistências dos sintomas, ou se 
tiver tido contato com algum 
caso positivo da Covid-19. “Se 
for uma gripe simples as pesso-
as devem permanecer em casa, 

e avisar o agente de saúde para 
monitorar. Se a gripe evoluir 
para sintomas mais graves de-
ve-se procurar a Unidade de 
Saúde”, destacou a secretária. 
Durante a pandemia, a Unida-
de irá atender somente os casos 
de urgência e emergência, para 
a segurança dos servidores e da 
população.

Sebastiana ressalta que plano trabalho segue orientações do Ministério da Saúde
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A campanha nacional 
de vacinação contra 
a Gripe Influenza co-

meça nesta terça-feira, 24 em 
Aparecida do Rio Negro. Na 
primeira fase da campanha, 
que durará até o próximo dia 
16, serão contemplados ido-
sos a partir de 60 anos e pro-

Equipe da Saúde inicia campanha de 
vacinação contra a Gripe Influenza

fissionais da saúde.
A vacina não protege 

contra o Coronavírus (Co-
vid-19), mas a pandemia alte-
rou o cronograma estabeleci-
do pelo Ministério da Saúde. 
A pasta antecipou o início da 
campanha de Abril para Mar-
ço e inverteu os grupos prio-
ritários. Até o ano passado, 
a vacinação começava pelas 
crianças com idade entre 1 e 
6 anos incompletos, grávidas 
e puérperas.

A secretária Municipal de 
Saúde, Sebastiana Luzia, defi-
niu critérios e o sistema que 
será utilizado pela equipe para 
evitar aglomerações. “Os ido-
sos de 60 a 75 anos saudáveis 
devem procurar o galpão da 
UBS, já que as vacinas podem 

ser feitas em ambiente aberto, 
pausadamente, sem aglome-
ração, com as pessoas distan-
tes pelo menos 1 metro um do 
outro”, informou. 

“Os demais, acima de 75 
anos, que já tem algum agra-

Os idosos de 60 a 75 anos saudáveis devem procurar o galpão da UBS

vo na saúde e não podem 
sair de casa, serão visitados 
pela técnica em enfermagem 
e agente de saúde responsá-
vel pela respectiva micro-
área, em domicílio. Assim 
que a zona urbana for con-

cluída, será iniciada a zona 
rural”, explicou a secretária. 

A vacinação contra o sa-
rampo e as imunizações de 
rotina estão suspensas du-
rante o período da campa-
nha.    

Até dia 16 de abril, a 
prioridade é para imu-
nizar pessoas acima de 
60 anos e trabalhado-
res da Saúde; confira 
calendário. Prefeitu-
ra anunciou algumas 
mudanças para evitar 
aglomeração.

• Não haverá atendimento dos agendamentos e con-
sultas de rotina, e a equipe está preparada para atender os 
casos de urgência e emergência;

• O atendimento aos grupos prioritários (idosos, hi-
pertensos, diabéticos,  pacientes em tratamento para Han-
seníase e gestantes) serão mantidos, e são orientados a 
procurar a Unidade apenas no seu horário de atendimen-
to,  evitando assim aglomeração de pessoas e uma possível 
contaminação;

• Os pacientes do grupo de risco para o Coronavi-
rus (idosos com mais de 60 anos, hipertensos, diabéticos e 
imunossuprimidos) deverão manter um contato freqüente 
com a equipe de saúde, informando imediatamente sinto-
mas de gripes ou resfriados para que se possa monitorar;

• As atividades dos agentes comunitários de saúde 
serão voltadas para a vigilância em saúde contra o Coro-
navírus, sendo que a família deve manter contato com seu 
agente de saúde em caso de dúvidas e orientações.

ATENÇÃO
 A Secretaria também adotou os meios de comunicação para orientar a popu-

lação de forma enfática quanto à prevenção da nova doença. As mensagens são 
repassadas via carro de som, rádio e redes sociais. 

Para prevenção, é importante seguir essas orientações:
• Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel (quando precisar se 

deslocar).
• Higienize celulares ou outros itens de uso freqüente 
• Evite tocar nos olhos, boca ou nariz sem que as mãos estejam higienizadas
• Proteja a boca e o nariz com o braço ou lenço descartável ao espirrar ou 

tossir
• Fique no mínimo 1 metro de distância de pessoas que estejam tossindo ou 

espirrando.
• Seja responsável, faça a quarentena. A mudança nos horários de serviço 

e a suspensão das aulas, NÂO são férias, essa medida foi tomada para que mais 
pessoas fiquem em casa e evitem a proliferação da doença

• Evite locais com aglomerações de pessoas

Atenção: As máscaras devem ser usadas por pessoas com sinais e sintomas 
da doença, profissionais da saúde ou cuidadores de pessoas contaminadas.

Orientações de prevenção
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Servidoras de Aparecida são 
homenageadas pelo Dia da Mulher 

Um chá da tarde marcou a comemoração alusiva ao Dia Internacional da Mulher

Flores, parabéns e home-
nagens são tradicionais 
formas de marcar o dia 

8 de março, o Dia Internacio-
nal da Mulher. Mas a data é 
um momento especial para se 
refletir profundamente sobre 
a participação feminina na 
sociedade e como esta trata as 
questões relativas à mulher.

Em Aparecida do Rio Ne-
gro, as servidoras do Municí-
pio tiveram momentos espe-
ciais. As mulheres que atuam 
na Prefeitura Municipal re-
ceberam uma lembrança do 
Secretário de Administração, 
Jales Luciano. Cada uma foi 
lembrada por ser especial e 
por executar o trabalho com 
excelência. As servidoras da 
Saúde também foram home-
nageadas com um mimo pela 
secretária Sebastiana Luzia. 

Assistência
A Secretaria Municipal de 

Assistência Social homena-
geou as mulheres da equipe 
com um café da manhã espe-
cial que foi servido a todas as 
integrantes da pasta no dia 6 
de março, onde receberam 
a homenagem da secretária 
Ana Cláudia Gorosthides.

“A cada ano percebemos o 
quanto conquistamos tantas 
coisas, e em especial aqui no 
nosso meio, a maioria do nos-
so quadro é mulher e nós te-
mos orgulho disso. Cada uma 
aqui é muito importante para 

As funcionárias de 
secretarias municipais 
participaram de mo-
mentos especiais alusi-
vos ao Dia da Mulher. 

mim, como mulher e como 
gestora”, afirmou a secretária. 

Em uma roda de conver-
sa, as mulheres lembraram 
a importância da data, com 
destaque para as conquistas 
obtidas pelo gênero feminino.

Brindes foram sorteados, 
e cada uma foi presenteada 
com uma linda lembrança.

Educação
Já as servidoras da Secre-

taria Municipal de Educação 
foram homenageadas de for-
ma especial no dia 11 de mar-
ço: um chá da tarde marcou a 
comemoração alusiva ao Dia 
Internacional da Mulher. As 
funcionárias foram recebi-
das pelo secretário Alexandre 
Oliveira e sua equipe no Re-
canto Folha do Jalapão, com 
um ambiente aconchegante 
e especialmente preparado 
para o momento. 

“Em nossa secretaria so-
mos rodeados por mulheres, 
professoras que dão a vida 
por cada aluno, que deixam 
suas casas, seus filhos para co-
laborar com a educação apa-
recidense. Por isso essa é uma 
forma de demonstrar nosso 
carinho, nossa admiração por 
cada uma de vocês”, disse o 
secretário às homenageadas. 

As mesas foram especial-
mente preparadas em cada 
detalhe, com o lugar que re-
meteu a um ambiente euro-
peu bastante charmoso. As 
mulheres prestigiaram um 
agradável lanche, com diver-
sos chás, sucos, bolos e biscoi-
tos. A música ao vivo da dupla 
Mariano e Oziel embalou a 
noite. Cada uma recebeu uma 
linda lembrança da Secretaria 
Municipal de Educação.

Mulheres da equipe Social foram 
homenageadas. As integrantes 
receberam as homenagens da 
secretária Ana Cláudia Gorosthides



08 NOVO ACORDO

 

O prefeito de Novo 
Acordo, Elson Lino 
Aguiar, Dotozim, 

anunciou uma série de medi-
das preventivas contra o novo 
Coronavírus (Covid-19), que 
já foi declarado como pande-
mia pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).

 Durante entrevista à Fo-
lha do Jalapão, Dotozim tam-
bém fez um apelo à popula-
ção.  “O que a gente pede é que 
a população tenha calma. Es-
tamos tomando todas as ati-
tudes necessárias. Pedimos ao 
povo que fique em suas casas, 
é momento de nos isolarmos, 
momento de nos resguardar-
mos. Não entrem em desespe-
ro, o momento é de cuidado 
redobrado. Tudo vai passar, 
mas queremos permanecer 
sem nenhum caso de conta-
minação em nosso município. 
A responsabilidade é de todos 
os cidadãos de Novo Acordo”, 
destacou o gestor.

O prefeito adverte ainda a 
importância de trabalhar em 
conjunto com outros órgãos 
para conseguir atender toda a 
comunidade. “Não deve haver 
pânico, vocês não estão sós. 
Nossa Prefeitura, a Câmara 
Municipal, Polícia Militar e 
Civil e o Ministério da Saú-
de estão preparando todas as 
condições para atender a toda 
comunidade”, informou.

Assistência
A gestão pretende atuar 

para atender a quem mais pre-
cisa e por isso está realizando 
um diagnóstico no município. 
“Hoje nos reunimos e já esta-
mos fazendo um levantamen-

Prefeito Dotozim anuncia 
medidas contra coronavírus e 
pede calma à população
 Após publicar decreto 
municipal, a adminis-
tração reúne equipe e 
traça metas de assis-
tência às famílias mais 
carentes do município 
de Novo Acordo. 

to das famílias mais carentes, 
que a gente sabe que depende 
das diárias dos serviços todos 
os dias para o sustento de suas 
casas. Estamos buscando as 
providências para levar assis-
tência a elas, através de cestas 
básicas”, esclareceu. 

Dotozim ainda enfatizou, 
“temos que assistir essas fa-
mílias de imediato, Deus me 
livre de largar minha popula-
ção uma hora dessas, meu te-
lefone estará ligado 24 horas, 
podem buscar por mim que 
estarei atendendo a todos. Já 
determinei aos meus secre-
tários que todos fiquem de 
prontidão para atender a co-
munidade”. 

Saúde 
O gestor destacou ainda a 

instalação de um Comitê de 
enfrentamento ao novo Coro-
navírus, que será responsável 
por repassar informações so-
bre o assunto juntamente com 
a Secretaria de Saúde.  Nossos 
profissionais de Saúde são os 
responsáveis pelos primeiros 
atendimentos (quando surgi-
rem). Ele destacou que a aten-
ção aos idosos será redobrada 
pelo fato de pessoas da tercei-
ra idade estarem no grupo de 
risco da doença.

“A equipe de saúde conta 
com dois médicos que estão 
nos orientando, que estarão 
de plantão para atender as ur-
gências e emergências, para 
evitar o encaminhamento de 
pacientes a Palmas que é nos-
sa referência, sabemos que 
eles não têm condições nesse 
momento de atender todas as 
demandas, mas caso neces-
sário temos uma boa frota 
de veículos, inclusive o Samu 
para fazer esse transporte”, fri-
sou.

Dotozim ainda apontou 
que, além do cuidado com os 
grupos de risco, as equipes es-
tão atentas a pessoas resfria-
das ou gripadas, para monito-
ramento dos sintomas. 

Presença do gestor
“Eu não me ausentarei 

do município nesse perío-

do. Mesmo tendo problemas 
de saúde, estou à frente das 
ações, tomando todos os cui-
dados comigo e com a comu-
nidade. Montamos uma equi-
pe de secretários para realizar 
plantões na Prefeitura, para 
atender as demandas urgen-
tes. Muitos moradores estão 
alarmados, com medo de não 
conseguir pagar suas contas, 
estamos orientando essas pes-
soas, mas hoje nossa maior 
preocupação é com a vida”, 
ressaltou o gestor.

Dotozim disse estar con-
fiante de que tudo será supe-
rado. “Sou gestor, sou huma-

“Estamos fazendo um levantamento das famílias mais 
carentes, que a gente sabe que depende das diárias 
dos serviços todos os dias para o sustento de suas 

casas. Temos que assistir essas famílias de imediato, 
Deus me livre de largar minha população uma hora 
dessas, meu telefone estará ligado 24 horas, podem 
buscar por mim que estarei atendendo a todos. Já 

determinei aos meus secretários que todos fiquem de 
prontidão para atender a comunidade”. 

no, e acredito em Deus, que 
vamos conseguir passar por 
isso, que esse vírus seja elimi-
nado o mais rápido possível. 
O que está acontecendo co-
nosco hoje é um prejuízo mui-
to grande, estamos com todos 
os alunos fora da sala de aula, 
comércios fechados, famílias 
desesperadas. A gente acredi-
ta que tudo vai passar”. 

Decreto Municipal
O prefeito editou medidas 

administrativas emergenciais 
adotadas pelo setor público de 
prevenção ao contágio do Co-

ronavírus e recomendações 
ao setor privado, por meio do 
Decreto n° 008/20.  O docu-
mento determinou algumas 
ações de prevenção referentes 
aos serviços da municipalida-
de, em suas secretarias.

“Através do decreto le-
vamos ao conhecimento de 
toda a população os locais 
que seriam mantidos abertos 
para atendê-los. Nosso de-
creto foi para fazer cumprir 
as determinações da Justiça. 
Queremos que todos saibam 
o tamanho da responsabili-
dade que cabe a cada um de 
nós”, enfatizou.
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Administração de Novo 
Acordo adota novas 
medidas de prevenção

DECRETO Nº 008/2020 

Dispõe sobre as medidas adotadas visando combater o avanço da 
pandemia do Coronavírus (COVID19).

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO ACORDO/TO, no uso das 
suas atribuições legais, conferidas pela constituição federal e Lei Orgâ-
nica do Município. 

DECRETA:
Art. 1ª Em razão da pandemia da COVID-19 (novo Coronavírus) 

são suspensas, por prazo indeterminado, a partir desta data:
I – as atividades educacionais em estabelecimentos de ensino com 

sede no Município de Novo Acordo, públicos ou privados;
II – as atividades em praças esportivas sob gestão do poder públi-

co municipal ou de propriedade deste, tais quais, estádios, ginásios ou 
qualquer outra praça ou equipamento de uso compartilhado.

Art. 2º Ao chefe do legislativo municipal e aos responsáveis por 
instituições privadas de ensino ou que possa ocasionar aglomeração de 
pessoas é recomendada a adoção de medidas complementares neces-
sárias ao cumprimento deste decreto.

Art. 3º Ficam suspensas por tempo indeterminado as atividades:
I – em feiras livres;
II – em galerias e/ou pólos comerciais de rua;
III – clubes, academias, boates, casa de espetáculos e/ou eventos;
IV – de saúde pública bucal/odontológica, exceto aquelas relacio-

nadas ao atendimento de urgências e emergências;
V- em bares e distribuidoras de bebidas;
§1º A suspensão de que trata o caput deste artigo abrange ainda:
I - eventos, reuniões e/ou atividades sujeitas à aglomeração de pes-

soas, sejam elas governamentais, artísticas, esportivas, de lazer e cien-
tíficas do setor público, sendo as medidas adotadas recomendadas ao 
setor privado, somando-se as atividades comerciais e religiosas;

II - eventos anteriormente autorizados pela Administração Mu-
nicipal e, ainda, enquanto perdurar a emergência, estará suspensa a 
emissão de novos alvarás e cancelados aqueles porventura emitidos.

§ 2° Não se incluem nas suspensões os estabelecimentos médicos, 
hospitalares, unidades de saúde, laboratórios de análises clínicas, far-
macêuticos, psicológicos, clínicas de fisioterapia e de vacinação, distri-
buidoras e revendedoras de gás, postos de combustíveis, supermerca-
dos, restaurantes, panificadoras e  congêneres.

§ 3º As lanchonetes e restaurantes instalados ou não em estabele-
cimentos de hospedagem, para atendimento exclusivo dos hóspedes, e 
pequena quantidade de pessoas deverão observar, na organização de 
suas mesas, a distância mínima de 2 (dois) metros entre elas e dispo-
nibilizar:

I - na entrada no estabelecimento e em lugar estratégico, álcool em 
gel 70% (setenta por cento), para utilização dos clientes e funcionários 
do local;

II - de protetor salivar eficiente nos serviços que trabalham com 
buffet;

III–kit completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes e 
funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel 70% (setenta 
por cento) e toalhas de papel não reciclado;

IV - — manter os talheres higienizados e devidamente individu-
alizados de forma a evitar a contaminação cruzada, ou dispor de des-
cartáveis;

§4º Os estabelecimentos descritos no §3º deverão higienizar, a 
cada 2 (duas) horas, durante o período de funcionamento e sempre 
quando do início das atividades, os pisos, paredes, forro e banheiro, 
preferencialmente com água sanitária;

Art. 4º Os órgãos públicos que não cuidam de serviços de urgência 
e emergências passarão a ter expediente interno, sem atendimento ao 
público, mantendo o honorário já estabelecido;

Art. 5º Os agentes de vigilância sanitária serão responsáveis pela 
fiscalização e cumprimento do presente decreto no que tange aos esta-
belecimentos privados;

Art. 6º O descumprimento do presente decreto ensejara as seguin-
tes penalidades aos estabelecimentos privados:

I – Advertência escrita;
II – Multa no valor de R$ 200,00 por ato de descumprimento;
III - Interdição do estabelecimento;
IV – Cassação do Alvará de funcionamento;
Parágrafo único – em havendo reincidência pelo infrator a mul-

ta pecuniária poderá ser elevada em até 05 (cinco) vezes, levando em 
consideração a gravidade do ato praticado;

Art. 7º Este decreto entra em vigência na data de sua publicação e 
revogando os dispositivos em contrário.

Novo Acordo/TO, 20 de março de 2020.

ELSON LINO DE AGUIAR FILHO
Prefeito Municipal

NOVO ACORDO

Diante dos casos do Co-
ronavírus (Covid-19) 
no Tocantins, o prefei-

to Elson Lino Aguiar, Dotozim, 
decretou medidas preventivas 
que estão sendo adotadas em 
Novo Acordo. A suspensão das 
aulas nas redes pública e pri-
vada, o cancelamento de even-
tos e atividades em praças es-
portivas, estádio, ginásios ou 
qualquer outro equipamento 
de uso compartilhado, são al-
gumas das medidas que foram 
anunciadas no dia 20 de março, 
através do Decreto Municipal 
008/2020.

A primeira iniciativa de-
terminada pelo prefeito foi a 
suspensão das aulas nas redes 
educacionais e reuniões com 
representantes de todas as se-
cretarias e setores envolvidos 
para debater soluções para a 
assistência à população do 
município.

O secretário de Adminis-
tração, Sildomar Pereira, ressal-
ta que o prefeito determinou, 
ainda que deverão permanecer 
fechados feiras livres; galerias 
e/ou pólos comerciais de rua; 
clubes, academias, boates, ca-
sas de espetáculos e/ou even-
tos; bares e distribuidoras de 
bebidas; consultórios de saú-
de pública bucal/odontológi-
ca, exceto aqueles relacionadas 
ao atendimento de urgências e 
emergências. 

“Sabemos da necessidade 
de cada comerciante, mas pre-
cisamos seguir as recomenda-
ções do Governo do Estado. A 
Secretaria da Administração, 
como as demais pastas, está 
à disposição da população, 
pode nos procurar em qual-
quer momento. Mesmo não 
estando na Prefeitura nossos 
telefones estão disponíveis”, 
frisou.

Sildomar fala ainda que a 
Administração Municipal ado-
tou algumas estratégias para 

Entre as providências 
tomadas estão a sus-
pensão de todas as 
atividades escolares 
da rede educacional e 
eventos com 
aglomerações.

não suspender a assistência aos 
pequenos produtores que de-
pendem de sua produção para 
o sustento da família. “Não po-
demos deixar de dar sequência 
aos serviços de gradeação de 
terras e recuperação de alguns 
pontos emergenciais das estra-
das. Mesmo com a equipe redu-
zida, estamos atendendo essas 
demandas”, enfoca o secretário.

Obras
A Administração informa 

ainda que houve a paralisação 
no setor de obras. “As entregas 
da Ponte da região Cambauba e 
a Academia da Saúde do As-
sentamento Primogênito, que 
estavam programadas para esse 
mês, tivemos que adiar”, infor-
mou Sildomar. A conclusão da 
quadra de Futebol Society, que 
já havia sido licitada, só será 
iniciada quando a situação for 
normalizada.

O secretário informa ainda 
que no dia 24 de março, o mu-
nicípio recebeu parte dos equi-
pamentos do Matadouro Muni-
cipal, mas que só será possível a 
inauguração após o fim do iso-
lamento social.

 Para o secretário Sildomar, 
o objetivo da suspensão dos 

trabalhos dos servidores públi-
cos é criar um ambiente menos 
vulnerável com a diminuição 
da circulação de pessoas. “Des-
sa forma a gente não só prote-
ge a saúde do servidor público, 
mas, também, estamos nos es-
forçando para manter os ser-
viços que são essenciais para o 
funcionamento do município”, 
frisa.

Limpeza urbana
Na área da limpeza urba-

na, a Secretaria de Administra-
ção volta a pedir a colaboração 
da população. A Pasta segue a 
orientação que determina ape-
nas a manutenção dos serviços 
essenciais básicos, por isso só 
estão trabalhando nas ruas os 
garis, que continuam executan-
do os serviços de varrição e co-
leta de lixo.  A retirada de en-
tulhos e galhadas está suspensa 
(exceto os casos emergenciais).

“Não existe motivo para 
medo, mas é importante que a 
gente saia à frente e tome essas 
medidas preventivas. Nossa ci-
dade não possui nenhum caso 
suspeito e, com essas ações, mi-
nimizamos as possibilidades de 
contração do vírus”, concluiu 
Sildomar.

“Não existe motivo para medo, mas é importante que a gente saia à frente 
e tome essas medidas preventivas”
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Saúde Municipal de Novo Acordo realiza 
ações preventivas à pandemia mundial
Atitudes executadas 
visam preservar vidas 
e manter a excelência 
no atendimento nas 
unidades municipais.  
A Secretaria Municipal 
de Saúde informa as 
ações para a prevenção 
ao Coronavírus. 

A Prefeitura de Novo Acor-
do, por meio da Secreta-
ria Municipal de Saúde, 

reúne equipe e traça metas para 
executar a prevenção ao Corona-
vírus (Covid-19), caso a doença 
chegue ao Município.  A Secreta-
ria tomou medidas desenvolven-
do um Plano de Contingência 
que segue todas as orientações 
do Ministério da Saúde, em si-
tuações graves que possam vir 
a ocorrer no Município, como a 
identificação de algum caso da 
doença. 

A Secretaria usou grupos de 
Whats App para fazer circular in-
formações de prevenção ao vírus. 
Também foi criado um comitê de 
frente, composto pela equipe de 

enfermeiros, médicos e agentes 
de saúde. A Gestão Municipal se 
reuniu com todas as equipes das 
Unidades para tratar do assunto.

O secretário Municipal da 
Saúde, Isael Andrade explicou 
como estão procedendo. “As 
equipes da Saúde foram orien-
tadas. Se chegar alguma pessoa 
com febre, coriza, dificuldade 
respiratória e outros sintomas 
respiratórios, sendo a pessoa 
proveniente de área com ocor-
rência de casos da doença ou que 
esteve em contato com caso sus-
peito ou confirmado da doença, 
devem colocar máscara na pes-
soa, colocá-la numa sala isolada 
e acionar imediatamente a Secre-
taria Estadual de Saúde que está 
pronta para atuar”, informou.

Ações
Além de medidas para evi-

tar aglomerações, a Secretaria 
orienta a população a procurar a 
Unidade Básica de Saúde (UBS) 
se identificar algum sintoma, ou 
se tiver tido contato com algu-
ma pessoa contaminada. Em ca-
sos de gripe e resfriado, a pessoa 
deve permanecer em casa e avi-
sar a unidade de saúde, que fará 
o monitoramento do caso. 

As medidas incluem orien-
tações para que os munícipes 
não se desloquem até a UBS, a 
não ser em casos de urgência e 
emergência. Quanto ao trans-
porte de passageiros, o Municí-
pio conta com boa frota além de 
uma ambulância do Samu, e os 
motoristas são os responsáveis 
pela higienização dos veículos. 
No embarque, se solicita a higie-
nização das mãos de todos e no 
desembarque, também são higie-
nizados os bancos, maçanetas e 
volante.

O secretário recomenda a 
atenção das pessoas. “É impor-
tante ter cuidado, evitar uso de 
objetos compartilhados, sempre 
higienizar as mãos, se tossir ou 
espirrar, cobrir o nariz, além de 
evitar aglomerações. Não temos 
nenhum caso em Novo Acordo, 
porém estamos trabalhando para 
evitar que possa vir a ter, por isso 
essas ações”, explicou.

O município já realizou a 
aquisição de mais materiais de 
prevenção, mas devido a gran-
de quantidade de solicitações, o 
repasse está sendo feito aos pou-
cos. “Esperamos que sejamos re-
abastecidos em breve com esses 
materiais de proteção, pois nosso 

Contatos
A equipe da Saúde está realizando o trabalho de vigi-
lância e monitoramento da comunidade por meio dos 
contatos: 

(63) 3369-1283 - Unidade de Saúde Mãe Muscuta
(63) 3369-1318 - Centro de Saúde 24 horas
(63) 99275-8207 – Secretário de Saúde Israel Andrade

Município é assistido pelo Samu e ambulâncias são higienizadas constantemente durante a pandemia

estoque se encontra com pouco 
material”, esclareceu.  

População
De acordo com a Secretaria 

de Saúde, a população de Novo 
Acordo entendeu o recado logo 
no início da prevenção. “Os ór-
gãos públicos não contam mais 
com aglomerações de pessoas, é 
bem visível, até mesmo nas ruas 
tem poucas pessoas, o povo está 
atendendo as recomendações”, 

Secretário afirma que população entendeu bem o recado: “os órgãos 
públicos não contam mais com aglomerações de pessoas”

ressalta Isael.
De acordo com o gestor da 

pasta, o desempenho da equipe 
da Saúde tem sido muito impor-
tante para o município conseguir 
um bom êxito nas atividades re-
alizadas. “Não temos palavras 
para agradecer a equipe toda, 
pois vestiram a camisa e estão 
desempenhando um trabalho de 
qualidade. Acredito que todos 
merecem nosso muito obrigado”, 
ressalta. 
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As equipes das Vigilân-
cias Epidemiológica e 
Sanitária estão envol-

vidas na campanha de vacina-
ção contra a Gripe Influenza 
em Novo Acordo. O públi-
co alvo, nessa fase inicial, são 
pessoas com 60 anos ou mais,  
pessoas mais vulneráveis, ge-
ralmente com baixa imunida-
de e sujeitas a contrair doen-
ças com mais facilidade. 

De acordo com o secretá-
rio Isael Andrade, nesta etapa 
que segue até o dia 16 de abril, 

NOVO ACORDO

Idosos são vacinados 
contra a gripe Influenza 

também estão sendo vacina-
dos os profissionais da saúde, 
pessoas que estarão na linha 
de frente e que, para o êxito da 
mobilização, é de fundamen-
tal importância que estejam 
saudáveis. 

Para se evitar o agrupa-
mento de pessoas e fazer com 
que tudo transcorra conforme 

as orientações de prevenção 
ao novo Coronavírus, foram 
montadas duas equipes com 
oito pessoas para se deslocar 
até as residências. “Estamos 
num momento em que é fun-
damental que todos os grupos 
que compõem o público alvo 
sejam imunizados e a vacina é 
a principal forma de se prote-

ger da influenza, criando uma 
barreira contra o vírus e pro-
tegendo, também, as pessoas 
ao redor”, destacou o secretá-
rio ressaltando que a vacina 
não protege contra o novo ví-
rus em circulação no mundo.

A Secretaria informa que 
logo após a conclusão da vaci-
nação na zona urbana, a equi-

Idosos devem permanecer em casa, equipe da saúde vai deslocar até às residências

A influenza é uma 
doença respiratória 
infecciosa de origem 
viral, que pode levar a 
complicações graves 
e ao óbito, especial-
mente nos grupos de 
alto risco para as com-
plicações da infecção 
(crianças menores de 
5 anos de idade, ges-
tantes, adultos com 60 
anos ou mais)

pe estará se deslocando para 
atender todas as famílias que 
enquadram nessa primeira 
etapa, para serem vacinados. 
“O município vai desempe-
nhar a realizar a campanha 
em tempo recorde, pois nos-
so objetivo é proteger de ime-
diato aos idosos que estão no 
grupo de risco”, afirma Isael.

SITUAÇÃO 1: Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para res-
pirar, batimento das asas nasais entre outros) e histórico de viagem para área com transmissão local, de 
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento 
dos sinais ou sintomas;

SITUAÇÃO 2: Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para res-
pirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de contato próximo de caso suspeito para o 
coronavírus (2019-nCoV), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;

SITUAÇÃO 3: Febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para 
respirar, batimento das asas nasais entre outros) e contato próximo de caso confirmado de coronavírus 
(2019-nCoV) em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.

IDENTIFICAÇÃO
As três situações que podem notificar uma pessoa que esteja com a doença, são elas:
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A comemoração do Dia 
Internacional da Mu-
lher em Novo Acordo 

aconteceu na manhã de 7 de 
março, no clube Chapéu de Pa-
lha. O evento levou centenas 
de mulheres para prestigiar a 
programação idealizada pela 
Secretaria de Assistência So-
cial, com apoio de todos os se-
tores da administração.

 Com uma decoração impe-
cável, programação diversifica-
da com apresentações de músi-
ca, mesas decoradas e cenários 
montados especialmente para 
as mulheres tirarem fotos, o 
Clube Chapéu de Palha abriu 
as portas às 9h, tendo como re-
cepcionistas os homens que fa-
zem parte da Gestão. Nos tons 
rosa e lilás o local se transfor-
mou em um grande salão de 
eventos. Cada convidada tinha 
direito a senhas para participar 
dos serviços de beleza e sor-
teios dos brindes, com direito a 
lembrancinhas personalizadas.

 Para a festa obter êxito, a 
primeira-dama e secretária de 
Assistência Social, Deusani 
Aguiar, mobilizou amigos e co-
laboradores que doaram mais 
de 100 presentes que foram 
entregues e sorteados entre as 
que participaram do evento.

 Ao abrir a festa e saudar 
as mulheres, a primeira dama 
Deusani se mostrou desinibi-

Mulheres de Novo Acordo são 
homenageadas em festa especial
Mais de 500 mulheres 
participaram de uma 
manhã diferente, com 
muitas atrações, como 
palestra, brindes e 
música

da e participou até do desfile 
para a escolha da Mulher do 
Ano.  “Preparamos esse mo-
mento com muito carinho. 
Um momento especial para 
no divertirmos e esquecer um 
pouco dos afazeres do dia a 
dia. Aqui o evento é de mulher 
para mulher, onde podemos 
curtir sem nenhuma timidez. 
Tivemos o cuidado de lembrar 
de cada detalhe, até mesmo do 
cuidado com o visual. Aqui ao 
lado temos várias profissionais 
de beleza esperando vocês”, 
anunciou.

 Ao lado da primeira dama, 
secretários e vereadores, o 
prefeito Elson Lino Aguiar 
(Dotozim), agradeceu a pre-
sença de todos, parabenizou 
as mulheres e falou sobre as 
conquistas femininas e o acú-
mulo de responsabilidades. 
“Todas as mulheres são guer-
reiras por que buscaram seus 
direitos perante uma socieda-
de desigual em vários aspectos 
e hoje são peças fundamentais 

na rede empresarial, no co-
mércio, na educação e tantas 
outras áreas. A grande maioria 
são donas de casa com respon-
sabilidades perante a família”, 
apontou.

Representante da luta fe-
minina no parlamento de 
Novo Acordo, a presidente da 

Câmara Municipal, Vicentina 
Andrade, prestigiou a come-
moração e afirmou que a festa 
é uma forma singela de home-
nagear as mulheres que com 
suas lutas diárias, são o esteio 
da família, educam os filhos, 
trabalham e ainda atuam em 
cargos estratégicos nas várias 

esferas da administração. “Te-
mos que valorizar todas, seja 
jovem, adulta ou idosa, cada 
uma tem sua história, sua con-
tribuição. O papel da mulher 
na sociedade é indispensável”, 
declarou.

-------------------------continua

As convidadas especiais foram recepcionadas pelos  homens que fazem parte da Gestão
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 Participação
Silvana Oliveira foi uma 

das mulheres que teve um dia 
especial. Ela relatou a experi-
ência como um momento úni-
co e inesquecível. “O evento foi 
muito bom para homenagear 
as mulheres de Novo Acordo. 
Para nós que ganhamos essa 
festa foi muito maravilhoso, 
foi muito gratificante. Agrade-
ço muito a Prefeitura que pro-
porcionou esse momento para 
a gente”, disse a moradora.

Luanda Soares também 
aprovou a festa e evidenciou 
a importância de ter um mo-
mento só para mulheres. “Está 
tudo maravilhoso, eu acho 
gratificante ser mulher. Sou 
vaidosa, então gostei muito 
do instituto de beleza monta-
do para nós aqui na festa. As 
mulheres são guerreiras, tra-
balhadoras e merecem isso e 
muito mais”, enfatizou.

 

Palestra
As convidadas foram sur-

preendidas por uma palestra 
de Antônia Barreira, que teve 
como tema: “A felicidade co-
meça em mim”, onde a pales-
trante frisou a importância de 
ser feliz e lutar para manter a 
sua felicidade. A ministrante 
abordou sobre as formas para 
estimular a autoestima, como 
o abraço, o olhar no espelho e 
gostar de seu reflexo. Também 
falou sobre a verdadeira feli-
cidade, atingida de várias ma-
neiras. 

A palestra durou 20 mi-
nutos e foi bastante aplaudi-
da. “Minha missão é ajudar 
as mulheres a superarem seus 
problemas”, destacou Antônia 
Barreira. 

 

Desfile
As mulheres novacorden-

ses brilharam no desfile que 
fez parte da festa. Foram mais 
de 30 participantes, que não 
tiveram receio e mostraram 
sua beleza na passarela. Cada 
uma irradiou sua beleza, assim 
como a primeira dama Deu-
sani Aguiar, que demonstrou 
irreverência ao abrir o desfi-
le para escolha da Mulher do 
Ano. Acompanhada pelo pre-
feito Dotozin, Deusani exibiu 
elegância e foi incentivo para 
as trinta candidatas que con-
correram ao prêmio.

O desfile reuniu modelos 
com “padrão real” de beleza, 
que na passarela, serviram de 
inspiração e orgulho para to-
das as mulheres. Entre loiras 
e morenas, altas e baixas, ma-
gras e gordinhas, dona Do-
mingas Alves Guimarães, 64 

anos, foi a vencedora do con-
curso e ganhou a simpatia do 
público que foi o jurado. 

Após desfilar com sua fai-
xa de Miss, dona Domingas, 
em entrevista, afirmou que 
além de ganhar mais cora-
gem para participar de outros 
eventos, conquistou um título 
que faz bem para o ego de toda 
mulher. “O melhor de tudo é 
se sentir bem resolvida e po-
der brincar sem receio, pois 
toda mulher tem sua beleza”, 
afirmou.

 

Instituto de beleza
Cerca de 20 profissionais 

foram contratadas para cuidar 
da beleza das mulheres du-
rante o evento. As ações fize-
ram parte das homenagens e 
incentivo às mulheres no seu 
dia. “Trabalhamos a autoesti-
ma das mulheres. Muitas delas 
são de famílias carentes e nun-
ca tiveram a oportunidade de 
ir ao salão de beleza. Sem con-
tar que muitas mulheres aca-
bam dedicando grande parte 
de seu dia para cuidar da fa-
mília e nem sempre tem tem-
po para cuidar delas mesmas, 
por isso demos essa oportu-
nidade”, explicou a secretária 
de Assistência Social, Deusani 
Aguiar.

 O Instituto Nady Ribeiro 
foi o primeiro a se instalar no 
local. De acordo com a esteti-
cista Nady, cerca de 50 mulhe-
res foram atendidas pela sua 
empresa. “Nós somos mulhe-
res guerreiras e por isso me-
recemos cada uma das home-
nagens prestadas”, destacou a 
empresária.

Para Geovanna Nunes, o 
dia foi especial. Além de ga-
nhar os cuidados com a bele-

za, ela também aproveitou a 
festa para comemorar o Dia da 
Mulher. “Fiz questão de parti-
cipar por que sabia que iria ser 
um dia inesquecível, a home-
nagem às mulheres foi muito 
bonita. Hoje vou voltar para 
casa ainda mais bonita”, come-
mora Geovanna.

Corte de cabelo, limpeza 
de pele, sobrancelhas, manicu-
re, pedicure, escova e pentea-
dos foram alguns dos serviços 
oferecidos às mulheres.

Almoço e muito forró

As homenageadas ainda 
contaram com um delicioso 
almoço e muito refresco. O 
evento adentrou a tarde do sá-
bado com o animado forró da 
dupla Nova Sensação, que ani-
mou as homenageadas. “Hoje 
foi um dia de festa. Pensamos 
em um evento alegre, descon-
traído e em que as mulheres 
pudessem conviver, o que de 
fato conseguimos proporcio-
nar. A participação do público 
superou nossas expectativas”, 
comemorou a primeira dama.  

 

Dona Domingas Alves Guimarães, 64 anos, foi a vencedora do concurso e ganhou a simpatia do público 

O Instituto Nady Ribeiro foi o primeiro a se instalar no local 

A palestra de Antônia Barreira, que teve como tema: “A felicidade começa 
em mim”,
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Mais um veículo foi so-
mado à frota munici-
pal de Novo Acordo. 

A mais recente aquisição é um 
novo ônibus, com capacidade 
para transportar 36 passageiros. 
O ônibus, adaptado para cadei-
rantes, foi comprado com recur-
sos próprios no valor de R$ 398 
mil e atenderá exclusivamente 
aos acadêmicos do município. A 
entrega foi realizada na tarde do 
dia 7 de março, após uma carrea-
ta pelas principais ruas da cidade. 

 Na solenidade de entrega, rea-
lizada na Praça do Salmom, estive-
rem presentes o prefeito Dotozim, 
integrantes da Câmara de Verea-
dores, secretários municipais, en-
tidades civis e religiosas e a popu-
lação, que acompanhou de perto 
mais uma grande ação de investi-
mento na educação do município.

Ao entregar o novo ônibus o 
prefeito destacou a importância 
da aquisição. “Esse ônibus vai 
servir a todos os acadêmicos do 
município que se deslocam para 
a Capital para estudar. Nós en-
tendemos que um município do 
tamanho de Novo Acordo pre-
cisa de uma atenção especial no 
tocante ao transporte para a nos-
sa juventude. Não podíamos dei-
xar nossos jovens se deslocarem 
em carros que não oferecem se-
gurança, e esse ônibus novo com 
certeza trará mais tranquilidade 
a todos”, disse.

 Os acadêmicos não escon-
deram a satisfação em terem à 

Com recursos próprios, Prefeitura 
adquire ônibus para acadêmicos
 A tarde do dia 7 de março foi de muita festa 
para os acadêmicos que residem no município. 
Após fazer carreata pelas ruas da cidade, os es-
tudantes acompanhados pelo prefeito Dotozim 
e sua equipe de Governo, festejaram em praça 
pública a conquista.

disposição o novo ônibus. Ao lado 
da Secretária de Educação, Joseli 
Gama, eles apresentaram em te-
lão fotos de registros das viagens 
às universidades. Entre elas, des-
tacaram as diversas vezes que tive-
ram que pegar carona para voltar 
às suas casas, quando o transporte 
que usavam apresentava proble-
mas no percurso entre o municí-
pio e a faculdade.

Joseli Gama, juntamente 
com os acadêmicos, receberam 
a chave do veículo das mãos do 
prefeito Dotozim. Na ocasião, a 
secretária destacou o compro-
misso da gestão com a Educa-
ção e salientou a sua alegria em 
poder proporcionar melhores 
condições de transporte para os 
filhos e filhas de Novo acordo. 
“Momento muito importante 
que mostra todo o compromis-
so que a gestão tem para com a 
Educação. O prefeito Dotozim 
sempre se mostra preocupado 
em melhorar a nossa educação. 
Esse benefício contribui para re-

novar a nossa frota que recebe-
mos muito sucateada no início 
da gestão”, afirmou a secretária, 
destacando também os esforços 
que estão sendo realizados com 
o objetivo de conscientizar os 
estudantes para a conservação 
do veículo adquirido.

Quem aprovou, comemorou 
e fez questão de proporcionar 
um churrasco para comemorar 
a entrega do benefício para os 
acadêmicos, foi o vereador Jor-
del Macedo, que também era 
usuário do transporte por diver-
sos anos, até concluir sua forma-
ção na capital Palmas. “Hoje é 
dia de alegria, estou demasiado 
feliz em receber esse presente da 
Prefeitura. Aqui, diante de meus 
colegas de faculdade, quero di-
zer obrigado prefeito Dotozim, 

pois o senhor cumpriu sua pro-
messa. Aqui hoje estamos come-
morando, mas podem acreditar, 
por diversas vezes passamos su-
foco com ônibus quebrado na 
estrada”, lembrou.

 Gestão
O prefeito Dotozim des-

tacou a responsabilidade do 
gestor ao prometer e cumprir 
suas promessas.  “Alegria gran-
de, hoje em praça pública estou 
cumprindo mais uma promessa. 
Esse compromisso eu fiz com os 
acadêmicos, pois vejo que para 
se ter uma vida digna, precisam 
estudar, e para estudar precisam 
do transporte. Estamos cum-
prindo nosso compromisso”, co-
memorou o prefeito.

Ao anunciar que foi através 
da aprovação da Câmara que a 
Prefeitura realizou a aquisição 
do veículo, o prefeito lembra 
que, “trabalhamos em parceria, 
eu fiz questão de ir pessoalmen-
te a Câmara de Vereadores, pe-
dir autorização para essa aqui-
sição. Recebi apoio de todos e 
hoje junto com a comunidade 
festejamos, pois assim evitamos 
conversas erradas”.

Ao falar das críticas que rece-
beu nos período que suspendeu 
a festa de carnaval no município, 
o prefeito ressalta que, com res-
ponsabilidade, é capaz de fazer 
uma administração voltada para 
todos. “A gente sabe que os recur-
sos municipais são poucos, mas 
nós economizamos em tudo. Fui 
criticado por não realizar o car-
naval, mas agora, eu mostro ao 
povo, o que eu fiz com o dinheiro 
desta festa”, afirmou.

O prefeito concluiu sua fala 
afirmando que seu trabalho é 
em coletivo, voltado para todos. 
“Esse riso no rosto de vocês hoje 
só foi possível, porque a gestão 
juntou tostão por tostão”. Após 
seu pronunciamento o prefeito 
entregou as chaves do novo ôni-
bus à secretária de Educação e à 
Associação dos Acadêmicos. 



15

Em um mundo onde a desi-
gualdade de gênero ainda 
está presente em algumas 

modalidades, em Novo Acordo, 
um grupo de mulheres se uniu 
para fazer do ciclismo uma for-
ma de ativismo. Além de Caro-
line Alves Cruz, idealizadora do 
Projeto Pedal Rosa e proprietária 
da Auto Giro Moto, outras mu-
lheres fizeram questão de par-
ticipar da ação para mostrar à 
sociedade o empoderamento fe-
minino da cidade através da bike.

Na manhã do dia 8 de março, 
as integrantes do grupo pegaram 
suas bicicletas e com muita força 
e determinação, executaram um 
longo percurso. A data foi co-
memorada de uma forma muito 
especial para mais de 50 novoa-
cordenses.

O evento enalteceu a supera-

NOVO ACORDO

Pedal Rosa é destaque no 
Dia Internacional da Mulher 
 As mulheres do grupo 
Pedal Rosa percorre-
ram mais de 36 km com 
um objetivo além do 
incentivo ao esporte: 
reforçar a conquista 
das mulheres na so-
ciedade e mostrar que 
podem ser e fazer o que 
quiserem

ção feminina, ao longo dos anos 
e destacou que a união é o me-
lhor caminho para vencerem os 
obstáculos. O grupo realizou a 
comemoração com a contribui-
ção de cada componente para as 
despesas. 

Para uma das organizado-
ras, Barbara Amaral, o momento 
também foi motivado pela data 
comemorativa, considerado um 
dia de luta. “O que nos motivou 
foi fazer um evento de ciclismo 
para o público feminino, incen-
tivando a prática do esporte. Pre-
tendemos também fazer o Outu-
bro Rosa e faremos tantos outros 
que possam enaltecer a força fe-
minina no esporte”, pontuou.

Barbara falou ainda da im-
portância da data para cada mu-
lher participante. “Nós mulheres 
somos divas e temos que ressal-
tar isso sempre, nos valorizar. A 
mulher tem que ser empodera-
da”, disse.

 
Percurso
O domingo chuvoso não de-

sanimou as mulheres, que inicia-
ram com uma oração e as orien-
tações necessárias. A equipe saiu 
bem cedo da cidade, e seguiu na 
rodovia que liga Novo Acordo a 
Santa Tereza. A cada pedalada, 
as componentes mostravam gar-
ra e motivação para completar o 
percurso. Mayara Glória liderou 

o grupo estando à frente durante 
todo o trajeto. “Pedalo só há dois 
meses. Na verdade, não tinha fei-
to um percurso tão longo. Só de 
13 km. Hoje o clima ajudou mui-
to, além da vontade de comemo-
rar o Dia da Mulher”, disse a jo-
vem de 31 anos.

O fim do percurso em asfalto 
foi aos 18 km, quando aconteceu 
o primeiro descanso e foi servi-
do um café reforçado para repor 
as energias. Dali para frente os 
desafios aumentaram e as parti-
cipantes também se motivavam 
para continuar o passeio.

Após percorrerem as ruas do 
Assentamento Primogênito, o 
grupo se dirigiu para a Fazenda 
Boa Sorte, onde foi recepcionado 
pelos vereadores, prefeito e mui-
tos curiosos que foram conhecer 
as ciclistas determinadas.

A anfitriã e presidente da Câ-
mara do Município, Vicentina 
Ribeiro, recepcionou o grupo e 
também recebeu os vizinhos que 
foram conhecer de perto o movi-
mento.  A vereadora reforçou seu 
apoio, especialmente pela data 
comemorativa. “Esse grupo mos-
tra a superação da mulher e nós 
que estamos à frente do parla-
mento temos que apoiar. Minha 
satisfação em receber a cada uma 
em minha casa é muito gran-
de. A cada dia temos que apoiar 
mais umas às outras”, comentou.

 O almoço especial servido 
a todas contou com churrasco, 
com a presença do prefeito El-
son Lino. O retorno da equipe 
ocorreu às 15h30, com chega-
da às 17h, totalizando 72 km. 
O grupo também contou com a 
atenção do vereador Jordel Ma-
cedo, que acompanhou a equipe 
durante todo o evento com carro 
de apoio. “Meu apoio advém da 
minha preocupação em manter 
essas tradições, interação entre 
elas, com os esposos, os parcei-
ros. Incentivar e buscar estar jun-
to, interligando o esporte, e isso 
é muito bonito, o entusiasmo de-
las”, disse o parlamentar.

Para que tudo corresse bem, 
a organização solicitou à Saú-
de Municipal uma equipe para 
acompanhar o grupo com carro, 
motorista e com a técnica em en-
fermagem Graciane Ribeiro, que 

relatou que não houve nenhuma 
ocorrência durante o evento.

Ana Carvalho Dourado, de 
57 anos, chegou atrás, mas não 
desanimou e falou da emoção 
ao concluir o passeio. “Estou me 
sentindo em 1º lugar, porque 
com 57 anos consegui chegar até 
aqui e isso é ser mulher, se valo-
rizar. Sou mãe, avó, mulher que 
contribui com o mundo. Quero 
sempre participar e meu próxi-
mo desafio será a cavalo”, confi-
denciou.

 Segundo Caroline Alves, o 
Pedal Rosa surgiu no ano passa-
do com a finalidade de destacar o 
empoderamento feminino, mas 
agora busca promover a integra-
ção entre as amantes do esporte 
durante o ano todo. “Devido ao 
grande número de venda de bici-
cletas femininas pela minha em-
presa, tive a ideia de criar o Pro-
jeto Pedal Rosa, para estímulo da 
prática do esporte aqui em Novo 
Acordo. Hoje eu posso afirmar 
que valeu a pena, pois as mulhe-
res abraçaram a causa e fizeram 
bonito em nossa primeira edi-
ção”, conta Caroline. 

Ao final do evento, as ciclis-
tas se reuniram para uma confra-
ternização na Praça  do Salmom, 
onde tiveram momentos de des-
contração. “Foi uma ação bastan-
te positiva e já estamos pensando 
na 2ª edição, o que será realizada 
em outubro”, ressaltou Caroline.
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Os municípios do 
Tocantins têm 
buscado manei-

ras para evitar a prolifera-
ção do Coronavírus (Co-
vid-19). Em Ponte Alta do 
Tocantins, o prefeito Kle-
ber Rodrigues, conhecido 
popularmente como Kle-
ber do Sacolão, tem bus-
cado sensibilizar a popula-
ção quanto à importância 
da prevenção, já que são 
orientações dos órgãos das 
esferas federal e estadual. 

Ainda no início da pan-
demia, o secretário Mu-
nicipal de Saúde, Wagner 
Carvalho convocou a equi-
pe Municipal para debater 
ações e estratégias voltadas 
para prevenir a transmis-
são do vírus. A partir daí, 
a gestão elaborou um Pla-
no de Contingência e busca 
se adequar a uma possível 
contaminação do Covid-19 
no Município. A medida 
veio após a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) 
classificar a doença como 
uma Pandemia. 

Umas das maiores pre-
ocupações da Secretaria é 
que o Município é o por-
tal de entrada do Jalapão, 
e convive com um grande 
número de turistas. Como 
medida preventiva, as au-
las da rede municipal fo-
ram suspensas, seguindo 
orientações da Secretaria 
de Educação do Estado. 

O secretário Wagner 
pontuou que as precau-
ções estão sendo tomadas 
por todas as equipes de 
saúde do Município. “Já 
estamos em alerta. Nos-
sos profissionais já atentos 

PONTE ALTA DO TO

Ponte Alta adota providências para 
evitar casos do novo Coronavírus
A maior cidade do 
Jalapão adotou pro-
vidências para evitar 
aglomerações, e conta 
com equipe de saúde 
equipada para casos 
suspeitos. 

desenvolvem informações 
preventivas”, afirma Wag-
ner Carvalho.  

Os atendimentos de 
consultas de rotina estão 
suspensos no Município. 
As equipes só atendem a 
urgências e emergências, 
ou por meio do telefone 
(63) 3378- 1443.

Vacina
A campanha de vacina-

ção contra a influenza, que 
ocorre nesta semana até o 
dia 15, acontece no Muni-
cípio com esquema espe-
cial: atendimento na UBS 
e, para evitar aglomera-
ções, está sendo realizada 
também a vacinação nos 
bairros com escalas que são 
avisadas por meio de carro 
de som.

Medidas 
 A Administração, por 

meio de decretos, têm 
atualizado de forma per-
manente as medidas de 
prevenção, controle e en-
frentamento à dissemina-
ção do Coronavírus. Todas 
as ações realizadas pela Se-
cretaria Municipal da Saú-
de estão alinhadas com o 

Equipe municipal de saúde debate ações e estratégias voltadas para prevenir a transmissão do vírus

A campanha de vacinação contra a influenza foi iniciada dia 24

que preconiza o Ministério 
da Saúde e o Governo Es-
tadual.

As medidas têm como 
finalidade garantir a saúde 
e bem-estar de cada mu-
nícipe, tendo em vista que 
Ponte Alta é uma cidade 
turística e está localizada 
na região do Jalapão, que 
ficou em terceiro lugar em 
termo de visitação turísti-
ca em 2019, a nível de Bra-
sil. Assim, as visitações a 
o Parque Estadual foram 
suspensas, assim como nos 

pontos turísticos da Cida-
de. 

Os decretos publicados 
estabelecem a forma de 
funcionamento dos servi-
ços públicos, determina a 
suspensão dos eventos e 
festas, o funcionamento de 
pousadas, bares, lanchone-
tes e restaurantes, além de 
estabelecimentos de saú-
de bucal (apenas urgências 
podem ser atendidas).

Podem continuar fun-
cionando as farmácias, es-
tabelecimentos médicos, 

hospitalares, laboratórios, 
psicológicos e fisioterápi-
cos. Também estão autori-
zadas a funcionar as distri-
buidoras e revendedoras de 
gás, postos de combustível, 
supermercados e congêne-
res.

Além das ações defini-
das por decreto do Poder 
Executivo, somadas aos 
atos administrativos das 
secretarias, a Prefeitura 
está em alerta permanente 
para a atualização de medi-
das caso haja necessidade.
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O deputado Antônio An-
drade, presidente da As-
sembleia Legislativa do 

Tocantins (AL-TO) e do PTB-
-TO, acompanhado dos depu-
tados estaduais, Léo Barbosa e 
Cleiton Cardoso, receberam na 
tarde do dia 16 de março, na sala 
de reunião da Assembleia Legis-
lativa, uma comitiva com mais 
de 50 pessoas de Lizarda, e lan-
çou como pré-candidata  à Pre-
feitura a vereadora Thaline Dia-
mantino (PTB). 

O presidente da AL-TO des-
tacou a força com que a pré-
-candidatura de Thaline tem 
crescido e atraído muito apoio. 
“Não tenho dúvidas de que é 
preciso apoiar pessoas sérias e 
que tenham compromisso com 
o Tocantins para que possamos 
avançar cada vez mais! Foi por 
acreditar nisso que lançamos a 
nossa pré-candidata a prefeita 
de Lizarda, Thaline Diamanti-
no. Ficamos honrados em parti-
cipar do ato de filiação de várias 
lideranças ao PTB, partido que é 
presidido por nós”, ressaltou An-
tônio Andrade.

Ainda reforçando seu apoio 
à candidatura de Thaline, o pre-
sidente reforçou. “É dessa for-
ma, acreditando na juventude e 
na força da mudança, que vamos 
construir um Tocantins cada vez 
melhor para a nossa gente”.

A reunião foi aberta pela pré-
-candidata, que falou em nome 
da comitiva lizardense. Thaline 
afirmou seu contentamento e ga-
rantiu que está respaldada pela 
comunidade para concorrer à 
vaga. “O nosso projeto de dispu-
ta atendeu todas as correntes in-
ternas do partido, a vontade do 
povo e demonstra que é possível 
e necessário construir um proje-
to para Lizarda ouvindo a todos” 
concluiu. 

Ao fazer seu pronunciamen-
to, a vereadora Thaline se emo-
cionou ao agradecer os presen-
tes. “Vocês sabem de meu projeto 
para Lizarda. Estamos em cons-
trução de um plano de governo 

PTB lança vereadora Thaline como 
pré-candidata a Prefeita de Lizarda
O presidente da Assem-
bleia Legislativa, An-
tônio Andrade (PTB), e 
os deputados estaduais, 
Léo Barbosa e Cleiton 
Cardoso receberam a 
comitiva e lançaram a 
pré-candidatura da ve-
readora Thaline (PTB) 

LIZARDA

coeso e com propostas reais de 
mudança para o Município. Sou 
de origem humilde, mas não me 
falta coragem para aceitar um 
desafio como esse”, disse. 

“Temos excelentes compa-
nheiros em nossa cidade que 
estão empenhados em mudar o 
rumo político de Lizarda”, frisa a 
pré-candidata. “Acreditamos na 
mudança de que dias melhores 
virão para nossa querida cidade”, 
completou Thaline. 

“Aqui trouxemos o time mais 
forte para vencer as eleições em 
Lizarda  - com esse time e com a 
aliança de outros grupos parceiros 
vamos para as ruas levando as me-
lhores propostas para nosso povo”, 
ressaltou a pré-candidata. 

Na ocasião, os vereadores 
Orlando Batista, José Afonso 
Barreira (Dadá) e Nelson Sousa, 
os pré-candidatos a vereadores, 
Domingo Gomes, Aldemir Pe-
reira (Dimica), Any Ribeiro, Do-
mingo Ribeiro, Genival Glória, 
Pedro Henrique Torres, Douglas 
Batista, se filiaram ao PTB. 

Nomes de peso
O evento reuniu importan-

tes líderes de Lizarda e repre-
sentantes de todas as regiões do 
município dentre elas: Tenente 
Miramatos e Sub Tenente Val-
diná Torres, Abelardo Torres, 
Domingos Pinto, Helba Vascon-
celos, Paulinho Souza, Douglas 
Batista, Marizete Pugas, José Pe-
reira, Jucineide Cardeiro, Edivan 
Ribeiro, Luis Ribeiro, Ronildes e 
Nayara Gonçalves, Francimiro, 

Miguel Nunes, Fernanda Dia-
mantino e Sebastião Miranda, 
João Batista, Roberto Carlos Cir-
queira, Moisés Abreu, Raimundo 
Lustosa, Maria dos Santos, Fábio 
Diamantino entre outros. 

Na reunião, Antônio Andra-
de esteve acompanhado do dire-
tor Geral da Assembleia, Manoel 
Diamantino Souza Júnior. “Que-
ro em nome dos deputados aqui 
presentes, ressaltar a importân-
cia que é a parceria que estamos 
fazendo com esse grupo que luta 
para fazer de nossa vereadora 
Thaline a futura prefeita de Li-
zarda”, acrescentou o presidente 
da AL durante o encontro.

 De acordo com o Presidente 
da Assembleia, a escolha do nome 
da vereadora foi “acertada e unâ-
nime”. “Com essa união, a vitó-
ria será certa. Thaline tem nosso 
apoio e nossa presença em seu pa-
lanque”, concluiu o deputado. 

Clayton Cardoso 
Na reunião, o deputado Clay-

ton Cardoso, falou que a verea-
dora Thaline tem todo seu apoio 
como pré-candidata a prefeita de 
Lizarda. “Thaline, nossa equi-
pe está com você, que é o nome 
mais preparado para administrar 
Lizarda. Você tem o meu respei-
to e a minha admiração. Tenho 
certeza que é um nome forte para 
a eleição”, pontuou.

Léo Barbosa 
“Satisfação estar com um 

grupo de uma região que é mui-

to importante para a gente, não 
apenas por laços eleitorais, mas 
por ser uma região de grandes 
amigos. A gente conhece a luta 
de vocês. Temos relações antigas, 
que foram iniciadas pelo meu pai 
que hoje é vice-governador, há 
muitos anos”, disse Léo. 

“Em Lizarda, meu lado é com 
esse grupo. Nosso nome é Thali-
ne para ser a nossa prefeita! Va-
mos juntos para esse palanque, 
que será com certeza o palanque 
da vitória. Eu acredito e defendo 
o projeto de vocês e assumo hoje 
mais responsabilidade com vo-
cês. Esse projeto tem tudo para 
dar certo”, reforçou Léo Barbosa.

Vereadores
O vereador Nelson Sousa, 

disse que estava lisonjeado por 
estar participando do pontapé 
dessa campanha. “A gente agra-
dece todas as pessoas que deslo-
caram de Lizarda para participar 
desta reunião. A candidatura de 
Thaline surgiu através de nossas 
carências, necessidades e falta 
de apoio. Chegamos a um con-
senso de buscar um candidato 
que dá sequência àquela Casa de 
Leis, exatamente por conhecer 
as necessidades do município. 
Hoje o nome mais preparado 
para administrar Lizarda é Tha-
line. Abraçamos a causa junto 
com a comunidade, por confiar 
em Thaline, pela oportunidade 
de conhecê-la de perto, convi-
ver com ela. A gente acompanha 
as dificuldades do povo, pois o 
vereador termina sendo o pára-

-choque da comunidade. É ele 
quem conhece de perto os an-
seios do povo e Thaline nesses 
quase oito anos de vereadora, 
tem se empenhado muito para 
ajudar o nosso povo”.

Durante a reunião os anseios 
do vereador Dadá, representante 
do povoado Alto Bonito, foram 
expostos e apoiados pela comiti-
va. “Lizarda está passando dificul-
dade, precisamos de vocês nossos 
deputados. Hoje estamos trazendo 
o nome da vereadora Thaline por 
acreditar que é possível ter mudan-
ças, que é possível a gente ser aten-
dido por vocês deputados, que são 
os nossos representantes”, encora-
jou o vereador.

A satisfação do vereador 
Orlando Batista também foi 
exposta durante seu pronun-
ciamento quando ele afirmou 
que a comitiva não mediu es-
forços para participar do en-
contro na Assembleia. “Obri-
gado a cada um de vocês que 
estão nessa caminhada conos-
co, pois assim como vocês, nós 
também acreditamos na vitó-
ria de Thaline.  A gente espe-
ra contar com a ajuda de todos 
os deputados nessa caminhada 
que já está aprovada pelo povo 
de Lizarda”. 

Perfil
Thaline Diamantino (PTB) 

é enfermeira, tem 32 anos, está 
em seu segundo mandato de 
vereadora e esteve por quatro 
anos na Presidência da Câmara 
de Lizarda.
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O deputado estadual 
Léo Barbosa (Solida-
riedade -TO) anun-

ciou através de vídeo publi-
cado em suas redes sociais, o 
direcionamento de emendas 
parlamentares para as áreas da 
saúde e assistência social. Me-
didas que devem contribuir 
no enfrentamento aos impac-
tos causados pela pandemia 
do novo coronavírus no To-
cantins. 

Os recursos devem ser uti-
lizados na compra de materiais 
hospitalares para fortalecer o 
trabalho dos profissionais de 
saúde e também para adquirir 
cestas básicas que serão dis-
tribuídas a famílias que estão 
tendo o orçamento prejudica-
do nesse período de distancia-
mento social. 

Para a saúde, o parlamen-
tar destinou R$ 1 milhão em 
recurso a ser aplicado na com-
pra de equipamentos e mate-

Léo Barbosa destina 
emendas para contribuir no 
enfrentamento ao coronavírus

AÇÕES PARLAMENTARES DO DEPUTADO LÉO BARBOSA

riais hospitalares, que devem 
ser distribuídos conforme a 
necessidade das unidades de 
saúde estaduais, entre elas 
o Hospital Geral de Palmas 
(HGP), referência em atendi-
mento no Tocantins.

“É importante unirmos 
forças para enfrentar este mo-
mento difícil. Precisamos dar 
o máximo de suporte para que 
o sistema público de saúde 
consiga prestar um serviço de 
qualidade para a população e 
ter materiais para que os pro-
fissionais trabalhem com se-
gurança é fundamental”, res-
saltou Léo.

Já para a assistência so-
cial, o deputado Léo Barbo-
sa destinou R$ 800 mil reais 
para a compra de cestas bási-
cas, recurso que será gerido 
pela Secretaria do Trabalho 
e Desenvolvimento Social 
(Setas). O parlamentar ex-
plica que parte deste valor 

 O deputado estadu-
al Léo Barbosa (SD) esteve 
na AGETO (Agência To-
cantinense de Transporte e 
Obras) em audiência com 
a secretária Juliana Passa-
rin, para reforçar pedidos de 
manutenção em diversas ro-
dovias estaduais.

Na pauta da reunião es-
tiveram solicitações ao go-
verno do estado para que 
atue o mais rápido possível 
na recuperação das rodo-
vias, entre elas a TO-030, 
trecho que liga Taquaruçu a 
Buritirana (serviço já inicia-
do) e também no trecho en-
tre Taquaralto e Taquaruçu. 
Barbosa pediu ainda que a 
Ageto proceda com a recu-
peração da rodovia TO-255, 
que liga Palmas ao municí-

já havia sido destinado para 
adquirir alimentos para fa-
mílias carentes mesmo antes 
da pandemia do coronaví-
rus, mas que agora a quantia 

foi reforçada para atender 
ainda mais pessoas.

“Pedi ao governo do esta-
do que faça o pagamento com 
urgência para que esses ali-

mentos possam chegar aos la-
res das famílias tocantinenses 
que estão enfrentando dificul-
dades nesse período”, comple-
tou Léo.

Deputado reforça pedido de 
recuperação de rodovias  

pio de Monte do Carmo.
“Oficializamos estes 

pedidos através de reque-
rimentos protocolados 
na Assembleia Legislati-

va e agora fomos recebi-
dos pela secretária Julia-
na para pedir agilidade na 
execução destes serviços,” 
destacou Léo.

Ordem de serviço para melhorias no estádio  
O deputado estadual Léo 

Barbosa (SD) esteve no municí-
pio de Santa Tereza do Tocantins 
para participar de inaugurações 
de obras públicas e da assinatura 
da ordem de serviço para a cons-
trução de alambrado e arquiban-
cadas do estádio de futebol Seve-
rino Alves Cardoso. As obras no 
estádio serão feitas com recurso 
de emenda parlamentar no valor 
de R$ 150 mil reais, que foi desti-
nada por Barbosa em 2019.

Defensor do esporte como 
ferramenta de transformação so-
cial, Léo destaca que as práticas 
esportivas precisam ser incenti-
vadas pelo poder público, pois 
possuem caráter inclusivo e me-

lhoram a qualidade de vida das 
pessoas.

“Com este recurso destinado 
ao estádio de Santa Tereza será 
possível melhor equipar o espa-
ço para receber tanto os atletas 
quanto a comunidade que gosta 
de acompanhar os eventos es-
portivos, inclusive recebendo 
competições que envolvam mu-
nicípios próximos. É muito im-
portante fortalecer o esporte to-
cantinense”, comentou Léo.

O vice-governador do esta-
do, Wanderlei Barbosa, também 
esteve presente no evento, que 
contou com a participação de se-
cretários, vereadores e da comu-
nidade.


