Aparecida do Rio Negro, Fevereiro de 2019

Ano XVIII - Edição 158

Léo Barbosa terá
escritório no Jalapão

Mateiros celebra 28 anos
A

o som do Hino Nacional cantado por crianças e jovens da Escola Municipal Ernestina Vieira Sousa, Mateiros comemorou 28 anos de
emancipação política na manhã do dia 20 de fevereiro, na Praça da Prefeitura Municipal. Para festejar a data, a gestão realizou uma
festa, tendo como atração, apresentações culturais e religiosas. Pág 17 e 18

Nova UBS de Aparecida está em
pleno funcionamento
Já está em funcionamento a nova UBS que recebeu todas as adequações
técnicas para garantir atendimento básico de qualidade para a população de
Aparecida do Rio Negro.
Pág. 03

Asfalto chega às
avenidas de São Félix
O sonho de sair da poeira e da lama já virou realidade para várias famílias de São Félix do Jalapão. Tratase da pavimentação asfáltica de avenidas construídas
através de convênios com a Sudam. Pág 23

Frigorífico de Novo Acordo em
fase de conclusão

Novo Acordo recebe mais um grande empreendimento. Com investimento de mais de R$ 1,5
mi a construção do frigorífico/matadouro está em fase final. O Frigorífico deve contribuir com a
geração de emprego e renda no município e região. Localizado em uma área de 838m², a obra é da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro) e conta com a parceria
do Município de Novo Acordo. Pág 13
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Editorial
Wenina Miranda
folhadojalapao@gmail.com

2019 será um ano de
grandes provações?

À

s vésperas de encerrar o mês
de fevereiro, o ano de 2019 começou nos fazendo refletir sobre
questões relacionadas à vida, à preservação ambiental e também sobre
a brevidade do nosso tempo neste
plano terrestre. Logo nos primeiros
dias do ano, a tragédia de Brumadinho em Minas Gerais em que mais
de cem pessoas perderam a vida e
outras dezenas ainda continuam soterradas ou desaparecidas nos faz
refletir na maneira que utilizamos
os recursos naturais, como também
sobre os impactos ao Meio Ambiente caso aconteça alguma tragédia
como, atônitos, as últimas que vivenciamos.
Ainda nos primeiros meses, a
tragédia que ceifou jovens aspirantes
a jogadores no início da adolescência, nos mostra que além de preparar
novos atletas para o futuro, grandes
empresas precisam oferecer, além de
incentivos educacionais, conforto e
segurança.
Aos moradores do Jalapão, a
partida repentina do operador de
turismo, Blenno Greg, deixou não só
familiares e amigos como todos os
demais colegas de trabalho entristecidos. Partir desta vida no auge dos
23 anos é algo que nem mesmo os
pensamentos mais resignados conseguem compreender.
Também, de maneira abrupta, Dona Maria das Neves Alves de
Araújo Silva, seu Raimundo Pinheiro da Silva e sua mãe, Joana Alves da
Silva (ambos de Aparecida do Rio
Negro) partiram vítimas de um gravíssimo acidente de trânsito na noite
do dia 9 de janeiro. O segundo, em
pouco menos de dois anos.
Em Novo Acordo, fomos pegos
de surpresa com um atentado contra
o prefeito Elson Lino Aguiar. Mais

assustador ainda foram os desfechos
sobre mandante e executores.
E sobre o assassinato do prefeito de Miracema, cujas investigações
seguem em segredo de justiça e sem
conclusão aparente? A impressão é
que estamos entrando num ciclo de
sombras em que não há curto prazo,
um facho de luz no fim deste túnel de
incertezas.
Partindo destes acontecimentos e
olhando para o futuro com esperança, o que podemos tirar de lição de
tudo isto? Acredito que precisamos
manter a fé em Deus, mas antes de
tudo, precisamos estar sempre presente na vida das pessoas que amamos, porque em questão de segundos, tudo se desfaz.
Também gostaria de deixar a reflexão que é nosso dever cobrar das
autoridades condições de segurança.
Não só em áreas de risco e de proximidade de grandes empreendimentos. Precisamos cobrar melhores
condições nas estradas, atendimentos humanizados e de qualidade nas
unidades hospitalares, levantar a discussão a respeito da preservação ambiental de nosso planeta, nosso país,
nosso estado, nosso Jalapão!
Não dá mais para aceitar todas as
adversidades que acontecem de maneira silenciosa. A vida é apenas um
sopro, uma centelha. Depois que deixamos este plano outras pessoas continuam e o mundo continua no mesmo processo de evolução. Mas o que
estaremos deixando para trás? O que
também podemos fazer para fazer
deste mundo um lugar mais justo,
mais seguro, com mais fraternidade e
melhor para se viver? São questionamentos que deixo para que sigamos
com os demais meses que nos restam
neste ano e com o tempo que nos foi
permitido por Deus, viver.

Juízo final

Está chegado a hora do round final
na disputa judicial eleitoral em Santa
Tereza do Tocantins. O processo que
tramita em Brasília - DF está sob a análise do relator, o ministro Tarcísio Vieira Carvalho, que a qualquer momento
pode colocar em pauta.

Ansiedade

Tem muita gente preocupada!
Quem contratou uma equipe de quatro
advogados a mais em Brasília, pode ver
seu castelo de areia se dissolver.

Tempo

É aguardar pra ver. A decisão de lá
é definitiva e “Santa City” poderá ter
novas eleições. Será? Vamos aguardar.

Descaso

Enquanto isso, a pequena cidade de
Santa Tereza se encontra cheia de buracos e matos, com serviços públicos
precários.

Saúde

Entregue em dezembro de 2016, a
nova Unidade Básica de Saúde de Santa Tereza, que era pra atender centenas
de moradores encontra-se abandonada
no tempo. É lamentável o descaso com
a população e com o dinheiro público.

Concurso

O Ministério Público está na cola
da Prefeitura de Santa Tereza pra realização de concurso público. A promotora de Justiça, Renata Castro Rampanelli
Cisi, expõe que o município realizou
o último concurso público no ano de
2002 e que conta atualmente com 100
cargos de temporários. Tem gente esperando há 17 anos...

Bastidores

Como uma eleição sempre está interligada à outra, já tem secretário em
Santa Tereza que está de olho nas eleições
de 2020. Inclusive o de Administração.
Visando, único e exclusivamente o crescimento de seu nome.

Ausência

Com o plenário praticamente vazio,
o deputado Fábio Gomes (PR) considerou inadmissível que após uma hora do
início da sessão, marcada para às 9h da
manhã, 3/4 da bancada já não estivessem mais presentes e a sessão foi encerrada pela ausência dos parlamentares. O
deputado expressou seu inconformismo
em críticas.

Alto preço

O alto valor pago no aluguel do atual
prédio da Câmara Municipal de Palmas
esteve no centro das discussões recentemente. Atualmente, a locação do imóvel,
cuja estrutura comporta 20 gabinetes,
plenário e demais salas da área administrativa, custa para a Casa de Leis R$
94.700,00 mensais.

Sede própria

O presidente da Casa de Leis de Palmas, vereador Marilon Barbosa (PSB),
garantiu que já existe um projeto para a
sede própria, e que uma resolução será
adotada em breve. “A câmara tem que
pagar por patrimônio que é seu. O projeto da sede é fantástico e de qualidade.

TO-040

O Governo do Tocantins iniciará,
em breve, os trabalhos de reconstrução
da Rodovia TO-040, no trecho entre
Dianópolis e a divisa com Goiás, no sudeste do Estado. O contrato para realização das obras de recuperação da rodovia
foi assinado pela Agência Tocantinense
de Transportes e Obras (Ageto) com a
Construtora Caiapó, vencedora da licitação, ocorrida no dia 24 de janeiro deste
ano e aguarda apenas a autorização do
Banco Mundial (Bird) para ser emitida a
Ordem de Serviço.

Novo empreendimento

Em breve a pequena Santa Tereza receberá a instalação de um belo empreendimento. Para receber bem os visitantes e turistas está projetado uma pousada ainda para esse ano. O estabelecimento contará com conforto e as acomodações serão
equipadas com ar-condicionado, frigobar e TV, área de lazer e muito mais.
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Após adequações, nova Unidade de
Saúde já está em funcionamento
Com equipamentos e
equipe prontos para
atender a população,
a Secretaria de Saúde
colocou a nova UBS
em funcionamento e
mantém urgência e
emergência em prédio
antigo que deve passar
por reforma.

A

cabou a espera pela nova
Unidade Básica de Saúde
(UBS) de Aparecida do
Rio Negro. Segundo a secretária
municipal de Saúde, Sebastiana
Luzia, todas as adequações técnicas para garantir um atendimento básico de qualidade para a população foram feitas e o prédio,
entregue em 2017, passou a receber os pacientes no dia oito de fevereiro. “Queríamos ter feito antes, mas a organização técnica e
burocrática nos impossibilitou”,
explicou Sebastiana ao lembrar
ainda de toda a burocracia, que
teve que enfrentar até a abertura
das portas da nova UBS de Aparecida.
Questionada sobre os motivos do tempo de espera a secretária foi categórica ao informar que
em 2017 a Prefeitura e a Secreta-

ria receberam o prédio, porém
tiveram uma surpresa. “A empresa que construiu, infelizmente não havia concluído a obra e
por isso não conseguimos mudar
antes. Era para termos vindo em
outubro ou novembro, mas pensando na folha de pagamento
decidimos deixar para o exercício de 2019 e garantir a folha dos
nossos servidores. Agora com as
finanças da Saúde melhores, tivemos a condição de colocar a
UBS para funcionar”, acentuou
Sebastiana.
Ao informar que, após todos
os ajustes necessários, a UBS está
pronta para atender a população,
a secretária ressaltou que “tudo
foi feito dentro do padrão, pois
saúde é coisa séria”. Todo o trabalho foi feito, inclusive com
montagem de computadores
e conexão com a rede federal,
bem como, com a capacitação
dos servidores. “Estamos prontos. Abrimos as portas e estamos recebendo a população
para o atendimento básico de
saúde”, comemorou a secretária ao lembrar que o espaço
continua atendendo a atenção
básica. “Não estamos mudando para Pronto Atendimento ou
Hospital”, alertou.
Urgência
Com a mudança da UBS
para o novo prédio, o local antigo vai servir de sede para o pron-

Com equipe a postos, nova UBS de Aparecida realiza atendimento à comunidade normalmente

to atendimento de urgência e
emergência da cidade. “Temos
um regime próprio do município, que é o de sistema de plantão. Recebemos o pessoal durante a noite com as queixas. Se
for uma situação simples temos
o enfermeiro para solucionar de
imediato e se for grave temos
uma equipe para encaminhar o
paciente para Palmas, nos hospitais de referência como Hospital Geral de Palmas, Dona
Regina e Hospital Infantil”, informou. O sistema de plantão
funciona na Unidade velha,
com uma sala específica para
urgência e emergência e equipada com leitos e atendimento técnico dos profissionais da
Saúde. Ainda segundo a secre-

tária, o prédio do plantão deve
passar por uma reforma de pintura e pequenos ajustes em breve. Atendimento A Unidade Básica de Saúde funciona das 7h às
11h, com intervalo para almoço
e retorno às 13h, com atendimento até às 17h.
“Continuamos com o atendimento normal no novo endereço, porém com uma estrutura
apropriada para o atendimento
dos nossos pacientes”, disse a
secretária de Saúde de Aparecida. O espaço possui dois consultórios médicos, dois consultórios para as enfermeiras,
duas salas de acolhimento, dois
consultórios odontológicos com
quatro cadeiras, uma sala de
procedimentos, onde será feito

todo o atendimento imediato
da atenção básica, separado da
sala de curativos. Na necessidade de uma medicação com
soro, por exemplo, a secretária municipal informou que
o paciente será encaminhado
para a sala de emergência, no
prédio da unidade velha, pois
no local tem equipe de atendimento e estrutura necessária.
Aparecida conta ainda com as
equipes de Agentes de Saúde,
que se dividem no atendimento às zonas rural e urbana e o
serviço médico, que também é
dividido, desta forma com um
profissional atendendo a zona
rural e outro realizando o atendimento dos pacientes da zona
urbana.

Novos veículos melhoram o atendimento na Saúde
O transporte de pacientes
entre Aparecida e Palmas ganhou reforço com a aquisição
de uma Van 2018/2019 Renautl
Master Executiva Minibus,
com 15 lugares, adquirida com
emenda parlamentar do então
deputado federal, Irajá Abreu,
no valor de R$ 190 mil. Os pacientes de consultas, exames e
sessões de hemodiálise são atendidos pelo veículo, que é mantido pelo município. Também
com emenda de Irajá, no valor
de R$109.970.00 destinada para
aquisição de equipamentos e
materiais permanentes, um carro de passeio Sandero 2018/2019
foi adquirido pelo valor de R$
45 mil, bem como outros itens
para atender a nova Unidade de
Saúde do município.
Para o prefeito Deusimar
Amorim, esta é mais uma importante conquista da gestão
que beneficia a comunidade.
“Quando assumimos não tínhamos praticamente nenhum veí-

culo para transportar pacientes.
Hoje temos uma frota importante, principalmente com
essa van, que economiza em
viagens. Nosso objetivo é poder proporcionar uma qualidade melhor de vida, com a saúde,
que deve ser prioridade sempre”,
destacou o gestor.
A secretária Municipal de
Saúde, Sebastiana Luzia, reiterou que a população e toda
a equipe da pasta estão sendo
beneficiadas. “A equipe de Saúde agradece ao deputado Irajá
Abreu por ter nos presenteado
com essas importantes emendas
e que ajuda a solucionar parte de nossos problemas. Agradecemos, também, ao prefeito
Deusimar Amorim por estar ao
nosso lado, buscando melhorar
os serviços de saúde e a acessibilidade de nossos usuários do
SUS [Sistema Único de Saúde]”,
disse. Frota A Saúde conta atualmente com nove veículos entre
veículos de passeio e transporte

de passageiros, como a Van, e
motocicletas, que auxiliam no
atendimento às comunidades
da zona rural de Aparecida.
No ano passado foi entregue
uma nova ambulância, fruto de
emenda do deputado estadual
Eduardo Siqueira Campos, e
em 2017, uma Camioneta Ranger foi adquirida por meio de
emenda do então senador Ataídes Oliveira.

Veículos garantem transporte eficiente de pacientes e economia à cidade
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Com reforma de prédio, Cras
intensifica serviços à população
Atividades da Assistência Social passam a
ser desenvolvidas em
um único espaço, que
garante melhores condições de trabalho aos
servidores e atendimento melhor à população.

N

ovas instalações da Assistência Social de Aparecida do Rio Negro foram entregues à população. No
prédio funciona o Serviço de
Convivência e Fortalecimento
de Vínculos (SCFV) e o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) da Secretaria
Municipal de Assistência Social.
Para a secretária Ana Cláudia
Gorosthides o espaço permite
melhor qualidade de vida para
a população. “Queremos melhorar o atendimento ao público e também proporcionar um
local adequado para as oficinas
do Serviço de Convivência, e do
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif).
Aqui temos salas para todas as
oficinas do SCFV e Paif, além
das palestras, cursos ofertados
pelo Programa Bolsa Família, e
rodas de conversa”, comentou.
O espaço ganhou novas portas e
janelas, reforma da parte elétrica e pintura, bem como a readequação das salas que já estão refrigeradas, para abrigar todos os
serviços, como brinquedoteca,
sala de oficinas, copa, salas de
atendimento e administrativas,
sala de palestras e banheiros.
De acordo com o prefeito

Ao lado de Ana Cláudia, primeira-dama e secretária de Assistência Social, o prefeito Deusimar Amorim entregou a obra para a comunidade

Deusimar Amorim, a reforma
do prédio contou com o trabalho conjunto de toda a Administração Municipal. “Essa é
mais uma pequena obra, que é
um espelho da administração e
irá beneficiar muito a população
e a Assistência Social, que com
muito trabalho atende tão bem
a sociedade”, disse.
A beneficiária do Programa
Bolsa Família e mãe de uma das
crianças atendidas, Doralice Carvalho de Santana, destacou a importância de valorizar os serviços
ofertados no local. “Este é um ambiente em que os nossos filhos podem aprender. Então, o momento
em que estão aqui é um aprendizado, é muito especial para eles e
este ambiente ficou muito bom.
Então vamos aproveitar cada segundo em que eles estiverem aqui
e incentivar para que eles continuem”, avaliou.
Já o vereador Wanderlei
Francisco, parabenizou a ges-

tão pela conquista. “Nós, como
população, só temos a agradecer a parabenizar pela administração que tem tido competência para, não só manter a folha
de pagamento como ainda entregar obras como essa”, disse
Wanderlei. Durante a entrega,
os presentes puderam conhecer as dependências do prédio,
e prestigiaram um café da manhã. Também foram entregues
os novos uniformes das crianças
do SCFV.
Assistência
A Assistência Social do Município atende mais de 200 usuários, entre crianças, adolescentes e idosos. São ofertadas
oficinas de jiu-jitsu, pintura em
telas, brinquedoteca, banda de
música e grupo de idosos. Além
disso, em Aparecida, o Cras faz
o acompanhamento de 31 famílias inseridas no Paif, buscando
realizar oficinas que proporcio-

Prédio passou por reformas e passa a ofertar serviços em um só espaço

nem autonomia da família, bem
estar, troca de experiência e estreitamento de laços comunitários. Conforme as informações
da Prefeitura, o próximo passo é
que seja construído um muro e
um galpão no mesmo local para
as atividades de Idosos do projeto “É Preciso Saber Viver!”, que
atualmente acontecem na feira
coberta.
Conforme explicou o prefeito Deusimar Amorim, a reforma foi realizada com o esforço
conjunto da Administração. No

momento da entrega, que ocorreu com a presença de autoridades e usuários do SCFV, a secretária Ana Cláudia Gorosthides,
ressaltou que as melhorias irão
beneficiar os integrantes dos
grupos com local mais adequado para as atividades. Os atendimentos acontecem durante todo
o dia na sede do Cras de Aparecida e para aqueles que ainda
não participam, mas têm interesse, é preciso ir até o local e se
inteirar de como integrar algum
dos grupos.

Conferência debate propostas para a Saúde no Município
Com o tema “Democracia e
Saúde”, foi realizou no dia 22 de
fevereiro, a 3ª Conferência Municipal de Saúde. O encontro ocorreu no Ginásio da Escola Estadual Meira Matos, e contou com a
presença de autoridades, representantes do poder público e dos
conselhos estadual e municipal
de saúde e usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS).
Na ocasião, foram debatidos e explorados três eixos para
a saúde pública: Saúde como
direito; Consolidação dos princípios do SUS e Financiamento adequado e suficiente para

o SUS. O prefeito Deusimar
Amorim destacou a importância do debate e da participação da comunidade. “Essa é a
oportunidade que os usuários
da Saúde, que somos todos nós,
têm para opinar. Talvez uma
proposta daqui se torne realidade no SUS e os resultados de
uma conferência são muito positivos”, ressaltou.
A secretária Municipal de
Saúde, Sebastiana Luzia, reiterou
as ações e avanços da saúde no
Município, mesmo com as dificuldades financeiras. “A gestão
vem trabalhando com políticas

Membros da comunidade local participaram de discussões relacionadas aos atendimentos em saúde.

públicas voltadas para a saúde, e propostos para melhorar o SUS”, de debates serão levadas pelos
aqui queremos levantar os ques- disse. As propostas da Confe- delegados eleitos para a Confetionamentos dentro desses eixos rência elaboradas pelos grupos rência Estadual.
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Aulas iniciam com grande expectativa
na rede municipal em Aparecida
Com novo horário nos turnos matutino, às 7h30,
e vespertino, às 13 horas, as atividades tiveram
início e o momento foi marcado pela aula inaugural com a presença da comunidade escolar e
dos gestores municipais.

P

ais e alunos da escola municipal Luza Machado de
Miranda, em Aparecida
do Rio Negro, participaram na
manhã de segunda-feira, dia 4,
na quadra coberta da escola, da
Aula Inaugural, que deu início
ao ano letivo de 2019 no município. O momento foi marcado
pelo convite aos pais para contribuírem com o avanço da educação municipal. O prefeito, Deusimar Amorim, cumprimentou
a todos e ao refletir sobre as dificuldades vividas pelos municípios em 2018 com a crise econômica instalada nos últimos anos,

falou da importância da escola e
da educação aliada à família para
garantir uma vida melhor para as
crianças, que são o futuro do país.
“Temos procurado trabalhar com
seriedade, aplicar corretamente
o orçamento do município e de
maneira bem criteriosa os recursos destinados à educação. Fico
feliz em ver esta quadra lotada.
Já tivemos anos em que não tinha
essa quantidade de pais”, disse o
prefeito.
Para a diretora da escola,
Lindinalva Alves, o momento
é importante para realizar a integração entre a escola e os pais

Em aula inaugural, alunos receberam os livros didáticos para o ano letivo

Com a quadra da Escola Municipal lotada, prefeito deu as boas vindas e destacou papel da família na educação

no sentido de ampliar a oportunidade do conhecimento. “O
nosso objetivo é que os alunos
continuem a abranger os conhecimentos ao lado de seus pais, da
sua família, afinal o sucesso das
nossas crianças depende diretamente da família”, afirmou Lindinalva.
O prefeito lembrou ainda da
escassez de recursos para a educação no último ano e a necessidade de o Paço ter que agir de
forma responsável para garantir
o ensino de qualidade para todos.
“Temos a esperança que as coisas
melhorem. Temos buscado trabalhar dentro do planejamento,
dentro das condições do município e correndo atrás de tudo que
é possível para melhorar”, disse o
prefeito ao ressaltar que a perspectiva é que “a crise econômica,

social e política tenha fim e com
as mudanças de presidente e governo, que as coisas possam melhorar tanto para o Brasil quanto
para o Tocantins”.
Segundo Amorim o objetivo da gestão é que Aparecida tenha bons números na educação.
“Esse é o nosso trabalho e temos
conseguido a cada dia”, disse o
prefeito ao lembrar a reforma da
cantina da escola, feita para melhorar a qualidade da alimentação da comunidade escolar e por
consequência um reflexo na qualidade do ensino.
Ano letivo
Com mais de 800 alunos matriculados, a escola municipal
Luza Machado de Miranda inicia
o ano letivo com novo horário de
aulas, sendo o matutino a partir

das 7h30 até 11h45 e vespertino
das 13h às 17h15. As aulas iniciaram em quatro de fevereiro e seguem até o dia 20 de dezembro.
Segundo o secretário municipal
da Educação e Cultura, Alexandre Oliveira, este vai ser um ano
de “luta e dedicação”. Ele aproveitou para lembrar que a Educação de Aparecida se torna
independente neste ano, pois
foi instalado o Conselho Municipal de Educação o que deve
tornar as ações e investimentos mais transparentes. “Hoje
temos um marco na educação.
A partir de 2019 a educação de
aparecida é uma educação independente e por isso convido aos pais para participarem.
A voz de vocês é fundamental
para a educação”, disse o secretário.

Educação ganha independência com posse de novos conselheiros
Os 26 membros, entre titulares e suplentes, do Conselho
Municipal de Educação de Aparecida do Rio Negro tomaram
posse no dia 22 de janeiro, na
sede da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.
Empossados pelo secretário municipal, Alexandre
Oliveira, os membros elegeram ainda o representante da
Secretaria Municipal, Milton
Maciel Junior, para presidir o
Conselho, que além de caráter consultivo, tem o papel de
deliberar sobre os recursos do
Fundo Municipal da Educação
Básica (Fundeb).
Em 2019 o município deve
receber R$ 4.006.232,82 do Fundo. “O Conselho toma posse
para contribuir para uma gestão
da educação municipal autêntica, independente e transparente”, disse o secretário ao lembrar

que a educação de Aparecida “é
de qualidade e precisamos dessa
organização entre poder público
e sociedade civil, em que o conselho é peça fundamental, que
aponta os melhores caminhos.
Acreditamos no diálogo para
que possamos desenvolver bem a
nossa educação”.
Para o presidente, eleito pelos
membros titulares do Conselho
Municipal de Educação, uma das
principais atribuições do colegiado vai ser acompanhar e fiscalizar
a execução orçamentária dos recursos destinados à educação no
Município. “Vamos propor e vamos acompanhar junto à secretaria e ao prefeito, auxiliando e buscando a qualidade do ensino da
nossa cidade, que hoje já ocupa
posição de destaque no Fundeb”,
disse Júnior ao lembrar a quarta
posição no ranking das escolas
municipais do Fundeb.

Eleito presidente, Junior diz que atuação vai ser conjunta com a gestão

Composição
Ao todo são 13 membros titulares que foram subdivididos
em duas Câmaras: da Educação Básica, com quatro membros efetivos, e do Fundeb, com
nove membros titulares. Os 13

membros titulares elegeram,
além do presidente do Conselho, também, o vice-presidente
Daniel Andrade, que representa os professores da Educação
Básica, e a Secretária Executiva
Leonice Brasil, que representa

o Poder Executivo Municipal.
Cada Câmara elegeu ainda
presidente e secretário executivo. Na Câmara de Educação
Básica foi eleito presidente o
conselheiro Cléber Messagi, do
Magistério Público Municipal,
e secretária executiva, a conselheira Lindamar de Sousa,
representando a Secretaria de
Educação de Aparecida do Rio
Negro. Para a Câmara do Fundeb foi eleito presidente o conselheiro Ancelmo Alves e para
secretário executivo o conselheiro Daniel Andrade.
Conselho
O papel do conselho é acompanhar a aplicação dos recursos
do Fundeb no município e, ao
mesmo tempo, ser o elemento de
ligação entre a sociedade e os dirigentes municipais.
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Crianças concluem ciclo de educação
infantil e seguem para o fundamental
Gestão municipal,
educadores, pais e
alunos reuniram-se
para solenidade, que
foi marcada pela integração entre família e
escola para a garantia
do futuro das crianças
aparecidenses.

A

parecida preparou 50
alunos para iniciarem o
ensino fundamental em
2019 e realizou, em grande estilo,
a formatura das crianças da turma “Sementes do Amanhã”, da
Escola Municipal Luza Machado
de Miranda, que concluíram a
Educação Infantil. A solenidade
contou com a presença de pais,
professores, gestores municipais,
bem como do prefeito Deusimar Amorim e da primeira-dama, Ana Cláudia Gorosthides.
Os formandos receberam o diploma de conclusão da educa-

ção infantil e o ato, que marcou
a passagem para as séries iniciais
do ensino fundamental, teve um
misto de surpresa e emoção com
as crianças cantando o Hino Nacional Brasileiro.
Em seguida, ainda em conjunto, fizeram o juramento do
estudante, comprometendo-se a
trilhar sua formação escolar com
entusiasmo e dedicação. A mesa
de honra foi composta pelo prefeito, a primeira-dama, a coordenadora da Educação Infantil,
Rosa Lúcia Pereira, a diretora
da Unidade Escolar, Lindinalva
Alves, o secretário municipal de
Educação, Alexandre Oliveira e o
presidente da Câmara Municipal,
vereador José Maria Ribeiro que,
ao lado dos familiares presentes,
prestigiaram as homenagens aos
professores, pais e a apresentação
dos alunos.
O prefeito Deusimar Amorim destacou a importância da
participação dos pais e de toda
a família na educação escolar.
“Esse é um primeiro passo, e é
muito bonito de se ver o empenho dos pais, das famílias, o que
é muito importante. A escola e os

Prefeito Deusimar e primeira-dama Alessandra foram os patronos da turma e entregaram os diplomas às crianças

professores têm a obrigação de
ensinar, mas não é só isso, é muito importante a educação dentro
de casa, no dia a dia. O futuro
dessas crianças está em nossas
mãos, professores, poder público, mas depende muito da dedicação dos pais”, disse.
O secretário Alexandre Oliveira incentivou aos familiares
que invistam no caminho da
educação dos filhos. “Continuem
assim, vocês estão no caminho
certo e a educação de Apareci-

da depende do empenho de cada
um de vocês, que estão no caminho certo, pois a educação só tem
a gerar bons frutos”, parabenizou.
Apesar do nervosismo, a pequena formanda, Sthefany Lopes,
disse o que achou da formatura. “Gostei muito de tudo desse
ano. Aprendi muitas coisas e vou
lembrar disso para sempre”, comentou. Beatriz Pereira, mãe de
aluno, fez questão de avaliar a atividade: “É um evento de grande
importância, pois além de incen-

tivar eles a pensarem no futuro,
traz a família para perto da escola, e também se sentem mais
valorizados. Então toda a escola,
gestores, todos, estão de parabéns”.
A solenidade contou ainda
com a valsa e os parabéns, cantado aos egressos do ensino infantil de Aparecida. As professoras foram homenageadas com a
entrega de uma lembrança e os
alunos receberam um kit e um
presente como lembrança.

EJA forma 14 jovens e adultos no Ensino Fundamental
O sonho da formatura se
tornou realidade para 14 estudantes da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) de Aparecida do
Rio Negro. Após concluírem o
ensino fundamental na Escola Municipal Luza Machado de
Miranda, os alunos receberam
o certificado de conclusão, sendo a primeira turma a encerrar
o curso do sexto ao oitavo ano
nesta modalidade de estudos.
Com a presença de autoridades
locais, professores e toda a equipe administrativa escolar, os formandos vivenciaram momentos
considerados por muitos como
inesquecíveis.

O momento teve início com
a oração, feita pelo pastor Alan, e
em seguida deu-se a entrega dos
certificados aos jovens e adultos
com a presença, ainda, de familiares e amigos, que prestigiaram
o juramento e os agradecimentos, bem como um jantar que foi
servido a todos.
O prefeito Deusimar Amorim, participou do momento e
ressaltou a conquista dos formandos. “Ser bem-sucedido
depende de termos objetivos,
e a educação é responsabilidade também de toda a sociedade.
Mesmo com todas as dificuldades financeiras em nossa gestão

atingimos muitos objetivos na
educação. Então parabéns pela
dedicação e por vocês terem buscado conhecimento, e isso muda
a vida de vocês e de suas famílias”, comentou.
O secretário Municipal de
Educação, Alexandre Oliveira,
também deixou o seu recado
aos formandos. “O EJA é uma
ferramenta de organização da
educação do Município, e temos
vários cenários em que alunos
como vocês conseguem vencer, e
hoje temos orgulho em dizer que
ofertamos um EJA de qualidade.
Portanto parabéns e continuem
acreditando nos sonhos de vo-

cês”, reforçou.
Já para a aluna Rosangela
Ferreira Aquino, a conquista foi
uma superação. “Há dois anos
tudo era muito difícil, achamos
que não iríamos conseguir, mas

hoje estamos aqui comemorando, graças ao esforço de cada
um. Só temos a agradecer pelo
incentivo da escola e de cada
professor que nos ajudou”, comemorou.
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Patrulha rural faz ação preventiva e
ajuda na redução de crimes na região
As operações começaram no final de novembro do ano passado
e conforme a PM, a
Patrulha Rural tem
garantido um trabalho
preventivo que permite
flagrantes, recuperação
de objetos e redução da
sensação de insegurança no campo.

S

ão três meses de funcionamento e a primeira patrulha
rural do Tocantins já muda
a realidade da região de Aparecida do Rio Negro, Novo Acordo,
Santa Tereza e São Félix. As informações são do sargento Negreiros, da Polícia Militar (PM)
de Aparecida, município base do
destacamento da patrulha rural.
O início das atividades se deu em
29 de novembro do ano passado
e segundo a PM tem por objetivo
uma atuação preventiva devido
ao crescimento do potencial econômico da região.
O comandante do 6º Batalhão, Major de Souza, destacou que a patrulha vai atender
os municípios circunvizinhos
de Aparecida para garantir uma

nova possibilidade de segurança.
“Trazemos uma nova modalidade de policiamento focada na
zona rural, sendo que no Tocantins já foi aplicada em algumas
cidades. A intenção é apoiar as
pequenas comunidades rurais e
proprietários de estabelecimentos rurais. Nós temos avançado
nesta área, levando mais segurança para essas propriedades,
visando se aproximar da população e gerar uma confiança maior,
diminuindo a incidência da criminalidade”, disse de Souza.
O Sargento Negreiro informou ao Folha do Jalapão que
a região atendida pela patrulha tem tido um grande avanço
na produção rural, o que exige
uma intervenção em segurança
mais efetiva. “A região conta com
grandes empresas investindo e
com maior segurança tem-se um
incentivo para atrair os investimentos e quem ganha com isso
é a sociedade em geral”, destacou
Negreiros.
Projeto piloto no Brasil, com
bases já implantadas no Tocantins, Paraná e Cuiabá, a patrulha
rural foi criada na região central
do estado para reforçar o destacamento do 6º Batalhão e conta
com o apoio de um veículo 4x4,
o que ajuda no policiamento e
acesso à zona rural.
“Aparecida é a base central e

Autoridades participam do lançamento do programa de segurança

uma equipe trabalha de quintafeira a domingo em ronda por
toda a zona rural”, informou o
sargento Negreiros ao ressaltar
que “como os policiais estão na
zona rural, conseguem realizar
flagrantes e resgate de objetos
roubados com mais eficiência”.
De acordo com o comandante do Comando do Policiamento
da Capital, (CPC) Coronel Claudio Thomaz de Souza Coelho,
“a patrulha atende a comunidade rural, e tenta coibir os crimes
que porventura aconteçam nessas áreas, como furtos de gado,
defensivos agrícolas, tentativas
de homicídio, sempre com a vontade dos policiais de tentarem levar o melhor para a comunidade,

sabendo que o cidadão é a peça
mais importante dessa engrenagem, tendo participação efetiva”.
O prefeito Deusimar Amorim ressaltou que o Município
tem buscado formas de apoiar a
segurança local. “Ficamos muito satisfeitos porque estamos
tendo esse olhar especial, atendendo esse clamor da população
por segurança. Já estivemos no
Comando da PM, na Secretaria
de Segurança Pública, sempre
procurando ter esse apoio, para
que essa situação de insegurança, não só em nosso Município,
mas em vários outros, diminua.
Então temos procurado fazer a
nossa parte, mesmo com a falta
de condições do Município, dan-

Sargento Negreiros destaca
melhoria na segurança

do apoio ao Destacamento em
suas necessidades. Temos a disposição de estarmos juntos para
melhorar sempre a situação dos
moradores”, comentou o prefeito.

Idosos fazem passeio à Praia do Segredo, em Lajeado
Um dia cheio de surpresas,
diversão, alegria e muito entusiasmo. Assim foi o passeio à
Praia do Segredo em Lajeado
dos idosos do grupo “É Preciso Saber Viver!”, do Serviço de
Convivência e Fortalecimento
de Vínculos (SCFV) de Aparecida do Rio Negro.
A atividade foi realizada em
conjunto entre as Secretarias de
Assistência Social dos Municípios de Aparecida e Lajeado e
proporcionou momentos de lazer, entretenimento e integração,
com a vivência de novas experiências para cada participante e
um intercâmbio entre o grupo de
idosos dos dois municípios.
A secretária de Assistência
Social, Ana Cláudia Gorosthides,
ressaltou que o momento foi de
descontração, com o intuito de
levar a cada assistido a oportunidade da socialização. “O que
presenciamos foram pessoas
felizes, que hoje têm um sorriso no rosto, brilho nos olhos
de quem tem amigos e sociali-

za. Com isso, prevenimos a depressão”, comentou.
Recepção
Ao chegarem ao Centro de
Assistência Social (Cras) de Lajeado, os idosos foram recepcionados com alegria e entusiasmo
pelo grupo local, que recebeu
cada visitante com um abraço.
Para animar a chegada, os alunos
da oficina de percussão do Cras
de Lajeado fizeram uma apresen-

tação musical com tambores e
percussão.
Na abertura da programação, a primeira dama de Lajeado,
Thaís Melquíades, deu as boasvindas aos visitantes. “Agradeço, em nome do prefeito Térsio,
a presença de cada um na nossa praia que tem trazido muitas pessoas e alegrado os nossos
dias. Para nós, é maravilhoso fazer novas amizades com esses intercâmbios”, pontuou.

Outra atração do dia foi a
apresentação do cantor Domingo de Assis, além disso, um caprichado café da manhã foi servido a todos os presentes, que
foram acompanhados também
pelo prefeito de Aparecida, Deusimar Amorim.
A alegria e animação do encontro ficaram marcadas na memória de dona Maria Raimunda
Araújo, 60 anos, que disse ter se
divertido “muito” na chegada à

Praia do Segredo. “Esse passeio
superou o do ano passado, que
também foi muito bom. A viajem
foi muito confortável, a recepção
calorosa, está tudo perfeito”, avaliou na ocasião.
As atividades foram marcadas ainda pela música da dupla
Gorrinhos do Forró e do cantor
Adenosinho do Acordeom. O
dia contou ainda com um bingo
com brindes e foi fechado com
muita alegria.
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Francisco de Assis é reconduzido à
presidência da Câmara de Vereadores
Parlamentar disse que
prioridade do ano vai
ser reestruturação dos
processos internos da
Casa de Leis com novos
equipamentos e modernização do arquivo com
digitalização dos projetos de leis.

E

m seu terceiro mandato, o vereador Francisco
de Assis Coutinho (PPS)
assumiu, também pela terceira vez, a presidência da Câmara de Aparecida do Rio Negro.
Ressaltando a sua alegria em
poder contribuir com o Legislativo Municipal, Assis, falou ao
Folha do Jalapão sobre como vai
se dar a condução dos trabalhos
na Casa e destacou a boa relação com o Executivo, bem como
o trabalho de digitalização dos
processos e projetos de leis, buscando uma maior transparência
nas ações.
“Na atual legislatura vamos
ter a condição de continuar o
trabalho na Presidência da Câmara e priorizar, neste ano, os investimentos na estrutura interna

como cadeiras, computadores e
materiais de trabalho no Legislativo”, explicou o presidente da
Casa ao lembrar da instalação
das Comissões da Casa e início
da tramitação de projetos de leis
ainda para este mês de fevereiro.
Segundo o presidente, a Câmara está iniciando, ainda, um
projeto de automatização dos
projetos de lei. “Tudo vai para
o meio digital e assim vai ficar
mais fácil para a Casa, os vereadores, o Executivo e para todos os cidadãos, terem acesso
aos projetos de lei da Câmara. E
serão todos os projetos, tanto os
que já tramitaram e foram aprovados, quanto os que vão tramitar daqui para frente”, esclareceu.
Relação com Executivo
Sobre a relação do Legislativo com o Executivo, Assis disse
estar acontecendo de forma positiva para garantir as demandas
da população, mas pediu maior
agilidade nas respostas. “Os vereadores pedem mais agilidade
nos atendimentos aos requerimentos. Precisamos pelo menos de uma resposta. Vamos
trabalhar em sintonia para que
tudo dê certo daqui para frente e
quem saia ganhando seja a nossa
população”, finalizou. Presente
na sessão do dia 13 de fevereiro,
que foi a segunda a ser realizada

Vereador assumiu terceiro mandato à frente da presidência da Câmara e prometeu melhorias à comunidade

no exercício de 2019, o prefeito
Deusimar Amorim parabenizou
o vereador Francisco de Assis
pela recondução ao cargo e destacou as dificuldades do ano de
2018, bem como a esperança de
melhoria para o presente ano.
“Tivemos esse ano que passou, momentos que não nos deixaram saudades. Houve afastamento da presidente, assumiu o
vice e eleição. Foi um ano difícil para todos os brasileiros e de
muita dificuldade para os municípios pequenos como o nosso,
que são dependentes dos recursos”, relatou.
Ao lembrar ainda dos gastos de fim de ano com folha de
pagamento e 13º salário, o pre-

feito destacou que “mesmo com
essa dificuldade toda, no mês
de dezembro os compromissos
foram honrados”, e por isso ele
justificou que “muitas ações que
tínhamos que colocar em prática, temos que esperar um pouco
para que tudo aconteça dentro
da normalidade”.
A vereadora professora Leide (Pros) ressaltou que os vereadores compreendem as dificuldades e luta da Gestão
Municipal. “Mas o que precisamos é de união. Precisamos nos
unir mais. Nosso pedido é que
sempre tenhamos esse elo de
comunicação e que o Poder Legislativo possa fazer parte da escolha da aplicação dos recursos”,

solicitou a vereadora.
O prefeito Deusimar Amorim disse ter esperança de que
2019 seja um ano melhor para
os municípios brasileiros. “A
coisa está andando. Estradas
rurais sendo organizadas, e as
máquinas só ficam paralisadas
quando ficamos sem recursos
mesmo para ser feito o trabalho”, justificou o prefeito ao
ponderar que “a crise já chegou
ao máximo que poderia e tenho
a esperança que as coisas mudem, por isso hoje estou aqui,
na Casa de Leis, para prestar os
esclarecimentos e estar à disposição para contribuir com
o nosso município como um
todo”.

Ideologia de gênero em
pauta na Câmara
O vereador Kedson Brito
(PSC) questionou na Câmara de
Aparecida, a resolução do Conselho Estadual de Educação (CEE),
que inclui a ideologia de gênero no
currículo da educação infantil do
estado do Tocantins. O parlamentar pediu que o item fosse retirado
da resolução e seu requerimento
se une ao do juiz de direito da 3ª
Vara Cível de Araguaína, Álvaro
Nascimento Cunha, que pediu ao
Ministério que intervenha contra
a resolução.
O magistrado alega que a
temática “vai contra o governo
Bolsonaro, o estado do Tocantins e a Assembleia Legislativa”.
Já o vereador alega que o Tocantins deve rejeitar o que ele chama de “doutrinação de crianças
e jovens” e disse estar preocupado. “Tenho filho e filha e me
preocupo, afinal, menino nasce

menino e menina nasce menina. Não irei me calar diante de
uma situação tão constrangedora para o nosso Estado. Acredito
que o Governador vai rever essa
medida”, avaliou Kedson.
Na contramão do que pensam o magistrado e o vereador,
a Defensoria Pública do Estado
(DPE) defende que é preciso falar sobre a ideologia de gênero e
diversidade nas escolas, por entender ser um dever do Estado
assegurar à criança viver a salvo
de todas as formas de discriminação, exploração, violência, e
não as promover.
Fim da pauta
Após os debates, que permearam ainda as Câmaras de Palmas, Gurupi, Araguaína e outras
cidades do Tocantins, o CEE decidiu retirar do texto o dispos-

Kedson Brito (PSC)

to no art. 72 da resolução 235/
CEE-TO, o que foi comemorado
pela União do Vereadores do Estado do Tocantins (UVET).

Nova mesa diretora da Câmara Municipal
Assis Coutinho - Presidente
José Maria - Vice presidente
Dorivan Larceda - Primeiro secretário
Neto tavares - Segundo secretário
Jorge Brasil - Tesoureiro
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Da porteira do Jalapão,
surge uma estrela na internet
Menina tímida e com o sonho de ganhar o mundo
pela rede mundial, Alessandra Araújo é sucesso
nas redes sociais com os vídeos e fotos que fazem paródia dos fatos do Brasil com a leitura de
quem vive no campo.

T

irar onda das coisas da
cidade é o hobbie da jovem Alessandra Araújo,
24 anos, blogueira e moradora de
uma fazenda a 3 km do centro de
Aparecida do Rio Negro e que faz
sucesso no Brasil com a ajuda das
redes sociais. Ela disse ao Folha do
Jalapão que gosta de ficar brincando, “tirando onda” das coisas e recriando as realidades urbanas em
uma sátira feita no campo.
“Eu pego o mundo lá fora que
eu vejo, trago para o meu mundo, reproduzo de forma diferente
e levo de novo lá pra fora”, explicou a blogueira. “Gosto de zoar
com as mulheres que passam o
dia de salto na cidade. Eu digo
que passo o dia na roça de salto e
quero ver se elas dão conta”, brincou Alessandra ao lembrar ainda
de seus vídeos em que entra no
rio e em lagoas de salto alto.
“Inclusive muitas sandálias já
estão descoladas”, ressaltou com
bom humor. Com mais de 740
mil seguidores em sua página no
Facebook, Alessandra coleciona
ainda mais de 100 mil no Instagram e mais de 137 mil pessoas
inscritas no YouTube. Questionada sobre os números a jovem
blogueira foi categórica ao dizer:
“Estou só começando”.
Sucesso na TV
Com os grandes números

apresentados em suas redes,
Alessandra já foi convidada para
participar do programa “Encontro com Fátima Bernardes”
da Rede Globo e do “Programa
da Eliana” no SBT. “Na Eliana,
quando eu entrei e vi o cenário
todo frio e quando vi o tanto de
câmera eu pensei: meu Deus eu
não quero ser famosa não!”, exclamou.
Alessandra contou que o
primeiro contato foi da produção da Fátima, mas ela não respondeu de imediato. “Quando o
produtor da Fátima entrou em
contato eu não respondi, passou
uma semana e eu sem responder,
mas decidi falar com ele depois
de pesquisar na internet se era
de verdade. Quando respondi ele
fez a entrevista pelo WhatsApp e
passou um bom tempo, até eu esquecer”, falou.
Pouco tempo depois a equipe
de produção da Eliana entrou em
contato para que Alessandra fosse
ao estúdio no quadro que destaca
os vídeos mais acessados da internet e a jovem nascida no campo
disse ao Folha que foi quando teve
a primeira oportunidade de andar de avião e convidou um amigo para lhe acompanhar até o SBT,
em São Paulo. “Entrei no avião fingindo que já sabia, pesquisei muito
para saber o que era chique, levei
até um livro para fingir costume.

Com quase um milhão de seguidores nas redes sociais, a jovem blogueira ainda é esquecida pelo Poder Público

Foi tranquilo e até agora já foram
duas viagens”, lembrou Alessandra,
acrescentando que quando estava
no aeroporto, voltando para o Tocantins, recebeu a mensagem da
produção do “Encontro” para confirmar a sua participação no programa.
“Eu gostei muito de participar dos dois programas, mas o
ao vivo é mais interessante. Fiquei mais tranquila na Fátima,
porque na entrevista com a Eliana eu ia falar um monte de coisa
e na hora esqueci tudo”, contou.
Reconhecimento
Apesar de Alessandra contar
que ainda não conseguiu encontrar um empresário para cuidar
e impulsionar sua carreira e também de ainda não ter ciência de

ações do poder público que possam incentivar o seu trabalho,
Alessandra relatou, com timidez
evidente, que ao retornar do programa da Rede Globo foi recebida em sua cidade natal, Apa-

Internet, só em cima da árvore!
Moradora da zona rural de
Aparecida do Rio Negro, Alessandra Araújo, é um dos maiores
sucessos tocantinenses na internet e uma curiosidade que a blogueira contou em entrevista ao
Folha do Jalapão é que para postar os seus vídeos e fotos para as
redes sociais ela sobe em uma árvore, no quintal de sua casa, para
conseguir conectar à internet.
“Às vezes coloco a noite para
carregar, mas é melhor ir para a
cidade na hora de postar vídeo.
É mais rápido”, explicou. Os primeiros vídeos de Alessandra foram feitos antes mesmo do acesso
à internet chegar à sua realidade.
“Comecei a gravar primeiro, ainda quando era o celular analógico, e depois que fiquei maior eu

criei o Facebook e meu irmão
teve a ideia de criar a página”,
disse Alessandra ao lembrar que
seu irmão, Wellington Araújo,
lhe disse que toda famosa deve
ter uma página na grande rede.
“Eu logo falei: eu nem sou
famosa! Mas ele foi lá e criou”,
explicou. Alessandra contou que
ao criar a página somente ela
e Wellington curtiram. “Ficou
com essas duas curtidas por uns
dois meses e aí veio a ideia de
fazer o vídeo procurando Pokemon aqui na roça, como faziam
na cidade. Gravei fingindo que
estava procurando e postei. O
resultado foi que deram 1.000
curtidas na página”, lembrou.
“Logo em seguida fiz o vídeo da
maquiagem e uma trança de raiz.

Daí em diante fui procurando o
que está mais falado para fazer os
vídeos”, contou a bloqueira, ressaltando que todas as ideias das
produções são fruto de sua imaginação. “Eu tenho a ideia e meu
irmão grava. Fiz desfile, invento
as coleções, por exemplo, quando tem a Fashion Week em São
Paulo em Paris”, disse.
Vida
Alessandra nasceu na zona
rural de Aparecida do Rio Negro e mora na fazenda com sua
mãe, que é dona de casa; seu pai,
que trabalha na roça e seu irmão,
que é monitor na escola municipal. “Meu tempo é na fazenda.
No dia a dia eu acordo cedo, começo a limpar o quintal, boto o

salto alto, ligo o som”, brincou ao
destacar que seu dia é ajudando
nos afazeres da casa e de vez em
quando, ao seu pai na roça.
O sonho
“Eu penso em ajudar minha
família. Ser famosa, nem que seja
para passar na novela com uma
xicara de café, eu estou dentro”,
afirmou Alessandra, que pretende continuar com suas postagens
nas redes sociais em busca do reconhecimento.
“Eu vou insistir até ser rica,
porque pobre eu nasci, quero conhecer os dois lados”, finalizou a
menina, blogueira do campo, do
interior do Tocantins e que nas
suas redes já possui quase um
milhão de seguidores.

recida do Rio Negro, pelos seus
conterrâneos com uma grande
carreata aonde ela desfilou por
toda a cidade. “Achei legal ver
que o pessoal reconhece o que a
gente faz”, avaliou.
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“Temos uma política conduzida com
responsabilidade”, diz prefeito Dotozim
Prefeito vislumbra seguimento de mandato com
ações que visem a melhoria da qualidade de vida
dos moradores de Novo Acordo.

D

emonstrando
otimismo e adotando como
lema “Novo Acordo
vive dias melhores”, o prefeito de
Novo Acordo, Elson Lino Aguiar
(MDB), concedeu entrevista ao
Folha do Jalapão e ressaltou que,
olhando para a cidade, hoje, vislumbra mais possibilidade de
crescimento. Em seu segundo
ano de governo, ele diz ter conseguido arrumar a casa e até iniciar
um novo ciclo de investimentos
em Novo Acordo, cidade portal
de entrada para o Jalapão.
Aos 59 anos de idade, Dotorzim, como é mais conhecido na
cidade, tem um histórico atuação
nos espaços públicos. Já foi vereador, vice-prefeito e atualmente a
população garantiu a sua atuação
à frente do Executivo Municipal
com 1.468 votos, o que significou
43,24% dos votos válidos nas últimas eleições municipais.
Em uma conversa em que
avaliou os seus dois anos de
mandato, Dotorzim, falou sobre
os desafios ao assumir a gestão,
os avanços que conseguiu, bem
como as dificuldades em manter
as contas do município em dia,
tendo em vista a crise econômica
e política que assolou o País nos
últimos anos e afetou diretamente as finanças dos municípios
brasileiros, que precisaram, conforme o prefeito, assumir uma
postura enérgica e de responsabilidade para garantir a permanência dos serviços oferecidos
para a população.
Confira a entrevista que o
prefeito Elson Lino Aguiar concedeu ao Folha:
Folha do Jalapão: Novo
Acordo hoje, é uma das principais cidades da região do Jalapão. Quais os principais avanços que a cidade recebeu nos
últimos dois anos?
Dotorzim: Quando assumi
a prefeitura há dois anos, Novo
Acordo estava sem credibilidade,
estava com dívidas, 13º atrasado,
contas de água e energia atrasadas, consignados com mais de
seis meses atrasados, e a gente tinha que moralizar essa situação.
Nossa frota de veículos estava sucateada e ainda tínhamos o problema com o INSS. Tivemos que
negociar mais de R$ 5,5 milhões.
Foi praticamente tudo negociado
pois não tinha como trabalhar de
outra forma.

Estávamos com a inadimplência e estávamos no Cauc, o
Serviço Auxiliar que presta informações quanto ao cumprimento
das exigências fiscais. Negociamos as dívidas e ainda estamos
pagando e o mais importante foi
o que fizemos, colocamos as escolas para funcionar, disponibilizamos o transporte escolar. É
difícil é. São frotas velhas. Mas
conseguimos colocar para funcionar e garantir segurança para
os nossos alunos.
Folha: Como a Prefeitura
inicia o ano de 2019?
Dotorzim: Na nossa gestão
tudo está em dia: os salários dos
funcionários e fornecedores. Pagamos o 13º. Com dificuldade ou
não, honramos todos os salários,
mas não podemos falar de 2019
sem antes falar do ano de 2018 e
vivemos um ano de sofrimento,
mas cumprimos os nossos compromissos, pagando os servidores, mesmo com a folha alta.
São 212 efetivos e não tem
como fazer diferente. Não tenho
problemas com esse assunto. Está
tudo organizado e conseguimos
inclusive sair do Cauc e trazer
novos investimentos por meio de
emendas parlamentares como a
camionete que temos hoje atendendo o município com emenda
do deputado Vicente Junior.
A deputada Dulce também
garantiu 200 mil para compra
de carro e equipamentos para
as unidades de saúde. Está tudo
funcionando. Outra emenda da
deputada foi para fazer uma rua,
o calçamento da Vila do Holandês. Também já estamos com dinheiro em caixa para a reforma
do prédio da Prefeitura, garagem
municipal e praças da cidade.
Folha: Após dois anos, o
que o senhor considera a principal marca de sua gestão?
Dotorzim: A marca da nossa gestão é o trabalho. Perdemos
muito tempo, como nos outros
municípios, pois não tínhamos
condições de fazer mais. Não dá
para trabalhar com os recursos
que recebemos, que são as migalhas do governo federal, que,
se deixa de arrecadar, também
deixa de repassar para os nossos
municípios.
O ICMS ecológico aqui em
Novo Acordo é uma média de
R$ 42 mil e São Felix recebe mais

Elson Lino Aguiar, também conhecido como Dotozim, reforça empenho da gestão municipal

“O melhor acerto foi moralizar a
casa para que quando vier outro
gestor a receba organizada e não
como eu recebi”
de R$ 400 mil. Dos nossos R$ 42
mil passamos tudo para o pagamento da Câmara, para garantir
o repasse.
Estamos fazendo um mandato de trabalho e vamos agir para
que consigamos dar uma festa
no final do mandato, pois não
demos no início, afinal tínhamos
muito trabalho pela frente. Não
tinha a mínima condição de fazer festa e o que precisávamos
era trabalhar pois o município
estava sucateado.
Folha: Qual é a principal
novidade para Novo Acordo
Neste ano de 2019?
Dotorzim: Apesar da crise,
estamos otimizando os recursos
que chegam e alavancando verbas federais, cobrando do estado convênios em atraso, que têm
recursos também carimbados,
como nas áreas de saúde e educação.
Temos muitos outros recursos que ganhamos, mas não conseguimos chegar com eles ao município ainda. Temos dois tratores
de emenda do senador Vicentinho
com todo o processo licitatório
pronto, mas o dinheiro ainda não
foi liberado pela Caixa.
Temos também, fruto de

emendas parlamentares de bancada, uma retroescavadeira
nova, um caminhão e um trator,
que ainda não chegaram, que em
2019 o estado licita. Todas essas
máquinas são licitadas pelo estado pois quando conseguimos
a emenda de bancada os municípios estavam no Cauc e não tinham como receber os recursos,
não era o nosso caso, mas o estado licita, conforme a necessidade
de cada município e repassa.
Temos também, já licitado, a
reforma do nosso ginásio. Temos
muita coisa para 2019 e parece
que Deus vai abrir as portas para
recebermos. Sabemos que 2018
foi um ano de muita dificuldade
para o país, que não teve condições de manter os recursos que
precisavam chegar aos municípios, mas estamos organizando.
Folha: Após dois anos de
mandato o que o senhor elegeria com principal acerto?
Dotorzim: O melhor acerto foi moralizar a casa para que
quando vier outro gestor a receba organizada e não como eu
recebi, pois não tinha um documento, não havia processo licitatório e até os computadores foram limpos. Hoje pode observar

que a Prefeitura está moralizada
e tem credibilidade. Em uma licitação muitos aparecem, pois sabem que tem compromisso.
Nós garantimos a boa conduta e isso por saber que só podemos esticar o chapéu até aonde
o braço alcança. Não temos dívidas e as que temos dá para pagar
rápido. Hoje estamos na contramão do desequilíbrio.
Folha: E onde acha que falhou como gestor?
Dotorzim: Nem diria que foi
uma falha nossa, mas o desiquilíbrio, a crise que viveu o Estado
nesses últimos 2 anos, atingiu
todos nós, principalmente as pequenas prefeituras.
Folha: Há projetos novos
para 2019 ou a prioridade é a
conclusão do que está em andamento?
Dotorzim: No Estado, conseguimos dos deputados uma
emenda que ainda não chegou,
mas o deputado Cleiton Cardoso
nos deu R$ 85 mil para compra
de uma ambulância e estamos
com fé que a emenda vai ser paga
para que consigamos mais esse
benefício para o nosso município.
Temos também outra emenda que foi do deputado Eduardo
do Dertins para reforma de uma
estrada na região da Taboca e a
partir da hora em que o Estado
pagar, vamos levar o benefício
para a população. Da nossa arrecadação e nossa economia vamos
licitar a reforma da Prefeitura e
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“Hoje temos uma política conduzida com responsabilidade e qualquer
gestor que assumir daqui para frente
vai ter condições de trabalhar”
temos outra reforma da garagem
municipal, dinheiro já em caixa e
o projeto em produção para licitar. Todas as praças também vamos reformar.
Folha: O portal de entrada
para o Jalapão está no município. De que forma o maior ponto turístico do Tocantins tem
contribuído para a economia
local?
Dotorzim: O nosso maior
problema é esse. Novo Acordo é
o portal de entrada do Jalapão. É
uma cidade que deveria estar há
muito tempo preparada para receber o turista e o que está acontecendo é que o turista está só
passando por Novo Acordo.
Nossa população precisa se
organizar. Empresários construir
as pousadas, colocar restaurante, para que possa fazer o convite
mais bem feito para o turista e ele
parar na cidade pelo menos por
um dia.
Mas nossos empresários não
acordaram para isso. Já fizemos
curso, palestra e o poder público tem tentado, mas sozinho não
consegue e o que acontece é que
os turistas estão apenas passando e deveríamos já ter melhores
condições para recebe-los. Novo
Acordo precisa de um processo
de investimento para segurar o
turista na nossa cidade e o governo federal tem que ajudar
também. Temos corrido e vamos
continuar correndo para mostrar
a nossa potencialidade. Temos
pontos turísticos muito bonitos
na nossa cidade.
Folha: Uma das preocupações maiores dos cidadãos é o
acesso à saúde. Quais ações pretende realizar neste ano?
Dotorzim: Dentro da possibilidade está ótima. 100% não
tem como ficar, mas temos hoje
quatro ambulâncias para atender
a população; carro para atender
somente a hemodiálise; temos
um pequeno laboratório para os
pequenos exames; temos médico
e uma equipe multiprofissional
organizada.
Estamos com três unidades
de saúde divididas na zona urbana e rural. Temos uma boa
equipe trabalhando e acho que
se todos os municípios do estado e Brasil tivessem as condições que temos aqui, a saúde
para todos estaria bem melhor.
Hoje sabemos que, de média e
alta complexidade temos que
mandar para a referência nossa
em Palmas. Temos atendido com
eficiência.
Folha: Novo acordo deve
receber em 2019 um total de R$

2.838.199,68 dos recursos do
Fundeb. De que forma o município deve investir este recurso?
Dotorzim: Recursos do Fundeb já vêm com uma destinação
e o que estamos esperando que
chegue ao município é para a reforma das nossas unidades, para
darmos condições melhores aos
nossos professores e alunos. Os
recursos estão sendo aplicados
corretamente e estamos cumprindo a obrigação com os servidores e alunos.
Hoje recebemos R$ 16 mil
para transporte e se sei que é esse
o valor, por exemplo, preciso garantir que o transporte seja feito,
mas não dá para fazer compromisso com algo maior. Estamos
fazendo tudo conforme tem que
acontecer e o nosso segredo é
aplicar o recurso com responsabilidade, naquilo que realmente
é necessário.
Na Educação temos dado
toda a assistência dentro das possibilidades, temos uma secretária
competente, estamos mantendo
nossas obrigações e confiantes
que em 2019 as coisas melhorem.
Folha: Em relação aos 139
outros municípios de Tocantins, Novo Acordo ocupa a 68ª
posição no Índice de Desenvolvimento Humano, considerada
mediana. Quais ações a Prefeitura tem encampado para melhorar a colocação?
Dotorzim: A primeira preocupação que tive para tentar melhorar o nosso desenvolvimento
foi investir em educação, que é
a base de qualquer família. Eu
não tinha a mínima condição de
transportar os alunos de ensino
superior, por exemplo, e aí mandei fazer a reforma de um ônibus
e me coloquei a disposição dos
alunos que fazem faculdade em
Palmas. A Prefeitura arca com
50% do combustível. O ônibus é
velho, mas é organizadinho, pois
a manutenção é feita diariamente e assim alunos são transportados com segurança e por um
valor mais em conta. É a forma
de dar a condição de estudar e
depois ter vida digna para suas
famílias, pois o crescimento se
dá pela educação. Este é o único
caminho.
Folha: Falando em política,
o senhor está confiante com os
novos Governos?
Dotorzim: 2019 ainda vai
ser ainda com dificuldade. O governo federal com mudanças radicais para alterar o caminho do
país, e tem que ser uma mudança radical para tirar do buraco. A
vontade do povo é outra. Na hora

“Acho que a perda maior foi a de
companheiros e não tinha como
fazer diferente, eu tinha que
ser gestor”
que saírem as reformas vamos
ver a revolta da população, mas
as medidas precisam ser duras
para mudar.
Não existe possibilidade pois
o que arrecada não dá mais para
pagar. Não podemos chegar ao
patamar da Venezuela, em que
a população não está tendo nem
o que comer. O Estado teve que
demitir muitos servidores. Prejudicou muita gente, mas pergunto: como vai administrar se
não fizer isso? Teve que fazer alguma coisa e escolher ser gestor
e organizar. Tem que ser assim.
Folha: Quais são as expectativas para mais estes dois anos
do seu mandato?
Dotorzim: Continuar a administrar com responsabilidade. Recebi o município sem ter
condições nem de transportar
os pacientes para Palmas e com
recursos próprios e toda a nossa
economia e a ajuda das emendas parlamentares conseguimos
avançar. Um dia tive a honra de
pedir para Aparecida [do Rio
Negro] mandar uma ambulância e mandaram. Também atendemos a eles, sem nenhuma dúvida. É um ajudando o outro,
e assim vamos continuar. Ano
passado nossa arrecadação foi de
R$ 101 mil e com isso conseguimos cumprir com as obrigações
da Saúde e Educação e aliada à
nossa economia com o Fundo de
Participação dos Municípios, o
FPM, ainda comprar ambulâncias e hoje temos três, além do
Samu. Imaginem o governo fede-

ral como tem passado, no estado
passamos por cassação, tivemos
coisas terríveis e mesmo assim
nunca deixei de tocar a gestão. Se
está difícil, temos que resolver e
fazer um trabalho de qualidade.
É assim que vamos continuar.
Folha: O que faria diferente se tivesse começando o seu
mandato agora?
Dotorzim: Se tivesse recebido o município em condições diferentes faria muitas coisas diferentes, mas naquela época ou eu
enfrentava a verdade ou entregava a prefeitura. Hoje da forma
que ela está, e perceber que tem
uma cadeira para sentar, pois
quando assumimos não tinha.
Hoje temos uma política conduzida com responsabilidade e
qualquer gestor que assumir daqui para frente vai ter condições
de trabalhar.
Folha: Qual foi sua maior
perda?
Dotorzim: A maior perda
que a gente sente, mas acredito
que fazer parte de uma administração que fosse para moralizar a
casa seria assim, é a questão política. A vida toda mexendo com
política, fui vereador e na família
também já tivemos, tinha o sonho de ser prefeito. Lutei e conquistei e quando chegamos percebi que, ou administrávamos a
Prefeitura de Novo Acordo ou a
gente fazia política. Na Prefeitura
não tinha possibilidade de fazer
política e dizem que o prefeito
tem que fazer os dois ao mesmo

tempo: ser político e ser gestor,
só que acho que a perda maior
foi a de companheiros e não tinha
como fazer diferente. Tinha que
ser gestor. Então nós, além de ter
um número de adversários muito
grande, temos uma parte de companheiros que não dá para atender, e acho que a perda maior foi
a de companheiros e não tinha
como fazer diferente. Decidi ser
gestor de Novo Acordo e melhorar a nossa cidade, naquele momento, se abro mão de fazer uma
gestão de responsabilidade, não
daria para tocar a gestão. Eu não
entrei para ser um prefeito ruim,
infelizmente peguei um período
que não foi fácil.
Folha: Quais as palavras finais?
Dotorzim: Agradecer a cada
um da minha equipe – do pessoal da limpeza até meus secretários – pelo apoio, e destacar o
papel essencial da minha esposa
nesse processo. Parceira de todas
as horas que tem me acompanhado em todos esses momentos. Muito obrigado pela confiança e cumprirei minha missão
de governar com transparência,
honestidade e muito – muito
mesmo – trabalho. Dizer ainda à
minha cidade que farei tudo que
for possível para melhorar a qualidade de vida, o acesso à saúde
e serviços públicos em geral, e
dizer que conto com cada um de
vocês nessa jornada, porque não
existe governar sem ouvir o principal interessado: o povo. E pedir
também a todos vocês que, diante de qualquer notícia negativa,
nos procure, seja através dos secretários, que daremos um retorno. Mas não se deixe influenciar
por uma oposição perversa que
luta não pela massa, mas sim,
por eles mesmos, pelos interesses
próprios. Abraço a todos.
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Prefeitura realiza mutirão de
limpeza nas ruas da cidade
Com o objetivo de
manter a cidade limpa
e livre do Aedes Aegypti, equipe passou pela
cidade com caminhão
e trator, limpando os
locais com acúmulo de
galhadas e entulhos.

D

ias de intenso trabalho
para retirar galhadas
e entulhos das ruas de
Novo Acordo foi realizado pela
Prefeitura Municipal. Ao todo
foram seis pessoas envolvidas na
atividade que, segundo o secretário Municipal de Infraestrutura Maxuel de Oliveira, foi pensada e desenvolvida para buscar
melhorar o aspecto da cidade e a
qualidade de vida dos moradores. “Nosso objetivo é passar por
cada rua de nossa cidade efetuando a limpeza das galhadas, dos
entulhos e qualquer descarte dos
moradores”, explicou.
De acordo com o secretário
o cronograma de trabalho envolve, além do recolhimento dos
entulhos, a roçagem e o tapa buracos. “Temos muito o que fazer
e até meados de março é possível terminar. Por exemplo, o tapa
buracos, é preciso esperar que as
chuvas terminem, para então organizarmos a operação”, disse.
A dona de casa, Justina França, considerou que o serviço é
importante para a comunidade.
“Sempre eles passam por aqui,

no fim do ano passado limpou
e agora novamente. Com a chuva o mato volta rápido e mesmo
assim estão fazendo os reparos”,
disse ao ressaltar que cuida do
seu quintal e busca dar o destino
correto para o seu lixo. “O que dá
para queimar eu queimo, o que
é possível colocar nos sacos para
jogar fora, eu coloco”, explicou,
mas assumiu que já jogou lixo no
terreno baldio. “Já cheguei a jogar o lixo do outro lado da rua,
mas reconheço o meu erro e a
população tem que ajudar. Não
podemos deixar só para a prefeitura fazer, se cada um fizer, todos
vão ganhar”, finalizou.
Todos juntos
Edinaldo Carvalho, que trabalha como motorista no caminhão de apoio da operação de
limpeza, disse que “é muito bacana participar desta ação de limpeza” e fez um apelo: “se nas nossas casas ajudarmos na limpeza,
a cidade fica mais limpa e mais

Maquinário da prefeitura realizou limpeza em áreas da cidade. Apoio da comunidade também é essencial

bonita por mais tempo”.
Foi neste sentido, de pedir
a colaboração da sociedade, foi
que o secretário da Infraestrutu-

Equipes se empenharam em manter limpos lotes baldios

ra pediu que a comunidade acione a Prefeitura no caso de ter o
lixo. “Para que possamos recolher e levar para o lixão, dar o

destino correto para os entulhos,
é que pedimos a colaboração da
população em nos ajudar na manutenção”, disse.

Máquinas removeram entulhos e mato que serviam de criatório de mosquito

Melhorias na Vila do Holandês
A obra no valor total de R$
490.843,00 deve ser entregue à
população de Novo Acordo nos
próximos dias. O calçamento
das ruas Joaquim Ribeiro e Maria Coelho na Vila do Holandês
está em fase de finalização e segundo o secretário de Infraestrutura da Cidade, Maxuel de
Oliveira, a entrega depende da
sinalização das ruas e a construção da calçada. “Nos próximos dias tudo vai ser encerrado”, afirmou.
O início das obras se deu
em 25 de junho do ano passado e segundo o gestor, a conclusão vai gerar benefícios para
a população. “Nosso objetivo
é acabar com as dificuldades

dos moradores com a poeira e
a lama, e assim garantir mais
qualidade de vida. Estamos
agindo para entregar tudo conforme a população merece”,
disse.
A pavimentação é feita
com bloquetes sextavanados de
concreto e os recursos foram
oriundos do Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal e Município de Novo Acordo
e segundo a população, as obras
vieram em boa hora. “Quando chovia não aguentávamos a
lama e na época da seca a poeira tomava conta da casa”, disse
uma das moradoras do bairro
ao comemorar a chegada da pavimentação a sua rua.

Prefeito Dotozim vistoriou as melhorias realizadas em vila tradicional do município
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Matadouro e frigorífico de Novo
Acordo em fase de conclusão
Obras estão em ritmo
acelerado. Recursos
são oriundos de investimentos do Governo
do Tocantins.

M

ais uma grande obra em Novo
Acordo está sendo
construída: O investimento é
de mais de R$ 1,5 mi na construção do Frigorífico/Matadouro Estadual.
Com obras, consideradas pelo prefeito Elson Lino
Aguiar, adiantadas, o Frigorífico deve contribuir com a
geração de emprego e renda
no município e região. Localizado em uma área de 838m²
a obra da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro)
está em fase de finalização e
conta com a parceria do Município de Novo Acordo.
“Tivemos a felicidade de
uma obra muito importante
no nosso município, que com
a luta e o pedido da nossa ges-

Em visita técnica, prefeito Dotozim acompanha andamento das obras. Previsão de entrega de frigorífico e matadouro é primeiro semestre deste ano.

tão conseguimos trazer para
cá”, disse o prefeito ao explicar que o Estado, através de
um empréstimo conseguiu
um recurso para a construção
de oito frigoríficos no Tocantins. “Quando eu soube que
viriam os frigoríficos, buscamos trazer para Novo Acordo. Antes perdemos porque
o prefeito não teve interesse,

mas nós tínhamos”, ponderou
o prefeito.
Ele informou, que ao saber da possibilidade, foi a
Palmas buscar a implantação.
“Conversamos com o governo e me perguntaram se tinha condições de entregar
todos os documentos em três
dias e eu logo disse que sim.
De lá acionei nosso secretário

Local contará com espaço para abate de grandes animais e também departamentos administrativos

de Administração, pois tinha
que fazer um estudo no terreno. A prefeitura tinha uma
área de terra e conseguimos.
Juntamos todos os documentos, entregamos e as obras iniciaram”, disse o gestor.
Em visita às obras o prefeito foi categórico ao informar que “hoje, de todos em
construção no Estado, o nosso é o que está praticamente
pronto é uma obra que está
bem adiantada”. Ele lembrou que a obra está em fase
de conclusão e que o Estado nunca deixou de cumprir
com o compromisso feito
com o município na construção do frigorífico/matadouro.
“Os governos não pensaram
em outra coisa, se não dar
continuidade ao projeto”, comemorou o gestor.
O frigorífico/matadouro,

com estrutura moderna, terá
capacidade para abater de 50
a 100 animais por dia, sendo
um total de 96 mil cabeças de
animais por ano.
Investimento
O investimento total estimado nos matadouros é de
R$ 5,64 milhões, sendo 20%
de contrapartida do Governo
do Estado. Quanto ao terreno,
a prefeitura de cada município
teve que disponibilizar. O protocolo de intenções para a construção dos empreendimentos
foi assinado pelo Governo do
Estado do Tocantins e pelas
prefeituras de Ananás, Araguaçu, Arapoema, Campos Lindos,
Colmeia, Dianópolis, Mateiros,
Novo Acordo, Paranã, Pindorama, São Valério, Sítio Novo e
Wanderlândia, segundo informações da Seagro.
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Estruturada, saúde passa a oferecer
melhor atendimento à população
Todos os meses um total de 30 mulheres vão
poder realizar o exame
na UBS do município,
que conta ainda com
um atendimento focado
na prevenção de
doenças.

U

m total de 60 gestantes já
fizeram ultrassonografia
em Novo Acordo neste
ano, segundo o Secretário Municipal de Saúde, Océlio Gama.
As informações dão conta de
que um médico pelo Município
e uma vez ao mês realiza o atendimento na cidade por meio de
agendamento prévio realizado
nas Unidades Básicas de Saúde
(UBS).
“Temos o serviço de regulação que faz o agendamento e na
data definida a gestante é atendida aqui mesmo no município.
Desta forma garantimos melhores condições no atendimento
evitando que nossas pacientes
tenham que se deslocar para Palmas para realizar o exame”, explicou o secretário ao informar que
o exame de ultrassonografia se
alia ao atendimento de pré-natal,
já oferecido em Novo Acordo.

Doutor Carlos Freire atende 30 gestantes por mês

O atendimento de ultrassom
integra, segundo Océlio, um programa de atendimento baseado
na prevenção de doenças e qualidade de vida dos pacientes. “Desde que retornei para a gestão municipal, em novembro de 2018,
nossa preocupação foi garantir
um atendimento de excelência”,
disse ao destacar que Novo Acordo conta hoje com duas médicas
que atendem o Programa de Saúde da Família (PSF), sendo em
uma em cada UBS, e mais duas
profissionais atendem nos finais
de semana, no serviço de urgência e emergência.
“Por enquanto dois finais
de semana estão cobertos, mas
a partir de março teremos mais
um médico que vai cobrir os
outros dois finais de semana do

mês. Temos o objetivo de ter
também um médico a noite para
as urgências”, disse o secretário ao lembrar que atualmente o
atendimento noturno funciona
com assistência de enfermeiro e
técnicos em enfermagem.
Trabalho preventivo
“Uma coisa que nos preocupou muito quando assumimos a gestão, é que pudemos
perceber que as unidades estavam focadas apenas no curativo e não trabalhava a parte
preventiva, não havia o olhar
do trabalho preventivo e nós
mudamos isso. A nossa preocupação hoje é entender que
o a nossa atenção básica deve
atender 80% da demanda e
para isso devemos focar no tra-

Saúde bucal também foi oferecida para membros da comunidade local

balho preventivo”, destacou o
secretário.
O formato estabelecido pela
gestão foi a formação de grupos.
“O paciente deve receber um
atendimento de excelência e por
isso estamos criando grupos de
hipertensos, diabéticos, gestantes, de combate ao tabagismo,
do autocuidado que é voltado
para hansenianos.
Hanseníase
Alguns casos de hanseníase foram descobertos em Novo
Acordo. Os pacientes identificados com hanseníase já estão em
tratamento e estão sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde.
“Estamos constantemente
fazendo a busca ativa e cuidan-

do dos casos descobertos”, relatou Océlio ao lembrar que os
familiares dos hansenianos estão
sendo examinados, conforme a
determinação do Ministério da
Saúde. “São pessoas que eles [os
hansenianos] têm uma convivência mais ativa, mais próxima.
Equipe
O secretário informou ainda que conta hoje com uma
equipe multiprofissional formada com médicos, enfermeiros, odontólogos, educadores
físicos. “Implantamos uma forma em que todos os profissionais têm uma relação contínua.
Não pode cada um cuidar da
sua área, de forma fragmentada, é preciso integrar”, finalizou.

Sistema modernizado
Prontuário Eletrônico ou
pela sigla, PEC, é a inovação
anunciada pelo secretário de
Saúde de Novo Acordo, Océlio
Gama, na condução dos atendimentos em Saúde do município.
“É este prontuário eletrônico que
nos possibilita acompanhar todas as famílias atendidas no município”, relatou o gestor ao lembrar que “antes não tínhamos
controle e com o PEC alcançamos o atendimento com qualidade e organização”.
Na avaliação do secretário,
se uma Unidade Básica de Saúde (UBS) está sempre lotada, é
um sinal de que a Saúde naquele
município não vai bem. “Significa que estão esperando as pessoas adoecerem para cuidar”, disse.
A solução, segundo Océlio,
é ter um sistema que garanta o
atendimento eficiente. “O paciente chega a unidade hoje 30
minutos antes do horário marcado, não há necessidade de
dormir na fila, chegar de madrugada, não precisa”, avaliou ao

Recentemente a Prefeitura e a secretaria de Saúde entregaram uniformes
novos a equipe de Serviços de Atendimento móvel de Urgência SAMU 192

Acompanhamento de atendimentos em saúde será por meio eletrônico

informar que Novo Acordo conta com duas UBS e antes do PEC
acontecia de o paciente passar
por médicos diferentes, e como
não havia o mecanismo de controle, acabava havendo duplicidade de procedimentos, em alguns casos.
“Com o sistema não repete o
pedido de exame e isso otimiza o
atendimento, além de evitar gastos desnecessários. É um sistema
do governo federal, que é disponibilizado aos municípios”, con-

tou o secretário que para o funcionamento do sistema teve que
organizar toda a rede de internet
nas unidades da saúde para implementar o sistema. “Hoje tudo
fica no sistema, toda a produção
dos médicos é informada, tudo
que foi prescrito, os encaminhamentos, enfim, sabemos o diagnóstico da saúde do nosso município. Eu consigo monitorar os
atendimentos em saúde e implementar melhor nossas ações”, finalizou.

Otimização de acompanhamentos garante melhorias nos atendimentos
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Aulas na rede municipal têm início
e Educação espera melhorar IDEB
Novo Acordo teve nota 5 no Ideb e expectativa é que índice cresça neste ano. Para alcançar
a média de todos os municípios brasileiros em
2017, Novo Acordo tem que avançar pelo menos
0,5 pontos.

A

s aulas na rede municipal de ensino de Novo
Acordo começaram no
dia quatro de fevereiro com a realização da Aula Inaugural com
objetivo de reunir coordenação
das escolas, Secretaria de Educação, professores e servidores da
educação, pais e alunos em um
ambiente festivo e de incentivo
para buscar bons resultados nos
índices da educação municipal.
As informações são da Secretária
Municipal de Educação, Joseli
Batista Gama.
“A aula inaugural foi a ideia
de levar toda a comunidade para
a escola com momento de integração, conversa com os pais e
alunos, bem como, de louvor e
apresentação das diretrizes da
educação no município em um
convite a toda a comunidade escolar de trabalhar junta para garantir um melhor resultado no
Ideb [Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica]. Precisamos
de uma parceria de todos para
elevar o nosso Ideb pois com isso
o recurso é maior, e assim teremos condições de investir cada
vez mais na educação de Novo
Acordo”, explicou a secretária.
Este ano, para garantir escola
para os 630 alunos matriculados
na rede municipal, a gestão vai

receber R$ 2,8 milhões, o que segundo Joseli, garante a manutenção da estrutura com pagamento
da folha e as despesas com fornecedores. “Não sobra recurso
para investimento, mas entre os
secretários municipais de educação estamos bem, pois nossas
contas estão em dia com servidores e fornecedores e vemos muitos colegas, secretários, que não
conseguem realizar os pagamentos em dia e com recursos próprios temos conseguido realizar
as melhorias estruturais”, relatou.
Estrutura
Ao todo são quatro estruturas que atendem os alunos
da rede municipal de ensino de
Novo Acordo. A comunidade
conta com uma escola de séries
iniciais do ensino fundamental
e uma creche para a educação
infantil. Na zona rural são duas
escolas; uma no assentamento
rural e outra no Taboca. Esta
última, tem horário de aula diferenciado, com atividades em
horário integral, porém acontecendo uma semana sim e outra não.
O município é responsável
pela educação infantil e pelas
séries iniciais do ensino fundamental, o restante é de respon-

Alunos foram recepcionados com solenidade que ressaltou a importância do reforço na aprendizagem

sabilidade do Estado, que são
as séries finais do ensino fundamental e o ensino médio. “As séries finais do ensino fundamental até dois anos atrás eram de
responsabilidade do município
e com a responsabilidade tendo
passado para o Estado, conseguimos ter condições de cuidar melhor das nossas crianças, no que
é papel da cidade. Investimos nas
obrigações e atendemos a comunidade”, salientou a secretária de
educação.
De acordo com a secretária
municipal, no ano de 2018 a Prefeitura reformou a Escola Ruidelmar e a escola do assentamento rural. Quanto a creche, ela destacou
que foi feita a pintura da estrutura, tendo em vista que o prédio é
novo. “Agora nós vamos reformar
a escola rural do Taboca, nosso

Novos alunos festejam primeiro dia de jornada educacional

planejamento é forrar e colocar arcondicionado. O calor que nas aulas da tarde é muito grande e com a
instalação dos equipamentos, va-

mos proporcionar mais qualidade de ensino para o nosso aluno
e de trabalho para o professor”,
avaliou Joseli.

Organização com qualidade
Garantir um bom atendimento em Educação e avançar
em qualidade do ensino é o objetivo da Secretaria Municipal
de Educação de Novo Acordo
em 2019. Segundo a secretária,
Joseli Batista Gama, diversas
ações foram e estão sendo realizadas para buscar o objetivo
como capacitação dos professores, reestruturação do Conselho Municipal e mudança para
o novo prédio.
“Quando entrei na secretaria estávamos em uma casa
alugada e quando chovia as goteiras molhavam tudo e depois
mudamos para uma sala, ainda alugada, e quando o Fórum
mudou para a nova estrutura,

solicitamos e o antigo prédio
foi cedido pelo Judiciário”, explicou a secretária ao destacar
que hoje a Secretaria tem uma
estrutura que atende às necessidades e a gestão diminuiu uma
despesa, que é o aluguel, tendo
que arcar somente com os custos de manutenção do prédio.
“Aqui é um espaço muito bom e
que atende as nossas necessidades”, destacou.
Sobre a capacitação dos
professores, Joseli informou
que foi outro momento para
garantir a melhor qualidade e
estruturação do ensino municipal. “Os educadores tiveram
a oportunidade de passar por
uma capacitação sobre a nova

base curricular com técnicos
da Seduc [Secretaria Estadual
de Educação], em uma parceria
que é bastante importante para
o desenvolvimento dos nossos
profissionais”, disse.
Para garantir ainda mais
transparência entre as ações da
Educação, a secretária informou
ainda que está trabalhando na
reorganização do Conselho Municipal de Educação. “Estamos
realizando reuniões e, em conjunto com a comunidade escolar,
buscando reativar a estrutura do
conselho, que é um importante
mecanismo de orientação dos rumos que as políticas de educação
da nossa cidade devem tomar”, finalizou a secretária.

Secretária Joseli Batista Gama reforça promoção na qualidade do ensino

novo acordo
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Assistência Social intensificou
atividades inclusivas em 2018
Crianças, idosos e demais membros da comunidade foram atendidos
pela secretaria com diversas ações inclusivas

P

ara permitir mais qualidade de vida e assistência
adequada aos segmentos da sociedade que precisam
de atenção especial, a Secretaria
de Assistência Social de Novo
Acordo realizou no ano de 2018,
eventos, atendimentos e cursos
que beneficiaram diretamente
centenas de pessoas.
A secretária Deusani Soares
destacou que o trabalho foi realizado com muita dedicação pela
pasta. “Cada criança é cuidada
com muito carinho, para que
contribua para o fortalecimento dos vínculos. Trabalhamos de
forma integrada para garantir
esse objetivo”, frisou. As crianças ainda participaram de comemorações durante o ano, como a
festa das mães, de encerramento
das atividades, que contou com
muitas brincadeiras.

Homenagem às mães
Cerca de 500 mães participaram da tradicional festa realizada em Novo Acordo, no dia
13 de maio. O momento foi marcado por comoção, mensagens e
alegria. Todas as mães que participaram do evento receberam de
recordação uma caneca personalizada como lembrança, além de

Encantos do Jalapão foram visitados por grupo de idosos e equipe

participarem também do sorteio
de muitos brindes oferecidos
pela Prefeitura e parceiros do comércio local. As mães da zona
rural também foram lembradas
pela gestão. “O mesmo carinho e
cuidado que temos aqui levamos
também para as mães guerreiras
da área rural, pois elas merecem
muito”, destacou Deusanir.
Dia das Crianças
Mais de 500 crianças participaram de uma grande festa realizada pela Prefeitura de Novo
Acordo, por meio da Secretaria
de Assistência Social, para comemorar o Dia das Crianças.
Alegria, brincadeiras e muitas
guloseimas foram alguns dos in-

Celebração com mães integrou membros da comunidade em dia festivo

gredientes que tornaram o dia
muito divertido.
Idosos
Um dos grupos mais ativos
no município é o “Grupo da Melhor Idade”, formado por cerca
de 70 idosos, foram atendidos
duas vezes por semana pela equipe do Centro de Referência em
Assistência Social (Cras) com
atividades como palestras, orientações atividades físicas e eventos festivos. A emissão do Cartão
do Idoso foi outro benefício que
atendeu ao grupo.
Outra ação de destaque realizada no ano passado foi o passeio com o grupo de convivência de idosos “Grupo da Melhor
Idade” para os pontos turísticos
do Jalapão. Na ocasião, os participantes tiveram a oportunidade
de vivenciar novas experiências
e conhecer um dos principais
atrativos do Jalapão. O dia de lazer contou com banho no fervedouro, cachoeiras e praia do Alecrim. No decorrer do passeio foi
servido lanche e refeições para
todos os idosos.
O prefeito Dotozim e a primeira dama Deusani estiveram
na comitiva que acompanhou
os idosos. “Fizemos questão de

Encerramento de programação de atividades de 2018 foi celebrado

está participando junto com nossos idosos, foi muito gratificante.
Reconhecemos a importância de
cada um deles para o nosso município. Chegou a hora deles serem recompensados por meio da
nossa atenção e proteção”, afirmou o gestor.
O encerramento das atividades do ano também foi animado, com uma confraternização
especial realizada pela gestão. A
festa aconteceu em clima natalino, com a participação especial
do Papai Noel, que fez a alegria
dos participantes com a entrega
de panetones ao final do evento.
Na ocasião, a secretária de
Assistência Social, Deuvani Soares avaliou o ano de trabalho realizado. “Fechamos com chave de
ouro. Só agradeço a cada um. A
equipe tem se dedicado para oferecer o melhor para todos os ido-

sos da nossa cidade”, frisou.
Crianças
A Banda musical de Novo
Acordo, formada por adolescentes
atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) sempre faz abertura
dos eventos realizados no município. A escolinha de futebol e as atividades com as crianças assistidas
pelo Cras também foram executadas em 2018.
Retorno
Após um curto período de
recesso, todos os programas sociais retomam suas atividades no
município. O grupo da Melhor
Idade volta suas atividades em
março, que seguirá com a agenda de encontros semanais, sempre às terças e quintas-feiras pela
tarde.

mateiros
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Ato Cívico marca o 28º aniversário
de emancipação de Mateiros
O aniversário de 28
anos de Mateiros foi
celebrando em praça
pública, com direito
a bolo, apresentações
culturais e discursos
entusiasmados em homenagem à cidade.

A

o som do Hino Nacional, cantado por crianças e jovens da Escola Municipal Ernestina Vieira
Sousa, Mateiros comemorou
seus 28 anos de emancipação
política na manhã do dia 20
de fevereiro, na Praça da Prefeitura Municipal. Para celebrar a data, a atual gestão realizou uma festa tradicional,
tendo como atração, apresentações culturais e religiosas,
corte de bolo, hasteamento
das bandeiras, entrega de material escolar e discursos entu-

siasmados.
Logo nas primeiras horas,
homens, mulheres, jovens, idosos e autoridades municipais e
estaduais se reuniram para o
momento cívico. “Mateiros é a
Capital do Jalapão. Jovem cidade que vem se desenvolvendo
dia a dia. Sinto-me abençoado
de comemorar os 28 anos de
Mateiros como prefeito desta cidade”, disse o prefeito João
Martins.
Acompanhado do deputado estadual Valdemar Junior
(MDB) e do presidente da Câmara Municipal, Silvânio Coelho, o prefeito João Martins
realizou o hasteamento das
bandeiras do Brasil, Estado e
Município.
Programação
O tempo chuvoso não atrapalhou o brilho da festa que animou a população. A programação foi iniciada pelas benções
proferidas pelo pastor Célio

Autoridades estaduais, municipais, membros da comunidade e estudantes participaram de solenidades

Rocha e pelo padre Luiz Felipe,
que na ocasião parabenizaram
o município pelas conquistas
nesses 28 anos de emancipação.
“A festa fica mais bonita e na

presença de Deus, pedimos bençãos para a nossa cidade, que a
cada ano prospera e conquista
mais benefícios para melhorar
a vida de nosso povo”, ressaltou
o pastor Célio. Num dos momentos de maior emoção se deu
quando estudantes da Escola

Municipal Ernestina Vieira Souza, fizeram apresentação cultural
com a música “Passarinho do
Jalapão”. Durante a apresentação, as pequenas garotas foram
muito aplaudidas.
______________Segue pág 18

Os 28 anos de emancipação política do município foram celebrados com apresentações culturais, eventos religiosos, shows e o corte de um grande bolo em homenagem ao aniversário

mateiros
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Homenagens
A festa foi exaltada pelas
autoridades presentes. O parlamentar representante do município, deputado Valdemar
Júnior, que faz questão de participar todos os anos da festa,
anunciou, durante seu discurso,
a destinação de uma emenda
parlamentar no valor de R$ 300
mil para iluminação da Avenida
Maranhão. “Gratidão estar com
vocês mateirenses nesta data de
aniversário. Volto aqui não apenas para agradecer pelos votos
que tive, mas para parabenizar
essa gente humilde, esse povo
guerreiro que tem o privilégio
de morar na Capital do Jalapão.
Como presente, destino uma
emenda parlamentar de R$ 300
mil para o município”, disse o
deputado.

Benefícios
Na cerimônia, o prefeito,
pastor João Martins, deixou claro que o município passa por
um momento difícil devido à
crise que afetou todas as prefeituras, principalmente as de
pequeno porte. “Mesmo com
dificuldades, foi promovida
a festividade tendo em vista
que a população mateirense
sempre demonstra o desejo de
comemorar o aniversário da
cidade. Atendendo à nossa população, não poderíamos deixar a data passar em branco”,
declarou o prefeito. Após parabenizar o município, o prefeito
falou da alegria de administrar
Evento ecumênico festejou avanços na comunidade durante a festividade de 28 anos de criação do município
Mateiros quando ela completa
28 anos de sua independência. Eu confio na proteção de Deus grande orgulho que somos ter nos dado a oportunidade de
“Eu acredito que dias melhores e todos sabem que Mateiros é chamados de Capital do Jala- estar comemorando os 28 anos
virão para nosso município. vista mundialmente, e é com pão. Em Brasília tivemos o or- de Mateiros, depois as autoridagulho de sermos homenagea- des aqui presentes, nossa equipe
dos e reconhecidos pela equipe de trabalho, sem eles essa festa
da primeira dama da república, não seria possível. A cada um
Michele Bolsonaro, que inclu- de vocês que estão aqui nessa
sive já marcou sua visita a nos- praça, o nosso muito obrigado”,
sa cidade”, ressaltou o prefeito.
agradeceu Mariene Tavares.
Alegria
As homenagens ao município continuaram com o pronunciamento da primeira dama
Mariene Tavares, que esteve no
comando da organização da
festa. Na ocasião, ela fez entrega
de mochilas para os estudantes
da rede municipal. “Primeiro a
gente agradece a Deus, por ele

Na ocasião, estudantes da rede municipal receberam mochilas escolares

Bolo
Um bom bolo não pode faltar em nenhuma comemoração
de aniversário e não foi diferente em Mateiros. O corte do bolo
foi o momento mais esperado
por todos, os estudantes se colocaram ao lado do prefeito e
juntos cantaram oparabéns e fizeram o corte do bolo.

Prefeito João Martins anuncia benefícios
durante aniversário da cidade
A população de Mateiros foi
contemplada na manhã do dia
20 de fevereiro, com o anúncio de um pacote de obras e
serviços que serão executados pela prefeitura municipal
nesse ano de 2019. Uma das
obras mais aguardadas por
grande parte da população é
a pavimentação asfáltica. Para
atender a demanda, o prefeito João Martins anunciou que
dia 27 de fevereiro será aberta
a licitação no valor de R$ 1,2
milhão, para a construção de
16 mil metros quadrados de
pavimentação. “Nós acreditamos que o ano de 2019 será de
muitas conquistas para o município, com a execução dessas obras, Mateiros vai ganhar
nova cara e mais qualidade de
vida”, enfatizou o prefeito.
Para o setor de Saúde, o gestor anunciou a aquisição de três
ambulâncias e um micro-ônibus para atender a demanda

no transporte de pacientes para
Palmas e a ampliação da unidade. “Essas aquisições da frota,
conseguimos através de emendas de nossos deputados”, informou o prefeito.
Outro benefício anunciado para Mateiros é no valor de
R$ 395 mil, oriundo de emenda parlamentar e contrapartida
de R$ 5 mil da Prefeitura, para
melhorias no campo de futebol.
O mesmo receberá arquibancadas, iluminação e novo gramado.
Outra obra anunciada é a
iluminação da Avenida Maranhão, que passará a contar com
lâmpadas de led. A obra será
executada com emenda do deputado Valdemar Junior, no valor de R$ 300 mil reais. A construção de um posto de saúde na
comunidade Mumbuca também foi anunciada pelo gestor,
e de acordo com ele a obra será
construída com recursos muni-

Ao lado do deputado Valdemar Júnior, prefeito João Martins festejou aniversário

cipais, atendendo uma antiga
solicitação da comunidade.
A climatização em todas
as escolas municipais também
faz parte das ações anunciadas
pela gestão. A Escola Ernesti-

na Vieira Sousa foi a primeira a
receber o benefício, nas demais
escolas rurais a Prefeitura já
está fazendo as instalações.
A educação também recebe um ônibus a mais ampliar a

frota do transporte escolar. Sobre a questão
fundiária, om prefeito
João Martins afirmou
que todo o processo de
regularização fundiária
das propriedades do
município será regulamentado. “Estamos
aguardando apenas a
entrega dos títulos por
parte do cartório para
que cada morador tenha o seu imóvel legalizado. Com títulos
de propriedade, documentos que legitimam
a utilização de seu terreno de forma definitiva, o proprietário poderá
fazer empréstimos junto ao
banco e melhorar sua moradia. Nosso projeto é trazer o
banco até Mateiros, para facilitar o acesso de contrato com
a financiadora e os beneficiários”, contou o prefeito.
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Município é homenageado em
evento religioso

Culto em ação de graças e show evangélico
fizeram parte da programação festiva.
A população participou
e agradeceu pelo
aniversário da cidade.

D

urante as comemorações
dos 28 anos de Mateiros,
os moradores e visitantes do Município também tiveram a oportunidade de louvar
e agradecer a Deus pelo aniversário da cidade por meio de um
culto em ação de graças. Os momentos de oração foram repletos
de alegria e paz, que fizeram todos se envolverem em fraternidade e espírito de confraternização e gratidão. O Culto em ação
de graças foi realizada no dia 20
de fevereiro, no Ginásio Municipal e contou com a participação
dos pastores Célio Rocha, Márcio Oliveira, Jerferson e Eliane.
O prefeito João Martins e a
primeira dama Mariene Tavares receberam homenagens durante o ato religioso. Em seguida, a Banda Gdas realizou sua
apresentação musical. Durante sua pregação, o pastor Célio
Rocha ressaltou a importância
em agradecer e fazer com que
o povo busque a Deus. “Nosso
povo é predominantemente religioso, somos uma cidade religiosa. Isso significa que os ensinamentos de Jesus Cristo estão
permeados em nossa sociedade.
Por isso estamos fazendo esse
grande ato religioso, porque o
nosso povo gosta da Palavra de
Deus”, disse o pastor, que enfatizou ainda que os governantes

são instituídos por Deus, e por
isso devem sempre procurar
honrar os cargos que exercem.
“Os governantes têm a missão de servir o povo, nas mais
diversas esferas. Toda liderança
é um dom de Deus, vamos orar
por eles”, ressaltou. Ao final do
culto, o prefeito João Martins e
a primeira dama puderam fazer
suas homenagens e agradecimentos. Emocionada, a primeira dama falou sobre sua alegria
em poder realizar o evento para
a celebração dos 28 anos do município.
“Nesses 28 anos Mateiros
viveu momentos bons e momentos tristes. Mas estamos
agradecidos a Deus por estarmos aqui sendo gestores de
Mateiros. Só tenho que agradecer cada morador, os pastores, todos que por aqui passaram, pois nós construímos essa
história”, disse ela. O prefeito
Pastor João Martins demonstrou alegria e emoção em mais
uma vez poder celebrar a data
do aniversário na presença de
Deus. “Me sinto muito feliz e
honrado em comemorar os 28
anos da nossa querida cidade.
Eu realizo esse sonho todos os
dias, lutando e buscando melhorias para nossa comunida-

Celebração religiosa contou com membros de segmentos religiosos que celebraram juntos os avanços na cidade

de, que tem se desenvolvido
mais a cada dia. Quero pedir
a todos que esse ano busquem
mais a Deus, vamos chegar
mais perto dele”.
O prefeito fez referência ao
salmo 23 que diz: “Certamente
que a bondade e a misericórdia
me seguirão todos os dias da
minha vida; e habitarei na casa
do Senhor por longos dias”. Ao
final, todos foram convocados
a ficar de pé no momento de
oração final. “Que todos levam
a mensagem de Deus em seus
corações, esta benção alcance
todos os moradores, que esta

gestão possa ser finalizada da
melhor maneira possível”, disse
o pastor Célio Rocha durante a
benção final.
Show
A noite de festividades religiosa foi encerrada com um
show gospel da banda Gda’s e do
pastor Márcio Oliveira. A banda já consagrada e reconhecida
em todo o Estado entoou várias
canções. As músicas fizeram o
público vibrar com muito louvor
e adoração. Canção que faze parte do cd da banda e é conhecida

como “Inexplicável”, cantada
pela vocalista Mirian Alves, fez
parte do repertório.
O pastor Márcio Oliveira
relatou que estar na cidade em
comemoração ao aniversário
foi uma benção. “Nosso objetivo maior é falar do grande amor
de Deus por todos e esta cidade sempre irá ser abençoada por
Deus pela realização de eventos
como esse”, proclamou. O show
teve início com a oração feita
pelo presbítero Robson Alencar,
que direcionou a benção ao público, cantores e músicos que
iriam se apresentar.

Cantores gospels lembraram que festividade alusiva ao aniversário da cidade também é momento de agredecimento a Deus

Tetezinho e banda realizam show de aniversário
Com um repertório diferenciado e atualizado, o cantor Tetezinho animou a festa
em comemoração ao aniversário de 28 anos de Mateiros. O
evento foi realizado no ginásio municipal. Ao se preparar
para o show, o cantor Tetezinho diz que é a segunda vez
que está na região, e destacou
a expectativa para o evento. “É
uma honra poder está de volta
à Capital do Jalapão.
A gente vem com muita

potência e animação, trazendo uma mistura de ritmos,
um show dançante e animado”, garantiu o cantor.
Ao subir ao palco, o cantor piauiense tocou grandes
sucessos, como “Desapeguei”,
“Thuck thuck” e “Rabetão”. O
ritmo contagiante e festivo fez
com que turistas, moradores e
principalmente o público jovem caísse na dança e celebrasse o aniversário da cidade com
muita alegria e descontração.
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Jalapão é destaque em evento beneficente em Brasília

A

equipe de governo do
presidente Jair Bolsonaro promoveu na noite do dia 14 de fevereiro, em
Brasília, no Espaço Villa Rizza, um jantar beneficente no
qual participaram políticos,
empresários, profissionais da
imprensa, além de autoridades
do governo Federal, como, por
exemplo, a ministra da Mulher,
Família e Direitos Humanos,
Damares Alves, o ministro da
Educação Ricardo Vélez Rodrigues, além do filho do presidente, Carlos Bolsonaro.
A ida de autoridades tocantinenses ao evento foi coordenada pelo jornalista Goianyr
Barbosa. Participaram do Tocantins, o prefeito de Mateiros,
pastor João Martins e o prefeito
de Taguatinga, Miranda.

Momento antes do jantar, a
solenidade foi interrompida e
convidados ao palco os prefeitos tocantinenses para presentearem as autoridades com os
produtos do Capim Dourado,
confeccionados por artesãos do
Jalapão.
Aliás, coube ao prefeito
João Martins, de Mateiros, e a
primeira-dama, Mariene Tavares Martins (foto), fazerem a
entrega de um kit do produto à
ministra Damares Alves.
Durante o evento foi veiculado um vídeo sobre as potencialidades do estado do Tocantins e anunciada a construção
da casa da Mulher em Palmas.
Já a vinda da primeira dama
Michelle Bolsonaro e da ministra Damares ao Jalapão, será
marcada em breve.

Ministra recebeu como presente, adereços produzidos por pequenas extrativistas e artesãs de Mateiros

Equipes de veteranos de Futsal participaram de torneio no Ginásio Municipal e foram premiados com dinheiro, troféus e medalhas

Futebol reúne atletas de todas as idades
Várias partidas de futebol
fizeram parte das festividades
do aniversário de Mateiros.
As competições foram realizadas no ginásio de esporte e no
campo de futebol durante o dia
20 de fevereiro. O evento foi
marcado por muita festa com
a participação da torcida e gols
das equipes, mas também por
desentendimentos e ânimos
exaltados. Após irem para os
pênaltis, a equipe Predadores

comemorou a vitória de 1X0
contra a equipe Jalapão.
Premiação - A premiação
foi entregue pelo prefeito João
Martins no próprio campo de
futebol. O time Predadores comemorou o título de campeão,
recebendo troféu, medalhas e o
valor de R$ 1.200 reais. A equipe vice-campeã, Jalapão, recebeu medalhas e premiação no
valor de R$ 800,00.

Os “Predadores” conquistaram o primeiro lugar e levaram troféu para casa e R$ 1,2 mil em dinheiro

equipe Jalapão se classifica em segundo lugar e recebeu R$ 800,00

Ao final do campeonato,
o secretário de Esportes e organizador do evento, Genival
Ferreira, afirmou que as competições envolveram os atletas
e a grande torcida. “O evento
esportivo reuniu atletas de todas as idades. A gente agradece

a Deus, aos atletas e à administração que apoiaram”. Ele destacou a participação do público:
“Isso fez a festa ficar mais bonita”.

quadra aconteceram na manhã
do dia 20 no ginásio municipal,
envolvendo quatro equipes de
veteranos. A premiação contou com troféus, medalhas e
premiação em dinheiro, sendo
Futsal
R$ 800,00 para o campeão e R$
As disputas no futsal de 600 para a segunda.
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Volta às aulas na rede municipal é marcada
por ações educativas e de acolhimento

E

scolas pintadas e climatizadas, uniformes novos,
materiais didáticos e mochilas, foram algumas dos benefícios que os mais de 400 alunos
da rede municipal de educação
de Mateiros receberam ao retornar às aulas no último dia 04 de
fevereiro. Os estudantes foram
recepcionados com cartazes de
boas vindas, peça teatral apresentada pelos próprios professores, que se preocuparam em proporcionar formas alternativas de
acolhimento para tornar prazeroso
e especial o primeiro dia de aula.
“Essa receptividade foi de grande
importância para que os alunos se
sintam valorizados. O cuidado e
carinho que temos na nossa rede
fazem toda a diferença para os pais
na hora de escolher a escola de seus
filhos”, ressaltou o diretor da escola
Robson Alencar.
Material escolar
Todo início de ano, a compra
dos materiais escolares representa uma das principais despesas no orçamento doméstico das
famílias. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Educação
distribuiu kits individuais para
os alunos da Rede Municipal. Os
alunos ainda receberam livros e
mochilas.
Segundo a direção educacional, a entrega faz parte do cronograma estabelecido pela pasta,
para a entrega de material escolar e pedagógico do ano letivo
2019, que terá continuidade até

Uniformes, material escolar e livros didáticos foram entregues a estudantes

que as cinco escolas da rede municipal estejam abastecidas. “Estamos tendo o cuidado de cumprir o nosso cronograma, que
visa distribuir de forma correta
todo o material didático e pedagógico para todos os alunos do
Município”, afirmou.
Melhorias
Uma das preocupações da
Prefeitura Municipal tem sido
em constantes melhorias e adequações no cardápio da merenda
escolar para que as refeições servidas aos alunos sejam saudáveis.
Mas para que isso aconteça, a en-

tidade mantém parceria com o
Programa Compra Direta Local
da Agricultura Familiar, desenvolvido pelo Governo do Estado
do Tocantins.
Para uma melhor qualidade
do serviço prestado, a Prefeitura
tem mantido o transporte escolar aos estudantes da rede municipal. Os veículos que realizam
este transporte passam por manutenção e vistoria, no intuito
de atender cada vez melhor a demanda existente.
O município conta com
cinco escolas municipais, sendo
elas: Escola Municipal Ernestina

Prefeitura entrega novos uniformes escolares
Foi em clima de muita emoção e euforia que o prefeito
João Martins, realizou a entrega de uniformes escolares para
os alunos da rede municipal no
dia 12 de fevereiro. A solenidade ocorreu na Escola Municipal
Ernestina Vieira Sousa, com a
participação da primeira dama,
Mariene Tavares, acompanhados da secretária de Educação,
Eliene Alecrim, alunos, pais,

professores e profissionais da
unidade.
Durante a entrega, o prefeito João Martins ressaltou a importância dos uniformes para os
alunos. “Ter um uniforme faz a
diferença, cria um padrão nas
escolas municipais. Garante que
as crianças tenham plenas condições de estudar e aprender de
forma igualitária é nossa obrigação, além de proporcionar mais

segurança e integração por meio
de trajes padronizados. Aqui firmamos nosso compromisso com
a qualidade de educação em Mateiros”, afirmou.
O vestuário é composto por
uma camiseta e short para os
meninos; e uma camiseta e short-saia para as meninas. A ilustração do uniforme foi escolhida de
acordo com as cores da bandeira
do município.

Com peça teatral, professores receberam estudantes para novo ano letivo

Vieira Sousa na zona urbana, Escola Dona Isabel Barreira, localizada na Fazenda Nova; Escola
Boa Esperança, na comunidade

Boa Esperança; Escola Rio Negro, localizada na comunidade
Rio Novo e Escola Rio Galhão,
na Fazenda Galhão.
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Prefeitura leva mais de 30 mulheres para
realizarem exames preventivos em Palmas
Gestão garante transporte e assistencialismo
para pacientes que precisam fazer exames e consultas fora do município

P

ara garantir a realização
de exames preventivos e
evitar a doença de câncer
de mana, a prefeitura de Mateiros promoveu a locomoção e
deu toda assistência a um grupo de mulheres que precisaram
ir até Palmas. Foi mais um passo importante dado pela prefeitura, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde, em parceria com Sesc Saúde Mulher. Os
exames foram realizados neste
mês de fevereiro, beneficiando
37 moradoras do município.
A primeira dama Mariene Tavares, conseguiu junto ao
Sesc a disponibilidade para a
realização de 32 mamografias
e 22 exames preventivos. No
município a iniciativa nasceu
de uma demanda crescente
na região, que foi apresentada pela Secretaria de Saúde.
“A gente sabe da importância
e necessidade para a mulher
a realização desses exames,
aqui no município não temos
condições de realizá-los, mas
buscamos junto ao Sesc Mulher parceria para levar nossas pacientes. O SUS disponibiliza de pouquíssimas vagas
por ano, mas através do Sesc
conseguimos um bom atendimento. Estamos empenhados
em prestar o melhor serviço
para a comunidade”, contou a
primeira dama.

Satisfação
Dona Elmira Cavalcante, 39 anos, conta satisfeita da
oportunidade de realizar os
exames e voltar para casa tendo a certeza de que a sua saúde
está bem. “Eu tive a oportunidade de fazer os dois exames.
Foi de grande importância para
mim. Nós mulheres precisamos
desse cuidado anualmente. Recebemos todo tipo de suporte
por parte da prefeitura, desde
o transporte até nossa alimentação em Palmas. A primeiradama, dona Mariene, fez questão de nos auxiliar em tudo. Só
temos a agradecer a todos da
prefeitura que nos ajudaram”,
ressaltou Elmira.
O alerta levou a Adelice
Carvalho, popularmente conhecida como Dica, 47 anos, a
buscar a realização dos exames.
“Eu tive a oportunidade de fazer os dois exames ao mesmo
tempo. Eu vinha tendo pequenas dores no peito e isso estava me preocupando muito e
vendo tantas mulheres com o
sintoma do câncer de mama,
não pensei uma vez quando fui
convidada pela primeira dama,
Mariene, para ir a Palmas fazer os exames. Voltei satisfeita
com a forma que fomos atendidas pelas duas instituições. Eu
peço a Deus que outras pessoas daqui de Mateiros tenham a

mesma oportunidade, porque
saúde é vida” Temos que cuidar
enquanto há tempo, depois não
tem volta”, ressaltou Adelice.
Dona Elza Maria, 56 anos,
uma das mulheres beneficiadas
com a ação, parabenizou a gestão pela atividade. “É muito importante esta ajuda e incentivo
para nós fazermos os exames.
Eu fui muito bem atendida,
sendo uma boa oportunidade
para quem ganha pouco, pois
não teríamos como pagar os
exames, porque são caros. Já
tinha mais de cinco anos que
eu queria voltar a fazer o exame de mamografia, mas é caro.
É muito importante podermos
prevenir precocemente o câncer de mama, pois tratando, a
pessoa fica curada e bem”, disse.
Os serviços da área da saúde na atual administração vêm

Visando a prevenção do câncer de mama mulheres buscam realização de
exames em Palmas

sendo uma das prioridades
desde o início da atual gestão.
Vários investimentos já foram
feitos, como a melhoria no
prédio da Unidade Básica de
Saúde, aquisição de novas ambulâncias, equipamentos para
a Unidade, e o pleno funcionamento das ações para atender a
população.

O câncer de mama representa hoje um grave problema
de saúde pública global. Principalmente no ocidente, observa-se uma incidência crescente
do câncer de mama, devido ao
envelhecimento populacional
e maior exposição da população a fatores de risco modificáveis.
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Asfalto chega às principais
avenidas de São Félix do Jalapão
O Governo de São
Félix não tem medido
esforços para transformar a cidade em um lugar melhor para todos.
Ao completar 28 anos
de emancipação política, muitas conquistas
foram alcançadas

O

sonho de sair da poeira
e lama já virou realidade para várias famílias
de São Félix. Trata-se da Pavimentação Asfáltica das Avenidas Francisco Leobas e Teotônio
Segurado, totalizando 7.568 mil
metros quadrados, construídas
através de convênios com a Sudam, no valor de R$ 522.453,67.
Já a Avenida Jalapão, saída para
Mateiros, recebeu 3.905 mil metros quadrados de pavimentação
através de convênio do Ministério das Cidades, no valor R$
329.124,62. A prefeitura, com
recurso próprio, concluiu a pavimentação asfáltica da Avenida
Jalapão, com investimento de R$
55.550,00.
O asfalto foi entregue com
meio fio, calçamento para melhorar a mobilidade e incentivar a prática esportiva e também
com sarjetas para escoamento
pluvial. O benefício melhorou a
mobilidade urbana, com impacto direto na qualidade de quem
vive no município. Para os moradores, a chegada dos trabalhos
de pavimentação representa um
alívio, já que problemas como
barro e poeira acabaram. Essa
obra tem uma importância muito grande, pois melhora também
a saúde pública.
O comerciante da Avenida
Jalapão, Uilson Ribeiro de Sousa, comemorou a conquista. “É

Avenida que dá acesso ao município foi pavimentada garantindo mais segurança, beleza e conforto a moradores e visitantes

uma alegria imensa para nós,
moradores aqui de São Félix, ver
o asfalto chegando. Essa é uma
grande conquista e tenho certeza que não teremos nunca mais,
nem poeira e nem lama em frente nosso comércio”, ressaltou.
A satisfação de finalmente
receber o asfalto em frente seu
empreendimento, foi manifestada também pela moradora Graciene Rodrigues, proprietária da
Pousada Bom Sono, que vibrou
com o benefício. “É difícil encontrar palavras para demonstrar a
satisfação e alegria de todos nós
moradores dessa avenida, em receber o asfalto em nossa porta,
que só vai acrescentar e valorizar
nossos imóveis e sem dúvidas,
melhorar a qualidade de vida das
famílias que aqui residem”, disse
Graciene, que mora na cidade há
38 anos.
Entrega
O prefeito Marlen Ribeiro esteve presente no Centro de Convenções, no dia 29 de novembro
de 2018, para entregar à popu-

Avenida que dá acesso ao município de Mateiros também recebeu trabalhos de pavimentação asfáltica

lação o benefício. “Finalizamos
mais uma obra de asfalto novo
na nossa cidade. Sabemos que temos muitas coisas a serem feitas,
mas esse é um marco importante
para o município. O asfalto beneficiará a todos. A gestão está
alavancando o desenvolvimento
da região, apostando na infraestrutura da cidade. Eu acredito
que São Félix do Tocantins será

Avenidas com duas vias foram pavimentadas promovendo a urbanização do município jalapoeiro

um dos melhores lugares para se
viver em todo o Brasil e não há
satisfação maior do que aquela
que sentimos quando proporcionamos alegria aos outros”, ressaltou Marlen.
O vereador e presidente da
Câmara Municipal, Edvardes Ribeiro Marques, também vê com
bons olhos a chegada do benefício para São Félix. “É uma satisfação ver o desenvolvimento
chegando a São Félix. Estamos
juntos ao gestor, trabalhando e
sonhando com dias melhores
para nossa população. O esforço
do prefeito é válido, mas falta o
Governo do Estado nos ajudar
pelo menos na manutenção da
estrada que liga São Felix a Novo
Acordo. Estamos esquecidos no
tempo. São apenas 160 km que
transformam em mil, devido às
más condições que se encontra.
Se tivéssemos a estrada arrumada, teríamos mais empresários
querendo investir aqui no município, as coisas caminham juntas”, enfocou o vereador.

Investimentos
Ao ser questionado sobre
novos investimentos no município no ano em que ele completa
28 anos de emancipação política,
o prefeito Marlen confirmou mais
investimentos em infraestrutura:
a conclusão da creche municipal;
construção do portal de entrada;
aquisição de todos os móveis para
o centro de convenções; cobertura
da quadra municipal e a construção do estádio municipal, que é o
maior anseio da juventude. “Acreditamos que em 2019, muitas conquistas serão adquiridas para o
município”, anunciou o prefeito.
O prefeito declarou ainda
que o compromisso de asfaltar a
cidade está sendo alcançado, graças aos recursos adquiridos e ao
empenho da equipe de trabalho e
da confiança da população. “Nós
acreditamos que seja necessária a
união para que um bom trabalho
seja feito, através de um conjunto
de forças. Nós entregamos essa
etapa do asfalto, porque nos foi
dado um crédito”, admitiu.
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Prefeitura realiza melhorias nas
estradas da zona rural do município
Ações nas vias vicinais
garantem escoamento
da produção agropecuária, transporte escolar
e melhor acesso à
cidade

V

isando a importância das estradas para o
produtor rural e para
que os moradores das comunidades rurais tenham um melhor
acesso à cidade, a prefeitura de
São Félix, por intermédio da Secretaria de Obras, iniciou os trabalhos de manutenção e reparos
nas estradas rurais do município. Na primeira etapa, a atenção foi voltada para as regiões
do Porenquanto, Jaburu, Barrinha, Bela Vista, Boliva, Povoado
Prata e região da Ritinha. Ao total foram recuperados 40 quilômetros de estradas.
“Além de oferecer melhores condições para os pequenos produtores rurais, este trabalho beneficia moradores e
estudantes da rede municipal
de ensino, que trafegam com
segurança pelas estradas”, afirmou o coordenador de obras,
Wagner de Sousa. De acordo
com ele, estes melhoramentos
são executados com regularidade, pois devido ao período
das chuvas, a erosão das estradas é inevitável. “O comum é
aguardar cessar às chuvas para
realizar os serviços, mas algumas estradas por onde passam
os ônibus escolares, mesmo
com as chuvas se faz necessário melhoramentos, como este

Mesmo com a dficuldade no acesso às comunidades rurais, município não mede esforços para garantir manutenção de estradas vicinais em São Félix

em execução no momento”, Cordilheira e Boa Nova.
O município possui uma
enfatizou Wagner.
extensa malha de estradas vicinais com diversas pontes e
Alegria
O objetivo dos trabalhos galerias, as quais necessitam
de recuperação que benefi- de manutenção e reformas. Os
ciam os moradores que utili- trabalhos executados contam
zam as vias de acessos todos com uma equipe composta
os dias é comemorado pelo por oito homens, que operam
morador da região da Ritinha, máquinas dentre elas, trator
Nonato Ferreira Amorim. patrol, retroescavadeiras e ca“Estamos muito satisfeitos minhões.
De acordo com o prefeito
com os serviços. A ação atende a todos nós aqui. Agradeço Marlen Ribeiro, os trabalhos
imensamente ao prefeito pela de recuperação das estradas
preocupação em melhorar as rurais são importantes para
estradas nossas”, ressaltou seu garantir o desenvolvimento
Nonato. A Prefeitura segue econômico do município. “Esfazendo a manutenção e me- tamos trabalhando no sentido
lhorias das estradas. A segun- de oferecer melhores condida etapa a receber a equipe de ções para todos que utilizam
trabalhadores é a região da as estradas”, destacou.

Casas populares

O mês novembro foi especial para as 17 famílias que receberam
das mãos do prefeito Marlen Ribeiro as chaves de suas casas. Essa
iniciativa faz parte do trabalho de redução do déficit habitacional,
através do programa Moradia Digna. No total, 30 casas foram entregues em 2018. “Nosso trabalho é para atender as principais demandas da nossa população. O déficit habitacional é uma delas. E
para nós é sempre uma enorme satisfação acompanhar esse processo, porque ter a casa própria é a realização de um sonho e fazer parte
disso é muito gratificante. Seguiremos trabalhando firme no sentido
de minimiza esse déficit, a fim de leva qualidade de vida a nossa população”, comentou o prefeito Marlen Ribeiro.

são félix
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Prefeitura adquire novos veículos para
a Secretaria Municipal da Saúde
A nova aquisição fortalece os trabalhos realizados pela Secretaria
Municipal de Saúde.
Os dois veículos foram
obtidos por meio de
emendas parlamentares com contrapartida
municipal

D

esde o mês de dezembro de 2018, mais
dois novos veículos
passaram a equipar a frota
da Prefeitura de São Félix. A
aquisição de automóveis vai
contemplar a Secretaria de
Saúde, que recebeu um micro
-ônibus no valor de R$ 205
mil, através de uma emenda do senador Irajá Abreu
(PSD), com contrapartida de
R$15.000 da prefeitura municipal e uma ambulância modelo saveiro, no valor de R$
80.000, adquirida através de
emenda do deputado federal
Vicentinho Júnior (PR). De
acordo com o secretário municipal de Saúde, Nizan Pereira, os veículos serão utilizados para realizar o transporte
dos pacientes que fazem tratamento fora do município,
intercalando com o translado
de servidores que fazem aten-

Veículos foram adquiridos por meio de emendas parlamentares, com a contrapartida de investimentos da prefeitura municipal de São Félix

dimento na zona rural.
“Ao todo, foram investidos
R$ 300 mil na nova frota. Os
novos carros oferecem mais
segurança e conforto aos ocupantes, pois são equipados
com airbags para motorista e
passageiro, freios ABS e cinto
para os ocupantes, além dos
demais itens básicos”, relata
o secretário. Para o prefeito
Marlen Ribeiro, as aquisições
se refletem em investimentos em prol da população de
São Félix, já que a Secretaria
de Saúde, utiliza os veículos
para atendimento a pacientes
que necessitam de tratamento
médico fora do município.
“Estas aquisições são, na
verdade, investimentos que

buscam a qualidade de vida
de nossa população. Esperamos ofertar um serviço melhor e para mais usuários”,
explicou o prefeito.
Melhorias
Para desenvolver as ações
nos povoados da zona rural,
realizar visitas domiciliares,
prestar apoio às campanhas
de vacinação, enfim, realizar
seu trabalho com mais estrutura, a Secretaria de Saúde hoje conta com uma frota
composta por um micro-ônibus; duas ambulâncias; uma
caminhonete L200; um Fit
Pálio; uma van odontomóvel;
duas motos e uma caminhonete Hillux (alugada).

Atendendo à programação anual de saúde, o uso dos
veículos é de forma exclusiva
e diferenciada. A ambulância
é para transportes de urgência e emergência, levando em
conta a necessidade de melhor atender seus usuários em
tempo hábil com segurança
até seu destino. O micro-ônibus conta inclusive com um
ambulatório referenciado e
transporta a equipe para serviço domiciliar quando precisa realizar os atendimentos
nas localidades rurais.
Avanços
Mesmo com dificuldades
encontradas até mesmo por
fatores externos, a gestão mu-

nicipal alcançou um grande
avanço nos serviços prestados
à população, entre os anos de
2017 e 2018, onde foram investidos cerca de R$ 420,000
mil na aquisição de frota para
atender a saúde.
De acordo com o secretário de Saúde, Nizam, é um
investimento necessário para
melhorar o atendimento aos
munícipes. “Além da frota
anterior, com os dois novos
veículos, poderemos oferecer maior rapidez no atendimento, além de conforto
e segurança aos munícipes
que necessitam de transporte
para hospitais, clínicas e unidades de saúde na Capital”,
afirmou.

Unidade de saúde recebe obra de ampliação
Encontra-se em andamento a obra de ampliação
da Unidade Básica de Saúde
de São Félix. Com um investimento de R$ 430 mil, recursos oriundos do Governo
federal e municipal, que visa
promover atendimento mais
eficaz as usuários. A expectativa é que a primeira etapa
da construção seja entregue
em maio e a segunda etapa
em outubro deste ano.
Com a ampliação, a unidade passará a contar com
mais consultórios médicos,
consultório odontológico, recepção, além de banheiros e
sala administrativa.
De acordo com o prefeito Marlen Ribeiro, após uma

análise “descobrimos que a ampliação da unidade se fazia necessária, devido à demanda de
nossa cidade que cresce e o número maior de turista que estamos recebendo a cada dia. Nossa equipe está atenta e sempre
buscando identificar quais são
as prioridades e por onde devemos começar a investir para que
nossa população tenha o melhor
serviço possível”, comenta.
Ainda de acordo com o
prefeito, os equipamentos para
mobilizar a ampliação da unidade de saúde já estão sendo
licitados. Serão investidos cerca de R$ 250 mil na aquisição
de equipamentos de utilização permanente na unidade de
atendimento à saúde.

Obras do anexo da UBS deverão ser entregues em maio próximo e deve promover melhorias no atendimento à saúde

são felix
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Idosos de São Félix fazem passeio
turístico no litoral cearense
Capital cearense foi
destino turístico de
membros da melhor
idade de município
jalapoeiro de
São Félix

T

rocar o aconchego da
casa, a televisão, os afazeres do dia a dia e embarcar em uma viagem de oito dias
com os amigos com destino às
praias do Ceará em dezembro,
foi a programação de 38 idosos que frequentam o Centro
de Convivência do Idoso (Viver
Bem) de São Félix. Desânimo e
cansaço são palavras que ficaram
longe, e cada dia foi motivo de
sorrir e aproveitar cada momento da vida.
Prosseguindo com as ações
desenvolvidas pela Prefeitura de
São Félix, por meio da Secretaria
de Assistência Social, a primeira

dama Adelaide Costa, realizou o
projeto “Mar à Vista” e presenteou os idosos com um passeio
turístico para a cidade de Fortaleza no Ceará.
O passeio foi realizando entre
os dias 10 a 18 de dezembro e contemplou 38 idosos que pela primeira vez tiveram a oportunidade de
conhecer o mar. A comitiva contou com a participação do prefeito
Marlen Ribeiro e de outras 18 pessoas da equipe social.
Para muitos dos participantes este foi o primeiro contato com o mar. A senhora Maria
Francisca, do povoado Prata,
conta que sempre participa das
excursões promovidas pela Prefeitura: “É bom para se distrair,
passear com os amigos. E esta é
a primeira vez que vi o mar. É
muito bonito. Encantei-me com
as conchinhas. Inclusive trouxe
foi muitas para usar no artesanato com o capim dourado. O
primeiro contato com o oceano
pode inspirar admiração, mas dá

Praias de Fortaleza no Ceará foram visitadas por idosos da região do Jalapão

medo também”, ressaltou a idosa.
A senhora Luzanira Pugas
Nunes de 72 anos, pioneira no
município, ainda tem muito que
contar da satisfação de conhecer
o oceano: “É maravilhoso! Pena
que eu não tive coragem de entrar na água no primeiro dia. É
muita água salgada. No segundo
dia tomei coragem, vestir meu

Grande parte dos visitantes teve a oportunidade de conhecer o mar pela primeira vez, já na terceira idade

maiô e mergulhei no mar. Tudo
foi perfeito nessa viagem. Mas
está com minhas amigas todos
esses dias foi o melhor de tudo”.
Dona Luzanira ainda conta que
fez questão de trazer lembranças
para os filhos e netos que ficaram
em São Félix.
Atenta a cada detalhe a idealizadora do projeto, Adelaide
Costa, conta que tudo valeu apena. “Essas pessoas trabalharam
a vida inteira e agora merecem
mais qualidade de vida, mais
atenção, diversão e passeios. Eu
me sinto muito feliz em poder
colaborar para proporcionar estes momentos”, disse a secretária.
A assistente social, Joelma
Lira destacou a emoção dos 38
idosos que participaram da viagem. “Foram diversas emoções
durante todo o nosso passeio.
Se notava nos olhos de cada um
deles, a emoção, o que mais me

chamou a atenção foi dona Maria
Francisca e seu Domingo Barrinha. Seu Domingo fez questão
de trazer um pouquinho da água
e por diversas vezes disse que - ‘é
igualzinho como passa na televisão, o mar é maravilhoso”, contou Joelma
O prefeito Marlen Ribeiro,
ressaltou que a atual administração além de oportunizar momentos de lazer, também investe em políticas públicas para os
idosos. “Momentos como esses
reforçam nossos objetivos, que
é melhora a qualidade de vida
para nossos idosos. Trabalhamos
de forma integrada e com planejamento para que as pessoas da
terceira idade possam sair da rotina e terem momentos de lazer
e descontração, proporcionando
a eles a viabilidade de conhecer
novos lugares no nosso Brasil”,
destacou o gestor municipal.

Casais têm dia especial em Casamento Comunitário
A tarde do último dia 8 de
dezembro foi de emoção, para
os 11 casais que oficializaram a
união na primeira edição do Casamento Comunitário. O evento foi organizado pela prefeitura
Municipal de São Félix, através
da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Cartório de Novo acordo. Noivos de
todas as idades, acompanhados
de seus familiares, oficializaram
a união, gratuitamente, em cerimônia marcada por muita alegria e emoção.
O prefeito Marlen Ribeiro
prestigiou o casamento e cumprimentou os noivos. Os familiares acompanharam a cerimônia com alegria, realizado pelo
Juiz de Paz e oficializado pelo
oficial de Registro Civil. Um tapete vermelho ladeado de vasos
brancos com flores se estendeu

Onze casais tiveram a oportunidade de selar o compromisso afetivo com grande festa promovida pela Prefeitura Municipal em grande evento festivo

da entrada do salão até o altar
onde foram celebrados os casamentos.
A cerimônia que aconteceu no Centro de Convenções,
iniciou às 15h, ao som de marchas românticas e os nubentes
se apresentavam na medida em
que eram chamados, agrupan-

do-se ao redor do altar, conforme orientação dada.
Noivos e noivas que participaram do evento ficaram isentos dos pagamentos das taxas
de cartório para oficializar o
matrimônio, que giram em torno de R$ 500,00. Muitos deles
já vivem juntos e não tiveram

condições para casar, devido às
despesas com o cartório, entre
outros gastos com o casamento.
Ainda na cerimônia, o noivo Adelson fez questão declarar o tamanho de seu amor
pela esposa, Maria de Lourdes.
“Não imaginava uma festa tão
bonita. Agradecemos ao pre-

feito e todos os organizadores.
Eu quero dizer que amo muito
a minha esposa”, disse Adelson,
emocionado. Logo após o casamento os casais assinaram os
documentos, tiraram fotos com
familiares e já saíram da cerimônia com os documentos do
casamento em mãos.
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atividades parlamentares do deputado Léo barbosa

Léo Barbosa quer desenvolver Jalapão
e terá escritório em Novo Acordo

E

leito com 23.477 votos,
o deputado estadual Leo
Barbosa (SD), falou ao Folha que “a vida no Jalapão não é
apenas Turismo”, mas todo um
conjunto de políticas públicas de
desenvolvimento regional que
garanta qualidade de vida à população e quem visita um dos
maiores pontos turísticos do Tocantins.
“As pessoas precisam de ambulância, de asfalto para poder se
locomover e poder chegar a um
hospital, precisam de qualidade
de vida”, alertou o deputado ao
lembrar que as primeiras providências que devem ser tomadas
na região do Jalapão é de infraestrutura para garantir a felicidade
da população.
Questionado sobre os investimentos em Turismo, Léo
foi categórico ao dizer que “não
se pode investir em turismo enquanto nós não tivermos o asfalto para garantir o direito de ir e
vir da população e daqueles que
visitam o Jalapão”, ou seja, o deputado alerta para a necessidade
de infraestrutura local. Para ele
“o turismo é uma consequência
disso tudo”.
Escritório político
Ao apontar que os desafios
para o Jalapão, Leo reafirmou a
sua intenção de contribuir com
a região com a instalação de um
escritório político para se aproximar das demandas locais. “Tive

Regularização fundiária

Em seu primeiro mandato, Léo Barbosa projeta investimentos ao Jalapão

uma grande quantidade de votos
nos municípios do Jalapão e uma
forma de agradecer é agir com
responsabilidade com cada cidadão”, pontuou.
O município de Novo Acordo foi escolhido pelo deputado
para a sede do que ele vai chamar
de Escritório do Jalapão. “Escolhemos um local onde as pessoas
possam vir de Ponte Alta, Lizarda, de Rio Sono, Aparecida do
Rio Negro, São Félix, de Mateiros
e vão encontrar, naquele gabinete ali, uma extensão do trabalho que fazemos. Então o nosso

compromisso no Jalapão vai ser
o maior possível”, salientou.
Novo desafio
Vindo da Câmara de Palmas,
onde exercia o mandato de vereador, Leo Barbosa disse ao Folha
do Jalapão que chega ao Parlamento Estadual com maturidade. “Aprendi muito no tempo que
estive na Câmara, na representação popular. Chegamos na Assembleia prontos para ampliar a
nossa atuação e ajudar o governo
do Estado a fazer as recuperações
necessárias”, disse o deputado.

Deputado é eleito presidente do Bloco Brasileiro da
União de Parlamentares Sul-Americanos
O deputado estadual Léo
Barbosa (SD) foi eleito como
novo presidente do Bloco Brasileiro da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul (UPM), biênio 2019-2020.
A eleição aconteceu nesta sextafeira, 22, durante a Assembleia
Geral Anual do bloco realizada
na Assembleia Legislativa do Tocantins (AL-TO).
Para o novo presidente, a
atuação do grupo é de grande
importância e ele conduzirá os
trabalhos com muita responsabilidade e compromisso. “Temos a
missão de conduzir pautas como
a questão migratória, tendo em
vista que muitos brasileiros vivem no exterior, inclusive alunos
que saem do país para se graduarem, discutir sobre o comércio,
políticas públicas, educação e
outros assuntos que visam melhorar a qualidade de vida das
pessoas”, ressaltou Barbosa.
O parlamentar também des-

tacou que buscará apoio de deputados de outros Estados e que
apresentará o potencial turístico
do Tocantins nos encontros internacionais da UPM. “Teremos
a oportunidade de expor os potenciais do nosso Estado para os
outros países da América do Sul
e até mesmo viabilizar investimentos aqui”, comentou.
Participaram do evento o coordenador do Bloco Brasileiro,
Flávio Monteiro, os deputados
Rodrigo Minotto (PDT-SC), Altair Silva (PP-SC), Belarmino
Lis (PP-AM) e Dermilson Cha-

gas (PP-AM), e parlamentares
tocantinenses. Além da votação
da nova mesa diretora, durante
a programação aconteceu a discussão e votação dos relatórios
Administrativo e Financeiro do
período e a apresentação do calendário de atividades para o
corrente ano.
Ao final do evento foram
homenageados o vice-governador Wanderlei Barbosa (PHS), o
ex-presidente do bloco, Rodrigo
Minotto (PDT) e o ex-prefeito de
Chapecó, Milton Sander (póstuma), um dos fundadores da UPM.

O deputado estadual Léo
Barbosa (SD) apresentou no plenário da Assembleia Legislativa
(AL-TO), um requerimento que
solicita a constituição da Comissão Temporária Especial de Regularização Fundiária no Estado.
Se aprovado, o objetivo é discutir com todos os segmentos
da sociedade as diretrizes para
o processo administrativo de regularização fundiária urbana e
rural, em áreas do Estado do Tocantins e seus respectivos municípios.
De acordo com o parlamentar, a falta de títulos de terras é
um problema antigo e afeta muitas famílias que há anos ocupam
pequenos lotes, mas não têm
qualquer documentação que
ateste as suas posses.
“Sei das demandas dos municípios, em Palmas é uma pauta
também, mas sei do compromis-

so do governador (Mauro Carlesse) de nos ajudar. Nós temos
famílias morando há 30 anos
em um pedacinho de terra, sem
poder vender, sem poder inclusive usar como garantia em um
empréstimo de banco, e temos
que buscar parcerias com os órgãos competentes para que este
problema seja sanado”, destacou
Barbosa.
Na ocasião, Léo também relembrou sobre a campanha “Meu
Lote Legal”, lançada em 2017
pela gestão do ex-governador
Marcelo Miranda. “O Tocantins
é um Estado novo, mas esse é um
problema antigo. O programa
“Meu lote legal” conseguiu entregar alguns títulos, mas foram insuficientes em função da grande
demanda. É preciso travar esta
luta e trazer dignidade ao entregar um título às famílias tocantinenses”, completou.

Léo Barbosa apresenta projeto
de regularização na Saúde
Na sessão ordinária do dia
19 de fevereiro, o deputado estadual Léo Barbosa (SD) apresentou um Projeto de Lei que
dispõe sobre a obrigatoriedade
dos hospitais da Rede Pública
do Estado do Tocantins fixarem, em local visível, a listagem
com informações sobre os médicos plantonistas.
A Lei tem por objetivo o
aperfeiçoamento e a transparência dos serviços de atendimento
médico, e entre as informações
disponíveis para os usuários devem constar o nome completo,
número do registro profissional,
nome do chefe da equipe, dias
e horários dos plantões, dentre
outras informações.
Em sua fala no plenário,
Léo destacou que considera o
projeto muito importante para
a sociedade, tendo em vista que
possibilitará maior transparência na prestação do serviço público para a comunidade.
“ Uma lista dessas, dando
ao cidadão a oportunidade de
saber quem é o médico que está
atendendo, com o CRM e com
a carga horária dele, possibilita
que as pessoas possam saber se
está faltando médicos na unidade, por exemplo. Temos que
desmistificar o atendimento pú-

blico e garantir que seja prestado com qualidade”, ressaltou.
Barbosa também disse que,
se aprovada, a Lei não irá gerar
ônus para o governo. “Nós temos esta condição, dentro do
governo do estado, por exemplo, de dar à sociedade tocantinense este acesso”, completou o
deputado.
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Flutuante Gold: lazer em grande
estilo no lago de Palmas
Belezas do pôr-do-sol
da Capital podem ser
apreciadas a bordo de
grande embarcação.
Estrutura comporta até
58 pessoas com conforto e segurança

C

ontemplar o pôr do
sol, sentar à beira
d’água ou passear de
flutuante, são algumas das
possibilidades aos moradores
e turistas de Palmas. Capital
mais nova do Brasil, a cidade
tem um potencial de exploração das belezas do Lago em
franco crescimento e a cada
dia que passa, novas oportunidades surgem para quem
deseja investir e explorar, de
forma sustentável, o turismo
nas águas do Lago, que é, sem
dúvidas, o maior atrativo natural de Palmas e diversas opções de flutuantes são oferecidos para quem quer desfrutar
momentos de lazer e tranquilidade.
Como é comum ouvir
por quem anda pela Praia da
Graciosa, local aonde os flutuantes ficam atracados: “tem
embarcação para todos os
gostos”. Dentre todas, chama
a atenção no Pier, o Flutuante Gold, com capacidade total
para 58 pessoas e mais dois
tripulantes (piloto e copiloto).
O responsável pelas embarcações é o jovem empreendedor, Fernando Macedo,
28 anos, e que há sete anos
iniciou pelos caminhos do
empreendedorismo. “Quando cheguei em Palmas não
conhecia nada e acreditava
que no meio das possibilidades iria aparecer uma grande
oportunidade”, disse o empresário e proprietário de uma
consolidada loja de informática da Capital e que há cerca de
um ano decidiu empreender
no ramo do turismo no Lago
de Palmas.
“Fui a um passeio no lago
por um convite de aniversário de um amigo e eu gostei,
mas no decorrer eu senti que
faltavam coisas melhores no
barco. Logo comecei a pensar
que poderia ter sido melhor e
aí surgiu a ideia de pesquisar

Embarcação tem capacidade para atender 58 pessoas com comodidade, segurança e completa infraestrutura para grandes momentos de lazer

Local conta com áreas específicas de lazer com conforto, requinte, tendo o lago de Palmas como roteiro de atividade de lazer e turismo

como fazer”, disse o empreendedor ao lembrar que realizou
pesquisas, fez orçamentos;
identificou o custo do investimento, a taxa de retorno e
no final percebeu que poderia
oferecer um novo conceito de
atendimento para o turismo
no Lago.
“A ideia foi não concorrer
com ninguém. Ter um conceito diferente e hoje somos
o top um. Temos um conceito de atendimento atualizado,
pois fazemos comunicações
via WhatsApp e temos, além
da locação do barco, pacotes
com comida inclusa, Dj, fotógrafo, e outros serviços, ou
seja, a pessoa pode escolher
e não ter preocupação com
nada durante o passeio, é um
diferencial a mais que nós oferecemos”, explicou Fernando.

recem ao seu cliente alguns
diferenciais em atendimento como banheiros separados
para homens e mulheres, bem
como um quarto para descanso.
“Pensamos que o barco poderia
ter lazer e aí veio a ideia do espaço kids. Depois pensei que minha mãe já tem 52 anos e veio a
ideia de construir o quarto para
descanso. Trouxemos também
a ideia de ter mais de um banheiro, masculino e feminino, e
depois veio o conceito de visual com cores madeiradas e todo
o conjunto que a gente pensou
para o que a gente não tinha no
mercado palmense”, informou
o empreendedor.

VALORES
De acordo com Fernando, um dos lazeres mais baratos em Palmas atualmente
é o passeio no flutuante. Em
DIFERENCIAL
suas duas embarcações em
Os flutuantes Gold ofe- atividade, ele informou que a

média, por pessoa, para alugar uma das embarcações fica
em torno de R$ 30 a R$ 40 por
pessoa sendo que o Flutuante
Gold, que comporta 58 pessoas pode ser garantido por R$ 2
mil, para o passeio com assistência de piloto e copiloto.
O flutuante Gold conta
ainda com a possibilidade de
os clientes fecharem todo o
pacote, com atendimento de
buffet, som ao vivo, e serviços
que podem ser contratados
conforme a necessidade dos
clientes. “Cada pacote vem
com indicação de parceiros
que fecham conosco. Cada um
é formatado de acordo com a
necessidade do nosso cliente,
para bem atendê-lo”, explicou
Fernando ao lembrar que as
reservas podem ser feitas pelo
site flutuantegold.com.br, pelo
telefone (63) 99216-7613, ou
ainda pessoalmente, no flutuante, das 10h às 19h.

INVESTIMENTOS
Identificando o potencial
do mercado, Fernando informou, que está no processo
de finalização mais duas embarcações: uma com capacidade para 30 pessoas e outra
com capacidade para 100.
“Neste flutuante teremos,
inclusive, a possibilidade de
eventos temáticos a noite.
O barco sai da praia, navega
uns 500m e fica parado com
música ao vivo”, adiantou o
empresário ao informar ainda que percebe a necessidade de algumas pessoas, que
não conseguem juntar uma
turma e querem fazer um
passeio individual. “Vamos
implantar, a cada domingo, o tour durante a tarde e
a pessoa paga seu valor sem
ter que juntar uma grande
turma e ainda tem a possibilidade de fazer novas amizades”, finalizou Fernando.

