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Pré-candidatos iniciam articulações políticas em Aparecida 

Jalapão já conta com 6 
casos de coronavirus

Prefeitura de Aparecida 
executa obras

Lizarda, Novo Acordo e Ponte Alta do Tocantins já registraram casos do novo 
Coronavírus. Diante da chegada da doença na região do Jalapão, diversos muni-
cípios adotaram medidas mais rígidas para combater a disseminação da doença. 
São Félix do Tocantins, Lizarda, Ponte Alta do TO e Mateiros já decretaram o fe-
chamento de seus acessos a pessoas que não residam nos municípios e ao que 
tudo indica Rio Sono será a quarta cidade a adotar a medida.

Em Aparecida do Rio 
Negro obras em an-

damento beneficiam a 
população. Mesmo em 
meio à pandemia, o Mu-
nicipío tem buscado ma-
neiras de executar obras 
e levar melhorias aos mo-
radores. A construção de 
um galpão e ampliação 
do Centro de Referência 
em Assistência Social em 
Aparecida do Rio Negro é 
uma delas. 

Além disso, a Secreta-
ria Municipal de Infraes-
trutura e Serviços Públicos 
instalou oito quebra-molas 
em pontos da Cidade, e e 
todos os demais já instala-
dos receberam nova pintu-
ra e sinalização. As vias das 
unidades escolares tam-
bém ganharam faixas de 
pedestres. Semalmente a 
Secretaria tem realizado a 
operação tapa-buracos em 
todos os pontos necessá-
rios das vias urbanas, me-
lhorando o trânsito e a se-
gurança. Págs. 3 a 5
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Editorial
Wenina Miranda
folhadojalapao@gmail.com

Folha – E já se passaram 19 anos de 
trabalho prestado ao povo do Jalapão

O mês de maio é especial para o 
Jornal Folha do Jalapão. Além de 

ser o mês das mães e das noivas, nes-
se mês completamos mais um ano de 
trajetória. No dia 12 de maio de 2020, 
contabilizamos 19 anos de muito tra-
balho.

Ao veicular a primeira edição, tra-
zendo a manchete “Quem planta colhe”, 
recebemos com muita satisfação o cari-
nho, a atenção, as boas-vindas e o dese-
jo de sucesso dos nossos amigos leitores 
para dar início ao nosso trabalho.

Sabendo do nosso papel e de nossa 
importância no destrinchar das infor-
mações e utilidades públicas, busca-
mos abranger toda a região do Jalapão. 
Olhando para trás, vemos que a mu-
dança de nome do jornal Rio Negro 
para Folha do Jalapão, atendendo a so-
licitações de prefeitos da região, foi a 
decisão mais acertada da empresa.

Ao longo desses anos passamos 
por muitas dificuldades, mas conse-
guimos segurar a peteca em todos es-
ses momentos para continuar levando 

informação aos municípios, que em 
sua maioria carecem de visibilidade.

Nesses 18 anos, já enfrentamos 
muitos atoleiros, estradas perigosas, 
pontes em ruínas e até ameaças. No 
entanto, não nos intimidamos com 
nada disso. Nosso trabalho, o dever 
de informar e cobrar vai continuar e 
nós esperamos que possamos cumprir 
nossa missão por muitos anos.

Com essa demanda crescente, 
muitos profissionais valorosos passa-
ram pelos quadros da Folha, como: 
Josélia Lima, Flávia Quirino, Luciene 
Dias, Édila Nunes, Gilson Cavalcante, 
Jeová Araújo, Cleuber de Sousa, Cel-
so Gick, Jonilson Luz, Whebert Araú-
jo, Fábio Coelho, Rayssa Pajeú, Nayla 
Oliveira e nossa amiga Polyana Pego-
raro, Gisele Burjack, Wediley Nunes, 
Adonias Filho, Roberto Oliveira e Pe-
dro Lopes (PP).

Além de mim, Wenina Miranda, 
como diretora presidente, atualmente 
contamos com a colaboração das jor-
nalistas Gisele Burjack, Polyana Pego-

raro, Nayla Oliveira e a recém chegada 
Crystiane de Sousa.

Nesse longo período, acompanha-
mos de perto as transformações do Jala-
pão, o seu potencial turístico sendo des-
coberto, as dificuldades que nosso povo 
ainda hoje enfrenta, como a precarieda-
de das estradas tão retratada em diversas 
edições deste veículo, além da riqueza 
natural, cultural e humana.

Honra ao Mérito
Ao completar 19 anos, ja tivemos 

muitos méritos, entre eles, o nosso 
maior presente foi receber do Governo 
Federal, através do Ministério da Mu-
lher, o título de Honra ao Mérito pelo 
trabalho prestado ao povo do Jalapão.

O nosso muito obrigado se es-
tende também ao ex-vereador de 
Lizarda, Walter Guimarães, que nos 
homenageou em 2009 também com 
o título de Honra ao Mérito. Quero 
aqui deixar registrado, meu muito 
obrigada à primeira dama de Matei-
ros, Mariene Tavares, pessoa que fez 
questão de me acompanhar a Brasí-
lia para receber a homenagem. Títu-
lo esse que divido com minha irmã 
de trabalho, grande jornalista Polya-
na Pegoraro, e relembro o que ela 
sempre dizia: “Quem planta Colhe”. 
Muito obrigado por estarem conos-
co acompanhando o trabalho rea-
lizado. E que venham mais anos de 
muito jornalismo! 

Tocantins chega a 1.029 infectados
A Secretaria Estadual da Saúde 

(SES) confirmou mais duas mortes por 
coronavírus e 99 novos casos da doença 
no Tocantins. De acordo com o boletim 
epidemiológico divulgado nesta quinta-
-feira (14), os pacientes que não resisti-
ram eram moradores de Araguaína.

Com as novas confirmações, o to-
tal de diagnósticos no estado chegou a 
1.029. Ao todo, 23 pessoas morreram no 
Tocantins desde o início da pandemia.

Dos novos casos da Covid-19, 44 
foram registrados em Araguaína, que 
continua sendo a cidade com mais con-
firmações da infecção, totalizando 434 
pessoas com Covid-19. Palmas teve 
mais 15 pessoas infectadas e chegou a 
211 casos.

Os outros diagnósticos foram em 

Araguatins (01), Arapoema (01), Au-
gustinópolis (01), Aurora do Tocantins 
(01), Barrolândia (01), Cariri do Tocan-
tins (01), Caseara (01), Darcinópolis 
(02), Dueré (01), Goiatins (01), Guaraí 
(02), Gurupi (04), Itaguatins (04), Mau-
rilândia do Tocantins (06), Nova Olinda 
(04), Paraíso do Tocantins (02), Ponte 
Alta do Tocantins (01), Tocantinópo-
lis (02), Wanderlândia (01) e Xambioá 
(03).

Do total de 1.029 pacientes infecta-
dos, 174 estão recuperados e 832 estão 
em isolamento domiciliar ou hospitalar. 
Há 70 pacientes de outros estados inter-
nados em hospitais do Tocantins. Onze 
novos casos foram diagnosticados no 
Lacen e são de moradores de São Paulo, 
Pará, Maranhão, Mato Grosso e Goiás.
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Obra em andamento é si-
nônimo de geração de 
renda e novas perspec-

tivas para um município, ain-
da mais no momento crítico de 
pandemia em que vive o mundo. 
Em Aparecida do Rio Negro, a 
Prefeitura Municipal tem dribla-
do a crise, e iniciou a constru-
ção da obra que consiste na am-
pliação do Centro de Referência 
em Assistência Social (Cras), e a 
construção de um galpão para o 
Serviço de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos (SCFV). 

O galpão será utilizado para 
as atividades realizadas, como as 
oficinas com as crianças e os en-
contros com os idosos do Grupo 
“É Preciso Saber Viver”. A obra é 
custeada com recursos de con-
vênio no valor de R$ 150 mil, 
oriundos de Emenda Parlamen-
tar do deputado estadual Léo 
Barbosa. 

O prefeito Deusimar Amo-
rim visitou o local com a secre-
tária Municipal de Assistência 
Social, Ana Cláudia Gorosthides, 
e o secretário Municipal de In-
fraestrutura e Serviços Públicos, 
Mário Veloso. O gestor reiterou 
que apesar do momento não ser 
favorável por causa da pandemia, 
a obra oferece esperança para os 
dias que virão. “Temos certeza 
que estamos construindo não 
só um prédio, mas construindo 
sonhos, para que daqui a algum 
tempo, quando tudo isso pas-
sar, possamos novamente reunir 
nossos idosos, nossas crianças, 
em um espaço melhor”, destacou.  

Obras de construção do galpão e 
ampliação do Cras são iniciadas 
A obra, que está em fase de construção da base 
estrutural, foi visitada pelo prefeito Deusimar 
Amorim, primeira dama Ana Cláudia e secretá-
rio de Infraestrutura e Serviços Públicos, Mário 
Veloso. O novo local irá beneficiar o público 
atendido pelo Serviço de Convivência e Fortale-
cimento de Vínculos. 

Prefeito Deusimar em visita a obra

Obra
A construção tem um total 

de 235 metros quadrados, e con-
tará com cozinha, banheiros, gal-
pão e espaço para as atividades. 
Tudo para proporcionar o aten-
dimento de qualidade aos idosos 
e crianças assistidos pelo Cras. 

A secretária Ana Cláudia 
está acompanhando de perto os 
trabalhos. Para ela, o galpão que 
está sendo construído é a reali-
zação de um sonho. “Em nossa 
gestão sempre buscamos ofere-
cer o melhor, qualidade em aten-
dimento, qualidade de vida. Não 
vemos a hora de tudo estar pron-
to e podermos nos reunir, com 
a animação de sempre dos nos-
sos idosos e o talento das nossas 
crianças”, lembrou. 

A obra também é uma opor-
tunidade de geração de renda 
para quem mais precisa de tra-
balho, principalmente durante a 
pandemia, em que muitas inter-
venções da construção civil estão 
paralisadas. 

Nesta primeira fase, três pe-
dreiros executam os trabalhos. 
Um deles é João Pereira da Costa, 
aparecidense que hoje conta com 
o sustento da família no traba-
lho que executa no local. “Estava 
sem trabalho já há dois meses, e 
para mim foi muito bom, poder 
levar alimento aos meus filhos já 
que está tudo tão difícil”, conta

O secretário de Infraestru-
tura e Serviços Públicos, Mário 
Veloso, garante que a obra deve 
ser concluída em 90 dias. “Segui-
mos dando andamento para con-

tinuar executando as melhorias 
que o Município precisa, como 
esta obra que irá beneficiar tan-
tas pessoas. Assim como nos de-
mais municípios, os repasses e 
arrecadações estão reduzidos, e 
a administração municipal está 
dando prioridade a obras que já 
estão em andamento e àquelas fi-
nanciadas por emendas, como é 
o caso do Cras, que está com re-
cursos garantidos”, disse. 

Para a coordenadora do 
Cras, Yara Rocha, a ampliação 
trará mais conforto aos atendi-
mentos. “Com a reforma tere-
mos o tão desejado espaço den-
tro do Cras para realizar as ações 
e oficinas com as famílias e indi-
víduos acompanhados pela nos-
sa equipe”, frisou.

Ordem de Serviço 
A ordem de serviço para a 

execução dos trabalhos ocorreu 
na Prefeitura Municipal no últi-
mo mês, e contou com a presen-
ça do prefeito Deusimar Amo-
rim e do deputado estadual Léo 
Barbosa, responsável pela Emen-

da Parlamentar que direcionou 
os recursos, juntamente com o 
vice-governador Wanderlei Bar-
bosa e autoridades municipais.

Na ocasião, o deputado Léo 
Barbosa reiterou a necessidade 
de ajudar o Município, no mo-
mento difícil que todos estão 
vivendo. “A gente fica muito fe-
liz em ver que nosso mandato 

está chegando aos municípios 
por meio das emendas que des-
tinamos, e Aparecida é um mu-
nicípio diferente, não só pela 
proximidade, mas também pe-
los familiares, amigos, e princi-
palmente por termos aqui uma 
gestão municipal com capacida-
de para tocar essas obras que são 
tão importantes”, disse ele.

Ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Deusimar e dep. Léo Barbosa



04 APARECIDA DO RIO NEGRO

Secretaria de Infraestrutura realiza 
Operação Tapa-Buraco em diversas ruas

A Prefeitura Municipal de 
Aparecida do Rio Ne-
gro, por meio da Secre-

taria Municipal de Infraestrutura 
e Serviços Públicos, inicia nesta 
manhã de sexta-feira, 8, a opera-

A Operação Tapa-Bu-
raco foi realizada em 
Aparecida do Rio Ne-
gro.  A Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutu-
ra e Serviços Públicos 
prepara o cronograma 
a partir do mapeamen-
to das ruas e avenidas

ção tapa-buracos para melhorar 
as condições de tráfego nas ruas 
da cidade. A operação deve aten-
der a todas as ruas e avenidas que 
precisam de tapa-buracos.

Toda a equipe da Secretaria 
está empenhada em executar o 
trabalho, que deve ser concluído 
já no sábado, 09. Conforme ex-
plicou o secretário da Pasta, Má-
rio Veloso, “houve dificuldade 
para compra do material, já que 
o fornecedor estava com dificul-
dades em obter a pré-mistura”, 
destaca.

A Prefeitura adquiriu 50 to-
neladas de material para os re-
paros, que com o período de 
estiagem também poderão ser 
realizados com maior seguran-
ça. Todos os membros da equipe 
trabalham com os equipamentos 
de proteção individual necessá-
rios.
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Prefeitura instala quebra-molas em 
avenidas de Aparecida

Para trazer mais segurança 
a motoristas e pedestres, 
a Prefeitura Municipal de 

Aparecida do Rio Negro, por 
meio da secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Serviços Públi-
cos, está instalando quebra-mo-
las em ruas e avenidas da Cidade. 

O secretário Municipal de 
Infraestrutura e Serviços Públi-
cos, Mário Veloso, explica que 
as instalações estão sendo execu-
tadas pela demanda da seguran-
ça da população. “Uma grande 

Os redutores de ve-
locidade estão sendo 
instalados em pontos 
estratégicos, como as 
unidades escolares do 
Município, que pos-
suem trânsito maior de 
pedestres.

parte das pessoas acredita que 
os quebra-molas são feitos em 
locais onde ocorreram atrope-
lamentos mas, na realidade, eles 
servem para evitar acidentes de 
trânsito e são instalados em pon-
tos onde os condutores têm o 
costume de circular em alta velo-
cidade”, disse.

Estão sendo instalados sete 
quebra-molas: na Escola Esta-
dual Meira Matos, Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil 
Aquarela, Escola Municipal Luza 
Machado de Miranda, e nas ave-
nidas Irmã Terezinha, Sete de Se-
tembro, e Rua 15 de Novembro.

O secretário Mário explicou 
ainda que a demanda surgiu da 
necessidade da segurança dos 
alunos, pais e pedestres, e de so-
licitações da Câmara Municipal. 

O secretário Municipal de 
Educação, Alexandre Oliveira, 
também acompanhou as obras 
em frente às unidades escolares. 

“Com certeza as lombadas irão 
trazer maior segurança aos alu-
nos e aos pais, pois são locais de 
tráfego intenso durante o perío-
do de aulas. Só temos a agrade-

cer pela iniciativa”, ressaltou o 
gestor da Educação.

Foram instalados oito que-
bra-molas nos pontos mais ne-
cessários. Todos os quebra-mo-

las da cidade receberam pintura 
e sinalização. As unidades esco-
lares também ganharam faixas 
de pedestres, para maior segu-
rança dos pais e alunos.
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Município estrutura nova área 
de lazer no CMEI Aquarela
O CMEI Aquarela é 
uma unidade escolar 
que a cada dia rece-
be mais investimentos 
para acolher bem os 
seus pequenos alunos 
que tem entre 02 a 05 
anos.

Escola bonita não deve ser 
apenas um prédio lim-
po e bem planejado, mas 

um espaço no qual se intervém 
de maneira a favorecer sempre o 
aprendizado, fazendo com que os 
alunos possam se sentir confor-
táveis e consigam reconhecê-lo 
como um lugar que lhes pertence.

É com essa preocupação que a 
Prefeitura Municipal de Aparecida 
do Rio Negro, por meio da Secre-
taria de Educação e Cultura, ini-
cia mais uma etapa de melhorias 
no CMEI Aquarela. Para oferecer 
sempre um espaço acolhedor aos 
seus estudantes, a gestão executa 
a obra e planeja receber em breve 
seus alunos de volta a sala de aula 
com uma cara nova.

O prefeito Deusimar Amo-
rim ressalta que a Educação sem-
pre foi prioridade no Município 
por ser a base de tudo, e que au-
tonomia dada aos secretários faz 
com que as ações ocorram mais 
rápido. “Nossa gestão é pautada 
pela educação, pois por ela ire-
mos determinar o futuro da nos-
sa cidade. E com isso, damos aos 
gestores das pastas a autonomia 
para executar ações que geram 
melhorias para os alunos”, co-
menta o gestor.

Ao falar sobre a obra, o se-
cretário de Educação, Alexandre 
Oliveira não esconde a necessi-
dade da Rede em oferecer mais 
essa melhoria no espaço infan-
til. “Aqui é um espaço público 
no qual, 193 crianças passam seu 
tempo, é um lugar que exercita-

mos o convívio diariamente. A 
estrutura física da escola, assim 
como sua organização, manuten-
ção e segurança, é muito impor-
tante na área educativa”.

A obra está sendo executa-
da por uma pequena equipe de 
trabalhadores, que incluem jar-
dinagem, mini-quadra de areia, 
espaço “risque e rabisque”, horta, 
além de outros serviços de in-
fraestrutura, visando um espaço 
mais acolhedor e seguro para as 
crianças.

Ao falar das ações executa-
das pela educação Municipal, 
o secretário diz que todas as 
ações da Secretaria estão pauta-
das nas diversas Leis da Educa-
ção, dentre elas destaca-se a Lei 
n°  13005/2014 –  Plano Edu-
cacional de Educação e a Lei n° 
261/2015 que é o Plano Muni-
cipal de Educação. Esses pla-
nos trazem em sua Meta 01 um 
olhar direcionado para a Educa-
ção Infantil, uma vez que busca 
universalizar, até 2016, a educa-
ção infantil na pré-escola para as 
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) 
anos de idade e ampliar a oferta 
de educação infantil em creches 
de forma a atender, no mínimo, 
50% (cinquenta por cento) das 
crianças de até 3 (três) anos até o 
final da vigência deste PNE. 

Alexandre conta que dian-
te desse contexto, ao assumir a 
gestão da secretaria de educação 
percebeu que essas crianças, su-
jeitos históricos de direitos con-
forme a Constituição Federal de 
1988, não estavam tendo seus 
direitos garantidos, uma vez que 
não existia a oferta de vagas para 
as crianças de 0 a 3 anos de ida-
des. Dessa forma no ano de 2019 
foi aberta a primeira turma de 
creche, com os alunos de 3 anos, 
e a criação por Lei do Centro 
Municipal de Educação Infantil 
Aquarela, e em 2020 foi aberto 
vagas para as crianças de 02 anos 
de idades, além das já ofertadas 
para as de 03, 04 e 05 anos. O 

secretário ainda destaca que foi 
adotado uma política de forma-
ção continuada dos profissionais 
da educação baseada no Do-
cumento Curricular do Tocan-
tins e na BNCC – Base Nacional 
Comum Curricular e quem tem 
deixado o município de Apareci-
da do Rio Negro como destaque 
em boas práticas de sala de aula.

Em relação aos espaços ele 
deixa claro que tudo que está 
sendo feito é para uso educativo, 
“estamos construindo um am-
biente educacional, onde desde 
a horta até o parque sejam fer-
ramentas voltadas para o desen-
volvimento das vivências desses 
alunos, uma vez que de acordo 
com a BNCC as crianças devem 
desenvolver-se de acordo com os 
direitos de aprendizagem: convi-
ver, brincar, participar, explorar, 
expressar e conhecer-se”, ressalta 
o secretário.

HORTA NA ESCOLA
O contato com a natureza 

será uma experiência marcante 
para as crianças do Aquarela, que 
com a ajuda e supervisão de pro-

fessores os pequenos passaram a 
ter contato direto com a nature-
za. O espaço irá receber também 
pneus recicláveis, dando enfoque 
à importância da preservação do 
meio ambiente.

De acordo com o secretário 
Alexandre, em seu primeiro mo-
mento, os pequeninos passaram 
por uma roda de conversa e con-
tação de histórias, com o intuito 
de orientá-los sobre o trabalho a 
ser feito. Então, os pequenos co-
locarão a “mão na terra”, prepa-
rando o solo. “Eles aprenderão 
a compreender o que precisam 
fazer, plantar as sementes, eles 
vão aprender a questão de cuidar 
do meio ambiente. Tudo que for 
plantando lá vai vi para a escola 
e distribuído entre as famílias de 
nossos estudantes”.

Os projetos de melhora-
mento para o Aquarela ainda 
se estende á instalação de um a 
pequena piscina com duchas, 
criação da Associação da Escola, 
onde o processo de organização 
da documentação já está a todo 
o vapor, criação de um tangue 
de peixe e recuperação da outra 
parte do prédio que antiga escola 

Estadual

MÃO DE OBRA
Antônio Campos, Aldenor 

Sousa e André Pires, fazem parte 
da equipe que está cuidando das 
melhorias na escola, e para eles o 
momento é satisfatório, pois ge-
rou a volta dos profissionais ao 
emprego. “A gente está feliz por 
está aqui nesta obra, ajuda muito 
nesse momento que todos foram 
afastados de seus serviços por 
causa do vírus da pandemia. A 
gente vê muitos profissionais de 
nossa área parados, e estamos 
aqui trabalhando, ficamos agra-
decidos”, comemora Antônio 
Campos que é o proprietário da 
Construtora Campos.

O responsável pela constru-
ção da horta, o senhor Aldenor 
Sousa, não mede esforços para 
que o ambiente receba uma cara 
bonita rápido, pois já sabe que 
tem outro serviço que pode ser 
oferecido a ele. “Fiquei alguns 
dias em casa sem trabalhar, e, 
hoje já está garantida a renda 
para sustentar a família. Fico sa-
tisfeito de poder voltar a traba-
lhar”, conta
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Prefeitura adquire máscaras de 
proteção contra coronavírus
Para garantir a proteção de 

todos os servidores que 
atuam em áreas essenciais, 

como saúde, assistência social, e 
setor administrativo, a Prefeitura 
de Aparecida do Rio Negro rea-
lizou a compra de 1500 másca-
ras de proteção individual que os 
profissionais devem utilizar para 
evitar o contágio da COVID-19.

A Prefeitura adquiriu os 
materiais de proteção e higiene, 
para serem utilizados por servi-
dores do Município, e também a 
pessoas da comunidade que es-
tão no grupo de risco.

Conforme explicou o secre-
tário Municipal de Administra-
ção, Luciano Braga, as máscaras 
já foram entregues aos servido-
res de todas as pastas, para ga-
rantir a proteção e o atendimen-
to adequado à população. “O 
profissional que está na linha de 
frente precisa de equipamentos 
para poder dar atendimento às 
pessoas. Máscara, álcool em gel, 
são materiais essenciais para ga-
rantir que essas pessoas farão o 
atendimento, minimizando os 
riscos que elas possam ter de ad-
quirir o coronavírus”, destacou.

A secretária Municipal de 
Saúde, Sebastiana Luzia, refor-
çou a necessidade das aquisições 
feitas pelo Município, para pro-

ver os estoques com produtos de 
higiene, limpeza e de proteção 
individual. “Todo esse esforço 
da Prefeitura é para garantir a 
proteção dos servidores, visan-
do que os profissionais tenham 
condição adequada para atender 
a população”, enfatizou.

A Prefeitura também rece-
beu uma doação de 250 litros de 

álcool 70%, da empresa Bunge, 
de Pedro Afonso, para higieni-
zação dos órgãos públicos.

Atendimentos
Cada servidor recebeu duas 

máscaras de proteção individu-
al. A Prefeitura Municipal reforça 
que todos estão trabalhando para 
manter os serviços essenciais. No 

entanto, os serviços e solicitações 
da população também podem 
ser feitos pelo telefone (63) 3538-
1111. Para que possamos evitar o 
contágio, é importante que toda 
a população de Aparecida do Rio 
Negro se resguarde e continue a 
manter as medidas de preven-
ção: lave as mãos com água e sa-
bão ou use álcool gel; Higienize 

celulares ou outros itens de uso 
freqüente; Evite tocar nos olhos, 
boca ou nariz sem que as mãos 
estejam higienizadas; Proteja a 
boca e o nariz com o braço ou 
lenço descartável ao espirrar ou 
tossir; Fique no mínimo 1 metro 
de distancia de pessoas; Só saia 
de casa se for necessário, e se sair, 
use máscara.

As máscaras já foram entregues aos servidores de todas as pastas, para garantir a proteção e o atendimento adequado à população

 As máscaras se tornaram 
importantes itens de prote-
ção contra o novo Coronaví-
rus, que tem atingido cada vez 
mais pessoas. Por isso, as pro-
fissionais da equipe do Centro 
de Referência em Assistência 
Social (Cras), tem se dedicado 
a um trabalho especial: a con-
fecção de máscaras caseiras.

Equipe do Cras de Aparecida 
confecciona máscaras de proteção

As atividades do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV) estão sus-
pensas para evitar aglomera-
ções. Assim, as próprias téc-
nicas estão usando do talento 
e dedicação para confeccio-
nar as máscaras. O tecido em 
TNT foi adquirido pelo Cras e 
a máquina de costura utilizada 

é de uma das técnicas.
A confecção também é re-

alizada com todos os itens de 
segurança, com local sempre 
limpo e desinfetado.

As máscaras serão entre-
gues aos usuários dos pro-
gramas ofertados pelo Cras, e 
para uso da equipe que traba-
lha no local.
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Regularização fundiária do município 
se torna realidade em Aparecida
Os títulos para a re-
gularização fundiária 
do Município foram 
repassados ao cartório 
para a última etapa do 
processo: o registro dos 
imóveis.

O sonho da regularização 
fundiária de Aparecida 
do Rio Negro já está se 

tornando realidade. As famílias 
aparecidenses já estão próximas 
de obter o tão sonhado Título de 
Propriedade dos seus imóveis. 
Na última semana, a Prefeitura 
Municipal repassou os títulos do 
Setor São Domingos e parte do 
Centro ao Cartório de Registro 
de Imóveis.

O protocolo dos títulos foi 
oficializado pelo prefeito Deu-
simar Amorim que na ocasião, 
destacou que este é um sonho 
que mesmo com dificuldades a 
Prefeitura está realizando. “Além 
da segurança jurídica, a regulari-
zação garante outros benefícios 
às famílias, como a valorização 
do imóvel, a possibilidade de dar 
o mesmo como garantia e de ob-
ter financiamento, inclusive para 
a compra de material de cons-
trução, e transferência do imó-
vel para os herdeiros no caso de 
morte do beneficiário”, pontuou 
o gestor.

Também participaram do 
momento de registro a primeira 

dama, Ana Cláudia Gorosthides, 
o vice-prefeito Sérgio Felicíssi-
mo, o secretário Municipal de 
Infraestrutura e Serviços Públi-
cos, Mário Veloso, e o secretário 
Municipal de Finanças, José Bar-
bosa Castro.

Foram entregues cerca de 
200 Títulos de Propriedade que 
fazem parte da Regularização 
Fundiária de Interesse Social 
(REURB-S), que de acordo com a 
Lei Municipal nº 268/2015, estão 
isentos de taxas, já que possuem 
somente um ponto residencial. Já 
os que possuem mais de um imó-
vel fazem parte da Regularização 
Fundiária de Interesse Específico 
(REURB-E).

Regularização
Nesta primeira etapa os títu-

los que foram entregues fazem 
parte do Setor São Domingos e 

Equipe de secretários acompanham prefeito Deusimar para protocolar titulos 

parte do Centro. Na próxima eta-
pa já serão protocolados no car-
tório os documentos dos demais 
setores.

O secretário de Infraestrutu-
ra e Serviços Públicos, Mário Ve-
loso, garante que os títulos serão 
entregues ainda neste primeiro 
semestre. “Iniciamos o processo 
com a entrega desses dois setores 
e até o fim do primeiro semestre 
os proprietários de todos os se-
tores receberão os títulos. É um 
trabalho muito árduo, com mui-
tas demandas, confrontamentos 
de comprovação de propriedade, 
mas tudo foi solucionado com a 
equipe em campo, e com o reca-
dastramento de propriedade”, co-
mentou.

O secretário também reitera 
que o esforço da equipe de re-
cadastramento foi fundamental 

para o processo. “Tivemos servi-
dores empenhados em solucio-
nar os casos mais contundentes, 
e com isso obtivemos sucesso 
no processo da regularização. 
Como equipe, nos sentimos 
muito felizes em participar desse 
processo, em que os proprietá-
rios irão receber as ‘certidões de 
nascimento’ de suas proprieda-
des”, finalizou. 

Registros
Conforme explicou a titular 

do cartório de registro de imó-
veis, Joana Rios, o processo de 
registro deve ser realizado con-
forme o prazo solicitado. “Vamos 
nos empenhar para concluir no 
prazo. Após o processo o regis-
tro, o cartório envia de volta os 
títulos e a Prefeitura fará a entre-
ga aos proprietários”, informou.

Cartório recebe títulos
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Pandemia cancela festa das mães
Prefeitura lamentou o 
cancelamento de uma 
das maiores festas da 
região do Jalapão, e 
a mais aguardada do 
ano. Há sete anos con-
secutivos a Administra-
ção do prefeito Deusi-
mar Amorim realizou 
o evento em grande 
estilo.

O Jornal Folha do Jalapão, 
que realizou a cober-
tura da festa das mães 

durante sete anos em Aparecida 
do Rio Negro, traz para os leito-
res, uma retrospectiva do evento 
mais requintado do Município, 
já que neste ano, a pandemia do 
coronavírus impediu a realiza-
ção do evento na cidade.

A primeira-dama do Muni-
cípio, Ana Cláuidia Gorosthi-
des, lamenta o cancelamento do 
evento, já que seria o ultimo da 
atual gestão. “A gente já havia se 
programado, em cada detalhe, 
decoração, buffet, atrações, lem-
branças, tudo como sempre fei-
to com muito carinho para cada 
mãe. Infelizmente estamos pas-
sando por este momento em que 
é necessário o isolamento. Inclu-
sive, muitas mães fazem parte 
do grupo de risco para a doença, 

e filhos, mães e nós passaremos 
esta data separados, para a pro-
teção da saúde de todos. Esta-
mos buscando uma maneira de 
homenagear  as mães apareci-
denses”, comentou.

A cada ano, a festa ganhou 
mais proporção no cenário de 
Aparecida do Rio Negro, re-
cebendo um número cada vez 
maior de mães, que sempre fo-
ram recepcionadas com carinho 
e amor pela equipe da Prefeitu-
ra Municipal. Neste período os 
parceiros sempre fizeram ques-
tão de incrementar o evento 
com a doação de brindes que 
foram sorteados. As lembranças 
também eram um mimo à parte, 
que a primeira dama Ana Cláu-
dia sempre fez questão de pro-
porcionar.

Retrospectiva do evento
Em 2017 mais uma vez a 

Prefeitura de Aparecida do Rio 
Negro surpreendeu e realizou 
um evento inesquecível para 
celebrar o dia das mães no Mu-
nicípio. A festa realizada no dia 
13 de maio reuniu mais de 800 
mães que foram homenageadas 
em momentos marcados pela 
emoção e por muita animação, 
com a participação da dupla ser-
taneja de Palmas, Murilo e Mu-
riel.

Na 5ª edição a festa se con-
solidou como um dos eventos 
mais bonitos e organizados da 
Região. O Recanto da Folha, 

onde foi realizado, ganhou uma 
decoração em tons de amare-
lo e branco, com cenários para 
as mamães que quisessem fazer 
fotos e eternizar o momento. As 
mães foram recepcionadas pela 
primeira dama Ana Cláudia e 
receberam de presente uma san-
dália personalizada, e participa-
ram de vários sorteios de brin-
des.

2018
Em 2018 a festa das mães já 

contou com um novo cenário 
para a realização do evento: o 
Estádio Kedson Barros. Cerca de 
1 mil mães celebraram de forma 

Primeira dama Ana Cláudia e prefeito Deusimar lamentam não realização da festa esse ano

Evento realizando em 2019

muito especial a programação 
no dia 11 de maio, que contou 
com um grande jantar, sorteio 
de brindes, entrega das lembran-
ças e show com André Klebson.

Em sua 6ª edição a festa foi 
marcada pela boa música e par-
ticipação de muitas autoridades. 
Ao iniciar a festividade o prefei-
to Deusimar, que acompanhou 
todo o momento, agradeceu a 
presença das homenageadas 
e parabenizou o empenho da 
equipe da Prefeitura na realiza-
ção do evento.

2019
No ano de 2019, o dia 10 

de maio foi especial para mais 
de 1 mil mães aparecidenses. A 
Prefeitura realizou a sua 7ª fes-
ta das mães. A cada ano o even-
to recebeu um toque especial. A 

Prefeitura por meio das secreta-
rias em parceria com a Câmara 
de Vereadores se empenharam 
na realização da maior festa do 
Município.

O evento mais uma vez foi 
realizado no Estádio Kedson 
Barros, e foi prestigiado pelo 
vice-governador Wanderlei 
Barbosa. Cada mãe recebeu de 
presente um relógio com o for-
mato do mapa do Estado do To-
cantins, com detalhes em capim 
dourado.

Todas as mães foram ho-
menageadas com os parabéns 
e uma linda queima de fogos, 
momento de grande emoção. As 
mães também participaram de 
brincadeiras com premiação e 
muita música, com a dupla Pau-
lo Freire e Luciano, que agitou as 
mamães que dançaram muito.Em cada ano a festa recebeu um numero maior de participantes
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Vereadores homenageiam as 
mães e discutem demandas
Na Sessão, a presidên-
cia da Casa de Leis 
distribuiu máscaras de 
proteção aos parlamen-
tares que serão usadas 
durante os trabalhos 
no legislativo. Diver-
sas demandas também 
foram discutidas

Durante a última Sessão 
Ordinária da Câmara 
Municipal de Aparecida 

do Rio Negro, realizada no dia 6 
de maio, novamente sem público 
devido às medidas de distancia-
mento social, os vereadores da 
Casa de Leis aproveitaram para 
homenagear as mães apareciden-
ses, data que foi celebrada no dia 
10. Além dos discursos em ban-
cada, foram apresentadas indica-
ções ao executivo.

Uma das recomendações da 
Câmara para evitar a propagação 
do novo coronavírus no muni-
cípio é sobre o uso de máscaras. 
Esta precaução diminui a chance 
de contágio pelo vírus, já que a 
máscara é uma barreira de pro-
teção contra a Covid-19. Duran-
te a sessão, o presidente da Casa, 
vereador Neto Tavares fez a  en-
trega de máscaras para todos os 
vereadores e solicitou que as ses-
sões fossem realizadas com o uso 
das mesmas por todos os parla-
mentares.

A exigência do presiden-
te para o cumprimento do uso 
de máscara na Câmara se deve 
ao fato do avanço da pandemia. 
“Estamos transmitindo as ses-
sões pela rádio, redes sociais e 
jornal, assim a população não 
deixa de acompanhar nosso tra-
balho”, explica o presidente.

Dia das Mães
Em homenagem às mães, 

todos os vereadores presentes 
foram à tribuna para falar so-
bre essa data tão importante em 
todo o país. “Gostaria de agrade-
cer muito a minha mãe que foi 
a grande responsável por eu ter 
chegado até aqui, em nome dela 
parabenizo todas as mães do mu-
nicípio, desejando um feliz Dia 
das Mães com muita paz, muita 
saúde e logo isso tudo vai passar, 
muita fé em Deus nesse momen-
to,” disse o presidente da Casa, 
Neto Tavares.

 “Estamos aproveitando que 

a sessão é transmitida através 
da Rádio Rio Preto FM para fa-
zer chegar às mães do município 
nossas palavras de agradecimen-
tos. Devido a pandemia do coro-
navírus, esse ano não podemos 
dar os nossos abraços nelas, mas, 
nosso desejo é que Deus abençoe 
cada mãe do município, elas são 
mulheres guerreiras, que supera-
ram dificuldades para criar os fi-
lhos e que são exemplos na nossa 
sociedade”, afirmou Neto.

O vereador Luciano Macha-
do pediu para que todos valori-
zem suas mães e os momentos 
juntos. “Aproveitem, falem to-
dos os dias que as amam, beijem, 
abracem. Tenho muita falta da 
minha mãe, que me deu mui-
to amor e carinho, não perca a 
oportunidade de dizer pra sua 
mãe que você a ama. Deus prote-
ja a todas as mamães desse mun-
do,” pontuou.

O vereador Assis Coutinho 
não mediu palavras para home-
nagear as mães de Aparecida. 
“Estamos tristes em não poder 
proporcionar junto com a Prefei-
tura a festa das mães, mas eu levo 
meu abraço a cada mãe do mu-
nicípio e quero dizer a vocês da 
grande importância de uma mãe 
em nossa vida”.

Jorge Brasil também deixou 
seu recado às mães.“Quero pa-
rabenizar as mães hoje, através 
desta sessão, mas no domingo a 
rádio da cidade estará veiculan-
do a minha mensagem a essas 
guerreiras que eu respeito e amo 
muito”.

O parlamentar Kedson Brito 
se dirigiu às mães do município 
com palavras de carinho e amor, 
afirmando que a não realização 
da maior festa do município é 
um momento triste. “Nestes sete 
anos da administração de Deu-
simar, sempre acompanhamos 
a primeira dama Ana Cláudia 
na realização da festa das mães. 
Mas, que Deus faça com que 
tudo passe logo e que no próxi-
mo ano possamos abraçar nossas 
mães em grande festa”.

Quem também subiu à tribu-
na foi o vereador Dorivan Lacer-
da. “Em nome de todas as mães 
de Aparecida, que nos ensinam 
valores e princípios para a vida, 
do respeito, da união, da ética, 
da moral e dos bons costumes 
eu quero aqui homenagear e di-
zer que Mãe tem a capacidade e 
o dom de ouvir o silêncio, adivi-
nhar sentimentos e encontrar as 
palavras certas nos momentos 
incertos. Parabéns guerreiras”.

Outras demandas

O uso de máscaras são recomendações da Casa de Leis

O vereador Leonardo Alves 
protocolou junto a Prefeitura 
Municipal indicações solicitan-
do reposição das lâmpadas do 
Assentamento Jerusalém; repa-
ros na ladeira que dá acesso a 
chácara da senhora Paizinha e 
demais chacareiros da região e 
reparos nas estradas vicinais da 
região do Arara.

Luciano Machado aprovei-
tou a Tribuna para pedir ao Po-
der Executivo que busque uma 
maneira de contactar o Banco 
Bradesco para a instalação de 
um caixa eletrônico no municí-
pio. “Os funcionários recebem 
pelo banco, a gente vê o povo 
passando por humilhações para 

sacar seu próprio dinheiro. Isso 
não é justo, já que o banco está 
instalado aqui na cidade, deve 
implantar o caixa com urgência, 
é nosso direito”, ressaltou Lucia-
no. O vereador ainda pediu a re-
forma do antigo posto de Saúde.

Aproveitando a Tribuna, As-
sis Coutinho solicitou mais agili-
dade da Prefeitura na recupera-
ção das ruas e estradas vicinais 
do município. 

Na ocasião Jorge Brasil tam-
bém se dirigiu à Prefeitura di-
zendo que está na hora de iniciar 
a recuperação das ruas e estra-
das, já que o período de chuvas 
está acabando.

O vereador Kedson apresen-

tou na sessão três Indicações: so-
licitou a redução  de no mínimo 
50% nas contas nas contas de 
água das famílias de baixa renda; 
a reforma da ponte do córrego 
Arara próximo à fazenda de seu 
Aleandro e ainda fez a indicação 
da inclusão no baixa renda de co-
mércios de pequeno porte.

O parlamentar Dorivan La-
cerda solicitou mais agilidade 
nos processos de aumento sala-
rial para os funcionários da Edu-
cação e Saúde. O vereador ainda 
sugeriu que a Secretaria de Assis-
tência Social, que não pode reali-
zar a festa das mães, buscasse fa-
zer doação de cestas básicas para 
todas as mães do município.

“Os funcionários recebem pelo banco 
Bradesco, a gente vê o povo passando 

por humilhações para sacar seu 
próprio dinheiro”.

“Estamos transmitindo as sessões 
pela rádio, redes sociais e jornal, 
assim a população não deixa de 

acompanhar nosso trabalho”.

Assis Coutinho solicitou mais 
agilidade da Prefeitura na 

recuperação das ruas e estradas 
vicinais do município.

Jorge Brasil também solicita início na 
recuperação das ruas e estradas 

já que o período da chuva 
está terminando 

Dorivan Lacerda solicitou mais 
agilidade nos processos de aumento 

salarial para os funcionários da 
Educação e Saúde.

Kedson apresentou: redução  de no 
mínimo 50% nas contas nas contas 
de água das famílias de baixa renda  

entre outras.
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Benzedores da alma, do 
corpo e do coração

ESPECIAL

Espinhela caída, quebranto, 
mau olhado. Quem é do inte-
rior, provavelmente, já ouviu 
essas expressões e, na sequ-
ência, um conselho: é melhor 
se benzer. Esse costume tam-
bém tem seu espaço na cidade 
de Aparecida do Rio Negro.

A benzeção é uma prece feita 
através da força da fé e do pen-
samento elevado a Deus com 

pedidos para conceder a cura, trazer 
bênçãos e limpeza do espírito. As ben-
zedeiras, rezadeiras ou simplesmen-
te as curandeiras tem como atividade 
a reza. Muitos acreditam que tal ação 
é folclore, mas já existem pesquisas 
cientificas no campo da espiritualida-
de, na prática clínica, que destacam os 
efeitos da fé na cura.

Eles não cobram pelos serviços 
prestados e nem saem às ruas ofere-
cendo seus serviços, mas recebem em 
suas casas todos que os procuram.  
Cada benzedor tem seu método. Al-
gumas usam terços, outras preferem 
um galho de arruda, uma Bíblia ou 
simplesmente um pedaço de pano. 
O mais importante é ter fé e conexão 
com quem está buscando este auxílio.

Na cidade de Aparecida do Rio Negro, 
a equipe da Folha do Jalapão, visitou dona 
Maria Pernambucana, seu Leondas Aqui-
no, senhor Lourenço Rocha e dona Maria 
de Sousa, moradores que ainda preservam 
a tradição. Através de plantas medicinais e 
orações, ajudam a curar crianças, adultos e 
idosos que procuram por eles. 

Com um lindo sorriso no rosto, 
dona Maria Ferreira, popular 
Maria Pernambucana, 70 anos, 

recebe a equipe da Folha e nos conta 
parte de sua história no ramo da cura. 
A senhora não esconde a alegria em 
poder ajudar as pessoas na hora do 
sufoco. “Muitos já chegaram aqui en-
gasgados com espinho de peixe, osso 
de frango ou alguma coisa parecida”, 
conta a senhora lembrando que por 
muitas vezes a pessoa já sai de lá de-
sengasgado.

Com sua Bíblia na mão, ferramen-
ta principal para a oração, dona Ma-
ria lê parte da oração que está no livro 
de João, capitulo 5,  que costuma fazer 
para ajudar o povo engasgado e nos 
conta como adquiriu o dom. “Aprendi 
os ofícios de ajudar o próximo ainda 
jovem, com minha mãe”. Hoje, aos 70, 
ainda exerce a atividade que, segundo 
ela, não é benzeção, e sim uma oração 
feita com muita fé.  “Eu não me vejo 
uma benzedeira, eu uso a Bíblia, eu 
uso a palavra de Deus para ajudar o 
próximo. A fé tem que ser junto com 
a pessoa precisada, sintonia das duas 
pessoas”, conta.

Dona Maria relata que já passou 
alguns sufocos até o engasgado final-
mente desengasgar. Ao lembrar de al-
guns fatos vividos, a senhora diz que já 

Dona Maria: Fé é a principal 
ferramenta de trabalho

passou muitas noites acordada à espe-
ra da confirmação. “Muitas noites eu 
fui dormir só de madrugada, quando 
a pessoa liga e dá a notícia do benefí-
cio, por que isso acaba mexendo com 
a gente que quer ver a cura do outro”, 
ressaltou a senhora.

As lembranças de sua juventu-
de ainda estão vivas na memória da 
senhora que conta como aprendeu a 
rezar o terço, que naquela época era 

feito de joelhos até o galo cantar. “Em 
meu tempo a gente rezava até as duas 
da madrugada, eu cochilava e o galo 
cantava, mas a gente rezava, ali a fé 
era tão grande que não tinha sono 
que atrapalhasse. Naquela época as 
mães ensinavam os filhos, hoje, se 
você rezar o santo terço em sua casa 
você é descriminada, por causa das 
religiões. Sinto saudades”, concluiu 
dona Maria.
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ESPECIAL

Saber que não 
se esquece

Os benzedores são detentores de 
um saber ancestral, capaz de 
curar praticamente tudo, e estão 

presentes na memória de muitos apareci-
denses. Um dos pioneiros que por muitos 
anos teve essa habilidade foi seu Leondas 
Aquino dos Santos, hoje com 66 anos, 
sedo muitos deles dedicados a “benzer” 
pessoas e lugares no Município.

Aparecidense de nascimento, seu 
Leondas tirava quebranto, mal olhado, 
pragas de lavouras, e até animais como 
onças e cobras de fazendas, como ele 
mesmo conta. “Eu tangia cobra de fa-
zenda, benzia de lagarta, tirava que-
branto, fazia tudo isso. Onça pegando 
gado em fazenda, eu fazia ela mudar 
dali”, relembra.

Desde que tinha 18 anos ele apren-
deu a prática. “Aprendi com um senhor 
de  nome Tita, que tinha aqui, eu quis 
aprender para ajudar o povo. Aprendi 
levantar arca, benzer de ‘ofendido’.  Na-
quele tempo o povo precisava muito, não 
tinha médico, e muita gente procurava. 

Depois que ele foi embora eu fiquei fa-
zendo isso”, relembra seu Leondas.

E essa tradição, que parece estar ex-
tinta junto com o conhecimento de mui-
tas avós que já não estão mais presentes, 
ao pouco está sendo resgatada no muni-
cípio. O saber popular mostra que não 
há doença que não se benza. Os benze-
dores costumam ter “remédio” para es-
pinhela caída (dor na boca do estômago, 
nas costas e pernas), carne quebrada (dor 
muscular), cobreiro (herpes), quebranto 
(mau-olhado), encosto e vários tipos de 
males, do corpo ou da alma.

A procura por seu Leondas era 
grande, mas após um problema de saú-
de em 2014 ele não pôde mais benzer. 
“Às vezes passava o dia todo em uma 
roça, e saia tudo. Hoje não tenho mais 
cabeça, saúde para fazer, mas sinto sau-
dade. E isso acabou, está se perdendo, 
achei que isso era mais valorizado e 
não tem mais. Ainda assim tem gen-
te que procura até hoje, mas não faço 
mais por causa da saúde”, conta.

Alegria em ajudar 
o próximo

A devoção da jalapoeira Maria de 
Sousa, 59 anos, pode ser notada as-

sim que você chega em sua loja que fica 
situada em frente a Praça José Eurico 
Costa. Um pequeno altar com imagens 
de vários santos é mantido no estabele-
cimento. Ao receber a equipe da Folha, 
a simpática senhora nos convidada para 
sentar na frente da loja, um local que 
proporciona a visão da igreja católica 
da Cidade. “Vamos conversar de coisas 
boas, olhando para essa linda igreja aqui 
em nossa frente”, convida.  

Acostumada ao benzimento na ci-
dade onde vive há 30 anos, a comer-
ciante sempre traz um riso estampado 
no cara. Dona Maria, mesmo em tempo 
de pandemia, fez questão de nos dar um 
abraço apertado para desejar as boas-
-vindas.

Mesmo sendo uma pessoa reser-
vada, de poucas conversas, dona Maria 
nunca dize não para os que buscam por 
ela. O dom descoberto aos 15 anos de 

idade, época que vivia ao lado da família, 
ainda é muito usado na cidade.

Com seis raminhos de rosas, a re-
zadeira satisfeita tira o quebrante das 
crianças. “Muitas mães, falam que sou 
boa pra rezar, a mesma coisa que fa-
lavam para a minha mãe”, lembra. Ao 
falar da mãe, a senhora se emociona e 
conta que sua casa era cheia de gente 
todos os dias. “O povo chamava minha 
mãe de Mãe Didi, as vezes bate uma 
saudade grande aqui no peito, mas 
Deus me deu bons amigos, para eu não 
ficar só”, conta.

Dona Maria sorri ao falar das vezes 
que as pessoas sorriem por não acreditar 
no seu ofício. “Muitas vezes os jovens que 
passam aqui e me vê benzendo, criticam 
de mim, fala que estou fazendo anarquia. 
Mas tenho humildade suficiente para ex-
plica que estou apenas benzendo, por que 
a criança que tem quebrante, tem uma 
dor de barriga muito grande, e eu não 
posso deixar de ajudar”, frisou. 

Um dos principais dons de Seu Lou-
renço Rocha dos Santos, de 70 anos, é 
levantar arca caída, e até hoje faz “ben-
zimentos” em Aparecida do Rio Negro. 
“De primeiro, quando era novo, rezava 
pra dor de dente, hoje eu esqueci, mas fa-
zia”, conta ele ao Folha do Jalapão.

O baiano chegou ao Município em 
1977, e desde cedo aprendeu a benzer. 
“Eu era ‘mulecote’, e vivia perrengue. Ti-
nha uma mulher que benzia e ela e me 
benzia. Eu era muito curioso, peleja-
va com ela pra ela me ensinar. Eu ficava 
‘curiando’ e aprendi”, lembra o benzedor.

Seu Lourenço lembra ainda que era 
bem novo quando levantou a primeira 
arca. “A pessoa acreditou em mim. Para 
levantar uma arca a gente fala umas pa-
lavras, uma oração com Deus e pronto. A 
pessoa tem fé e dá certo, e é isso que faz a 
diferença”, diz.

Para saber se a espinhela está caída, 
tira-se a medida. Com um fio de algo-

Fé que faz acontecer

camentos, equipamentos e formas de tra-
tamento, a crença no poder de cura dos 
benzedores segue sendo uma alternativa 
para o enfrentamento às enfermidades. 
No entanto, a falta de interesse das novas 

dão ou uma toalha, a benzedeira mede da 
ponta do dedo mínimo à ponta do coto-
velo. Depois de um ombro ao outro. Se 
coincidirem as medidas, a espinhela está 
normal. Se não, está caída.

Após um problema de saúde o benze-
dor diminuiu a prática, mas ainda existe 
procura. “Antes era bem mais, esse povo 
novo não acredita. Já levantei criança ali 
naquele hospital. Faço para pessoas de to-
das as idades. Tem dias que vem uns três 
me procurar e ainda levanto. Me esforço 
e atendo. Isso é um dom, poder ajudar as 
pessoas, é uma alegria, a gente não cobra 
por isso”.

Seu Lourenço também rezava de “izi-
pa”, e conta muitas histórias. “Eu era va-
queiro, cheguei numa fazenda, o senhor 
tava lá com a perna pra cima, machucado 
vermelho com espinha, rezei, ficou cura-
do, ele não acreditava”, relembra.

Mesmo com todo o avanço da medi-
cina, o desenvolvimento de novos medi-

gerações em adquirir esta sabedoria po-
pular passada pelos mais velhos através 
da oralidade, sinaliza para uma redução 
significativa do número de adeptos da 
prática.
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Sete nomes das mais 
variadas correntes 
políticas surgem como 
opção para o eleitora-
do. Os pré candidatos 
a prefeito se preparam 
para a temporada 
de negociações com 
aliados.

Os pré candidatos a pre-
feito de Aparecida do 
Rio Negro já se mobi-

lizam para dar início à corrida 
eleitoral de 2020. Os dirigentes 
partidários focam em diferentes 
estratégias, que vão desde a for-
mação política para os pré-can-
didatos a articulações com po-
tenciais aliados na Capital e no 
município.

Embora ainda não oficiali-
zados, sete nomes já começam a 
fomentar o debate político na ci-
dade. Ainda é preciso aguardar 
as convenções partidárias que 
devem acontecer entre 20 de ju-
lho e 5 de agosto, para a defini-
ção dos candidatos ao Executivo 
Municipal.

O Jornal Folha do Jalapão 
fez contato com todos os preten-
sos candidatos para saber como 
tem se delineado o cenário para 
essas eleições. São eles: o empre-
sário Demerval  Santos, filiado 
ao PPS;  vereador  Assis Cou-
tinho, que atualmente é filiado 

Pré-candidatos iniciam articulações 
políticas em Aparecida do Rio Negro

ao partido Cidadania; Serginho 
Castro, atual vice-prefeito que é 
filiado ao PSD;  ex-prefeito Su-
zano Lino Marques, filiado ao 
MDB; atual secretário de Infra-
estrutura e Serviços Públicos, 
Mário Veloso, também filiado 
ao PSD;  professor Alexandre 
Oliveira, integrante do PSD e o 
empresário Roberto Xavier, fi-
liado ao SD.

Os novos personagens já 
surgem pelas ruas da cidade e 
começam a apresentar à socieda-
de suas propostas para dar sequ-
ência à administração em 2021. 
Essa missão traz consigo muitos 
desafios, já que o município tem 
experimentado um crescimento 
consistente com a administração 
pública mais organizada.

No município, apesar de 
vários nomes surgirem inicial-
mente no cenário eleitoral, ao 
que tudo indica a eleição será 
disputada entre duas verten-
tes: uma apoiada pelo atual 
gestor Deusimar Amorim, que 
encerra o ciclo de oito anos à 
frente da administração mu-
nicipal com boa aceitação e a 
outra  formada pelo grupo de 
oposição que se forma em prol 
do nome do ex-prefeito Suza-
no Lino, que já articula com 
sua base para então decidir so-
bre a candidatura

As eleições municipais de 
2020 devem acontecer com pri-
meiro turno previsto para 4 de 
outubro e o segundo turno, em 
municípios com mais de 200 mil 
eleitores, em 25 de outubro.

O empresário Demerval San-
tos da Silva (PPS), 59 anos, 

é cotado como pré-candidato. 
Há 21 anos no Tocantins, des-
taca a vontade de colaborar no 
desenvolvimento do Município 
como a sua motivação.

Sua pré-candidatura vem do 
desejo de promover o desenvol-
vimento local. “O que me levou 
a colocar meu nome neste proje-
to é que sempre gostei muito de 
Aparecida, tanto é que aqui eu 
acreditei, fiz vários investimen-
tos, estamos sempre fazendo al-
guma coisa pela Cidade, e den-
tro da política temos condições 
de fazer mais”, destaca.

O pré-candidato reitera que 
apesar de ser empresário, pode 
ajudar por meio da Administra-
ção Pública. “Acredito que é uma 
cidade muito boa, tem potencial, 
tem uma boa administração, 
mas penso em fazer mais, e olhar 
mais pelas estradas, pela cidade, 
são coisas que a gente vai procu-
rar fazer o melhor, por meio do 
desenvolvimento da pecuária, 
agricultura e comércio local for-
te”, pontua.

De acordo com ele, as arti-
culações políticas locais devem 
acontecer em prol do Municí-
pio e para a união. “Estou aber-

Empresário defende 
crescimento do município

to ao diálogo com todos, porém 
temos que juntar o grupo para 
definir os nomes, ver quais as 
propostas. A gente tem que ver o 
que cada um pretende fazer pra 
ajudar na administração. Temos 
que nos unir em prol da cidade, 
pois é uma cidade pequena. O 
caminho é a união. Estamos em 
contato com as lideranças”.

Demerval destaca ainda 
que seu projeto será basea-
do nas melhorias que devem 

ser feitas na Cidade. “Todas 
as frentes de trabalho são im-
portantes: na saúde muito foi 
feito, mas precisa de muito 
ainda. A educação está boa, 
mas ainda podemos melho-
rar, e dar continuidade ao 
trabalho. Estou à disposição 
do povo e trabalhando na 
união dos grupos para fazer 
uma boa campanha e a me-
lhor administração com a 
ajuda de todos”, concluiu.
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O atual vereador Francisco de Assis 
Carlos Coutinho (Cidadania), 38 

anos, é outro nome cotado para a disputa. 
Ele está em seu terceiro mandato, ingres-
sou na política aos 27 anos, sendo que 
por três vezes foi presidente da Câmara 
Municipal de Aparecida do Rio Negro.

Assis também é empresário, casado, 
pai de um filho, e afirma ser pré-candi-
dato ao colocar seu nome à disposição 
para ocupar o maior cargo do Executivo 
aparecidense. “A gente vê as dificuldades 
das pessoas da cidade, e a gente coloca o 
nome à disposição para ajudar as pessoas, 
e acredito que vou conseguir ajudar, em 
todos os segmentos, principalmente na 
saúde e na educação de Aparecida”, pon-
tuou.

Um dos pilares do trabalho executa-
do pelo pré candidato Assis é o social, que 
segundo ele, sempre foi realizado em prol 
da população. “Nunca paramos de traba-
lhar, nunca deixei uma pessoa sem aten-
dimento. Todos que buscam por mim, a 
gente busca atender. Com o pouco que 
faço tento ajudar da melhor forma”, disse.

Assis sempre foi atuante como vere-

Experiência no Legislativo 
e trabalho social

ador, e conta como decidiu ingressar na 
política aparecidense. “Minha família é a 
base de tudo, além dos amigos e compa-
nheiros que sempre estão incentivando a 
gente. Conheço os moradores, casa por 
casa”, ressalta.

Ao longo de sua trajetória política, 
Assis destaca que esteve presente na bus-
ca por melhorias na Câmara e junto ao 
Executivo Municipal. Filho de Aparecida, 
o vereador relata que já deu sua contri-
buição como vereador, e agora está pron-
to para o Executivo. “Acredito que temos 
ainda muito a agregar na política e muito 
a fazer para o povo de Aparecida”, conclui.

O postulante afirma que sua histó-
ria de vida se mistura com a história de 
Aparecida. ” Tenho um relacionamento 
de muito respeito e carinho com todos os 
segmentos sociais a nível municipal e es-
tadual, eu nasci aqui e é aqui que vou ficar 
para sempre”. 

Para o pré candidato o seu maior de-
safio, sem nenhuma dúvida, é a inclusão 
social, criar novas políticas públicas vol-
tadas para os mais pobres, mais necessi-
tados e vulneráveis.

“Sim, sou pré-candidato a prefeito de 
Aparecida do Rio Negro”.  Essas fo-

ram as primeiras palavras que o vice-
-prefeito Serginho Felicíssimo falou ao 
iniciar a sua entrevista ao jornal Folha 
do Jalapão na tarde do dia 21 de abril.  
Serginho, 40 anos, filiado ao PSD, ini-
ciou sua carreira política como vereador 
em Aparecida, época que foi presidente 
da Câmara Municipal por dois manda-
tos.

Não menos experiente, Serginho é 
um dos pré candidatos mais animados. 
Ele afirma ter a política nas veias. Outro 
ponto favorável, é que desde que termi-
nou a campanha de 2016, ele não per-
deu o pique e vem mantendo contato 
com diversos segmentos do município.  
“Desde criança sempre gostei da polí-
tica, sempre participei dela. Tanto tor-
cendo para alguém, como ajudando ou 
articulando. Acredito que o projeto da 
minha pré-candidatura nasceu natural-
mente. Como vereador tentei da melhor 
maneira possível desenvolver minha 
função. Na época que fui presidente da 
Casa, conseguimos viabilizar projetos e 
recursos em parcerias com o Executivo 
Municipal, como também com o Minis-
tério Público, o juizado da Comarca, e 
com a classe política de nível estadual e 
federal.

Outro fator positivo para o pré 
candidato é o bom relacionamento que 
sempre teve com o gestor, o qual é vi-
ce-prefeito. “Podemos dizer que nesses 
quase oito anos, trabalhamos juntos, 
contribuindo e participando ativamen-
te da gestão, mantendo boa comuni-
cação e contato direto com a comu-
nidade. Assumi por dois anos e meio 
a secretaria de Administração e pude 
exercer minha função com qualidade”.

Ao ser questionado sobre as arti-
culações políticas, Serginho ressalta o 
bom relacionamento com os todos os 
pré candidatos. “A gente sempre se co-
munica, inclusive com o prefeito, todos 
os companheiros, correligionários, e eu 
venho com aceitação de todos. De iní-
cio formando o PSC em Aparecida, um 
partido organizado, hoje é dirigido no 

“Minha pré-candidatura 
nasceu naturalmente”

Estado, pelo deputado Federal Damaso. 
Juntos colocamos aí em torno de uns 12  
pré-candidatos a vereadores, todos no-
mes bons com condições e chances de 
ganhar a eleição  e trabalhamos também 
em conjunto na formação do PSD muni-
cipal que também ficou  muito bem orga-
nizado em torno de dez  pré candidatos a 
vereadores”,  frisou.

Serginho continuou, “fui convidado 
para me filiar ao PSD do senador Irajá 
Abreu, onde eu achei interessante, até por 
questão de força, acho que para ter êxito 
nesse projeto é muito importante ter um 
grupo forte, unido e esse foi um dos mo-
tivos por ter ingressado no partido. Acre-
dito eu que eleito prefeito no PSD nós te-
mos a garantia de muitas obras e muitas 
coisas boas virão. Temos também o apoio 
do vice-governador, Wanderley Barbosa, 
Dep. Estadual Léo Barbosa, Dep. Federal 
Damaso e dos senadores,  Irajá e  Kátia 
Abreu. Então em relação à Estado acredi-
to que estamos bem estruturados”, conta.

“Sou do grupo da base, preciso e res-
peito cada pré-candidato, todos nomes 
bons, nomes que já contribuíram e con-
tribuem para nossa cidade, como tam-
bém respeito todos pré-candidatos da 
oposição. O projeto da minha pré-candi-
datura vou levar a todos os líderes e co-
munidade aparecidense, independente 
que seja de situação ou de oposição, com 
alguns já sentei e outros vou sentar ain-
da. É lógico que tudo é questão de viabili-
dade e é isso que nesse momento a gente 
está buscando”, informou.

Associando sua experiência e habili-
dade em administração, Serginho afirma 
que tem bons projetos para a Saúde, Edu-
cação, Infra, Social e Agropecuária.

O pré candidato afirma que está sa-
tisfeito e ativo no trabalho da atual gestão 
e que está preparado para ser o próximo 
prefeito de Aparecida. “Graças a Deus a 
minha aceitação está boa, minha candi-
datura é natural. Quem procura andar 
certo, buscando o bem comum, tem a 
facilidade para organizar as coisas onde 
à dificuldades, e é por isso que estamos 
preparados, trabalhando no dia a dia”, 
concluiu.
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Entre os nomes apontados em Apare-
cida do Rio Negro, o mais experiente 

é o ex-prefeito Suzano Lino Marques, que 
está desde 1988 no MDB. Com 55 anos, 
ele é auditor fiscal da Receita Estadual e 
também advogado. Depois de 12 anos 
longe da Prefeitura, seu nome volta à cena 
e amigos mais chegados ao ex-prefeito ga-
rantem que ele está propenso a colocar 
seu nome à disposição novamente.

Questionado pelo jornal Folha do 
Jalapão sobre uma possível pré candidatu-
ra, Suzano afirma: “Primeiro vamos tentar 
construir a base no município, porque o 
apoio a nível estadual e federal já con-
quistamos pela nossa trajetória política. 
No momento estamos buscando as par-
cerias locais para depois, analisarmos a 
viabilidade da minha candidatura. Es-
tamos abertos ao diálogo e se aparecer 
um nome melhor, não teremos rejeição 
em apoiá-lo. Eu não sendo candidato, 
estarei ajudando o nome indicado pelo 
grupo, não descartamos nenhuma pos-
sibilidade”, ressalta.

Suzano diz que, por ter sido prefeito, o 
nome dele é muito lembrado pela popula-
ção, aonde incentivam a sua candidatura, 
mas, que o grupo ainda está articulando e 
ouvindo todos os segmentos, e que só vai 
assumir qualquer postura quando tiver a 
segurança de que esse é o caminho certo. 

“Estamos costurando 
as bases”

“Estou em um momento no qual minha 
vida está bem estável. Não quero entrar 
em um processo político que traga danos 
à minha família, por isso ainda estamos 
em análise. Cada coisa em seu tempo, 
quando começamos a conversar com o 
povo, veio a pandemia, tivemos que re-
cuar um pouco, mas, agora a gente vol-
ta a campo, ouvir todas as lideranças, e 
daí, com base nessa conversa que eu vou 
fazer a minha definição. Eu estou apto a 
ser candidato, não há nenhum impedi-
mento”.

Questionado sobre as mudanças 
caso volte a ser o prefeito de Aparecida, 
Suzano destaca, “hoje a gente está mais 
preparado do que a 12 anos atrás. Duas 
coisas engradecem o homem: banco de 
escola e fio de cabelo branco, e hoje, já 
tenho os dois (risos). Para mim, a mi-
nha gestão representa o período no qual 
mais obtive ensinamentos e que signi-
ficou uma verdadeira faculdade com o 
diploma na mão, aonde você aprende 
acertando, mas também errando, afinal, 
quem não erra?  Mas, avalio minha fun-
ção como prefeito a melhor escola para 
aprender e aprendi muito sendo o pre-
feito de minha terra. Se voltar a assumir 
novamente a gestão dessa cidade, repeti-
rei meus acertos e não cometerei os mes-
mos erros”, conclui.

A experiência no serviço prestado em 
Aparecida do Rio Negro levou Má-

rio Veloso (PSD) 43 anos, que é secretá-
rio Municipal de Infraestrutura e Serviços 
Públicos há sete anos, a colocar seu nome 
à disposição para a pré-candidatura a pre-
feito do Município. Veloso está em fase de 
conclusão do curso de Engenharia Civil e 
fala do desejo de também ser gestor Mu-
nicipal da cidade onde nasceu.

Para Mário, este é o seu melhor mo-
mento para o pleito. Já em articulação 
com lideranças municipais e estaduais, 
o secretário assume sua pré-candida-
tura à Prefeitura de Aparecida do Rio 
Negro, ressaltando que está preparado 
para concorrer ao pleito e traz como 
base os serviços realizados à frente da 
secretaria. “Meu momento é agora, me 
sinto preparado. Sempre estive atento a 
atender à população, e assim, queremos 
usar os acertos e diminuir os erros, já 
que mesmo estando à frente da Secreta-
ria, observamos que o Município ainda 
precisa mais de infraestrutura, buscar 
mais investimentos para todas as áreas, 
será o nosso principal objetivo. ”, disse.

Com experiencia administrativa 
acumulada, Mário olha para trás e vê a 
real mudança que o município passou 
nesses últimos sete anos, o qual ele está 
a frente da Secretaria de Infra. Entre as 
importantes obras que o município re-
cebeu, destaca a Sede Municipal, UBS, 
Estádio Kedson Barros, asfalto entre 
outras. “As pessoas sentem orgulho ao 
falar que moram em uma cidade bem 
administrada, e é assim que eu sonho vê 

Mário: Preparo e 
experiência

Aparecida”, disse
Ao falar sobre articulações, o pré-can-

didato conta que já se reuniu com amigos 
e familiares e lideranças municipais. Má-
rio Veloso ressalta que já esteve articulan-
do sua pré-candidatura com lideranças 
estaduais, como o deputado estadual Léo 
Barbosa e o vice-governador Wanderlei 
Barbosa. “Acredito que para fazer uma 
boa gestão precisamos ter em nossas ba-
ses lideranças que tenham um olhar volta-
do para o Município, como por exemplo, 
o deputado Léo Barbosa”.

Mário Veloso reiterou que está aberto 
a diálogos com os demais pré-candidatos 
da base, desde que seja para o bem do Mu-
nicípio. “Minha pretensão é a majoritária, 
mas se for necessário e para o bem do mu-
nicípio, poderemos flexibilizar”, comenta.

Quanto ao projeto de Governo, Má-
rio ressalta que irá elaborar junto com a 
comunidade. “Acredito que para governar 
temos que ouvir o povo, e eu conheço pra-
ticamente todas as famílias de Aparecida, 
sempre em contato direto. Por isso, quan-
do formos fazer o plano de Governo, ire-
mos ouvir a população”, conclui.

Mário destaca ainda que tem paixão 
pelo Município, e por isso, quer intensi-
ficar sua parcela de contribuição na Cida-
de. “Essa é a cidade que cresci, que tenho 
minha família e daqui não pretendo sair. 
Agora que já ajudamos no desenvolvi-
mento, por meio do nosso trabalho, que-
remos continuar de forma mais intensa, e 
para isso, estamos à disposição da socie-
dade, se assim for o melhor para a Cida-
de”, concluiu.
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Outro bom nome a aparecer no ce-
nário político de Aparecida do Rio 

Negro e disputar a eleição em outubro de 
2020 é o professor Alexandre Oliveira, 
(PSD). O pré candidato já nasceu na polí-
tica, seus avós e pais sempre fizeram parte 
do cenário político no Ceará.

Há onze anos morando em Apareci-
da, Alexandre construiu carreira profis-
sional e constituiu sua família na região. 
Com 35 anos de idade, o jovem professor 
assume a sete anos a Secretaria de Edu-
cação do Município e conta que é  pré-
-candidato por que acredita muito na 
capacidade de Aparecida e no seu povo. 
“Eu não posso ver pessoas não prepara-
das assumir uma gestão sem ter o com-
promisso de zelar pelo município, temos 
trabalhado muito para colocar Aparecida 
em um caminho de progresso. Me vejo 
preparado para administrar essa cidade. 
Eu amo esse lugar, e não quero que as coi-
sas regridam, quero que tenha progresso”, 
ressalta Alexandre.

O postulante afirmou que vem con-
versando com várias forças políticas da 
cidade com o objetivo de consolidar sua 
pré-candidatura a prefeito, e que tem sido 
sondado por várias lideranças políticas 
que têm interesse em apoiar o seu nome 
para a disputa.

Ao falar o que o motivou a colocar 
seu nome na pré disputa, Alexandre con-
ta que foi para atender pedidos das pesso-

O empresário Roberto Xavier (SD), 
42 anos, é outro nome que preten-

de concorrer às eleições para prefeito 
em Aparecida do Rio Negro. Xavier é 
casado e tem três filhos, e é empresá-
rio no ramo de móveis e eletrodomés-
ticos. Ele destaca que se sente prepa-
rado, principalmente pela experiência 
na área administrativa. “Eu creio que 
a gente tem um nome, uma história, e 
quem me conhece sabe que sou daqui, 
e sempre acreditei em Aparecida do 
Rio Negro, sei que a Cidade tem como 
melhorar. Todos que passaram pela 
gestão fizeram alguma coisa boa e te-
mos como procurar novos horizontes 
para ter Aparecida como uma grande 
cidade”, destacou.

Outro aspecto pontuado pelo pré-
-candidato é sua formação acadêmi-
ca. “Além de toda minha experiência, 
tenho minha formação em Contabili-
dade, e sou pós-graduado em Audito-
ria de Gestão Tributária, nesse mesmo 
segmento. Como gestor de uma em-
presa, sei que tem também como ad-
ministrar uma Prefeitura, tudo isso é 
administração”, comenta.

Quanto ao momento de articula-
ção, Roberto destacou que está aber-
to para diálogo com os grupos. “Nes-

Nome novo na 
política de Aparecida

as que buscam por ele e dos amigos que o 
credenciam a entrar no pleito. “Eu nunca 
tive esse sonho, não é vaidade minha, te-
nho o sonho de ver Aparecida se desen-
volvendo, e se as pessoas acreditam que 
eu sou um nome para o desenvolvimento 
de Aparecida eu me coloco à disposição 
para trabalhar para eles. O próximo ges-
tor não pode vir com pensamento de que 
gestão hoje se faz como há 20 ou 30 anos 
atrás. Nós temos um papel fundamental, 
que é de zelar pelo patrimônio público e 
ter responsabilidade com o bem público”, 
frisou.

Caso seja o próximo prefeito de Apa-
recida, Alexandre enfoca que a Educação 
terá respaldo para continuar evoluindo. 
“Prova disso é que na educação somos o 
4º melhor do Tocantins nos anos finais, e 
nos anos iniciais o 7º. Então se destaca, 
em vários programas que foram criados 
dentro da gestão do prefeito Deusimar”.

O setor da Saúde também receberá 
uma atenção especial do professor. “Essa 
área as pessoas tendem a reclamar e a 
gente pode melhorar mais ainda. A edu-
cação é a mola mestra de qualquer setor. 
Se nós trabalharmos bem a educação, as 
pessoas vão chegar nas outras áreas, com 
um novo pensamento. O pontapé que 
vejo aqui é a garantia do emprego e ren-
da, saúde, educação com diversos progra-
mas. Olhar voltado para todas as áreas e 
zelo com a saúde”, frisou.

Administração com 
investimentos

sa pré-candidatura já estamos visitando 
companheiros, grupos, e as famílias, já 
que a família é a base da sociedade, ou-
vindo a opinião do povo, que quer uma 
coisa nova, uma nova dimensão, e esta-
mos aí para atender essa necessidade, 
sendo bem aceito”.

Uma das bases para seu projeto de 
governo, caso venha a registrar a candi-
datura, é o incentivo ao emprego e negó-
cios na Cidade. “Traremos um projeto de 
infra-estrutura e emprego, já que vemos 
as dificuldades do nosso povo, e assim 
trazer empresas, incentivo, para fazer o 
povo acreditar na Cidade, por meio de 
empresários, agricultura familiar, acredi-
tando em nossos filhos, no crescimento”, 
disse.

Roberto já teve uma experiência no 
pleito municipal, como candidato a pre-
feito desistente nas eleições de 2016, pelo 
PRP, e reitera que a experiência o deixou 
mais preparado. “Volto mais maduro, 
pois na primeira vez não era o meu obje-
tivo, e agora é algo projetado, com bases 
mais sólidas e outra visão de política. De-
pois de estudar, pesquisar, entender para 
dar sequência na gestão pública e empre-
sarial, pois quem sabe administrar, admi-
nistra o pequeno, o grande, o público e o 
privado”, destacou.
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Prefeito de Novo Acordo decreta 
uso obrigatório de máscara  
A Prefeitura de Novo 

Acordo publicou um 
decreto, na tarde desta 

quarta-feira, 13 de maio, que tor-
na obrigatório o uso de máscara 
descartável ou reutilizável, a par-
tir do dia 18 de maio. O uso deve 
ser feito durante o deslocamento 
de pessoas em todo o território 
do município, para o atendimen-
to em estabelecimentos.

 A prefeitura Municipal dei-
xa ciente que, passa a ser obri-
gatório o uso de máscara de 
proteção, preferencialmente reu-
tilizável, a partir de 18 de maio 
de 2020, para todos os muníci-
pes que transitem em espaços 
públicos, como ruas, praças, es-
tabelecimentos públicos e pri-
vados e demais espaços abertos 
ao público, transporte coletivo, 
transporte individual, táxis ou 
por aplicativos e outros, para 
evitar transmissão comunitária 
do vírus da Covid19.

É responsabilidade dos pro-
prietários de estabelecimentos 
privados e de veículos de trans-
porte de passageiros o forneci-
mento gratuito de máscaras aos 
colaboradores. O município já 
conta com um caso de covid -19, 
uma recém-nascida se contami-
nou na maternidade em Palmas 
e continua internada.

Segue na Integra decreto
DECRETO Nº 15, DE 12 DE 

MAIO DE 2020.
Dispõe sobre a obrigatorie-

dade de uso de máscara de pro-
teção, na forma que especifica, 
como medida de enfrentamen-
to à transmissão comunitária da 
Covid19 e dá outras providên-

Prefeito Elson Lino decreta uso obrigatório de máscaras e interdita Praia do Borges e Cachoeira da Rampa

cias.
O PREFEITO DE NOVO 

ACORDO, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais 
conferidas na Lei Orgânica do 
Municipal,

CONSIDERANDO a neces-
sidade de mitigar a disseminação 
da Covid19 em razão dos eleva-
dos riscos à saúde pública,

CONSIDERANDO a proxi-
midade com a capital do estado, 
onde já apresenta vários registros 
de pessoas contaminadas com a 
Covid19,

CONSIDERANDO, que o 
fluxo de pessoas vindas de Pal-
mas/TO é considerável, e pode 
trazer pessoas contaminadas 

com a Covid19,

DECRETA:
Art. 1º Passa a ser obrigató-

rio o uso de máscara de proteção, 
preferencialmente reutilizável, 
a partir de 13 de maio de 2020, 
para todos os munícipes que 
transitem em espaços públicos, 
como ruas, praças, estabeleci-
mentos públicos e privados e de-
mais espaços abertos ao público, 
transporte coletivo, transporte 
individual, táxis ou por aplica-
tivos e outros, para evitar trans-
missão comunitária do vírus da 
Covid19.

Parágrafo único. Para os fins 
do disposto do caput deste arti-

go:
I – O uso de máscara por 

clientes e colaboradores é con-
dição para o funcionamento de 
estabelecimento privado, bem 
como para o acesso de usuários 
aos veículos de transporte de 
passageiros (coletivo ou indivi-
dual);

II – É responsabilidade dos 
proprietários de estabelecimen-
tos privados e de veículos de 
transporte de passageiros o for-
necimento gratuito de máscaras 
aos colaboradores.

Art. 2º Compete aos estabe-
lecimentos citados no caput do 
art. 1° e aos proprietários de ve-
ículos de transporte de passagei-

ros a exigência e o incentivo do 
cumprimento do disposto neste 
Decreto.

Art. 3° Em caso de descum-
primento da determinação esta-
belecida neste Decreto, o agente 
municipal poderá autuar em fla-
grante o infrator e aplicar multa 
por meio de guia a ser expedida 
pelo município, a saber:

I – Munícipe, multa no valor 
de R$ 30,00 (trinta reais), e reti-
rada do espaço público, que po-
derá ser espontânea ou, em caso 
de resistência, coercitiva pela au-
toridade pública;

II – Proprietário de estabele-
cimento privado ou de veículo de 
transporte de passageiros, multa 
no valor de R$ 60,00 (sessenta 
reais) por pessoa, e, em caso de 
reincidência, cassação do alvará/
licença de funcionamento.

Parágrafo único. Os recursos 
oriundos da aplicação de mul-
ta serão destinados às ações de 
combate a Covid19.

Art. 4º As medidas adota-
das neste Decreto não excluem 
outras ações fiscalizatórias, nem 
exime o infrator das demais san-
ções administrativas, cíveis e cri-
minais cabíveis.

Art. 5º Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em 
contrário.

Novo Acordo, 
12 de maio de 2020.

ELSON LINO DE AGUIAR FILHO

Prefeito de Novo Acordo

ISAEL DE ANDRADE AZEVEDO

Secretário Municipal de Saúde
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Prefeitura de Novo Acordo 
interdita Praia do Borges e 
Cachoeira da Rampa
O prefeito de Novo Acor-

do, Elson Lino Aguiar, 
anunciou novas medi-

das de prevenção à dissemina-
ção do novo coronavírus (Co-
vid-19). A prefeitura por meio 
do Decreto N.º 017/2020, reali-
za a interdição da praia do Bor-
ges e da Cachoeira da Rampa 
aos moradores e turistas, algo 
que segue providências de en-
frentamento de emergência em 
saúde pública decorrente do 
novo Coronavírus.

A medida terá vigência en-
quanto durarem as providên-
cias emergenciais contra a dis-
seminação da Covid-19.

O Decreto, assinado pelo 
prefeito Elson Lino Aguiar, uti-
liza como base legal o preceito 
constitucional de que a saúde 
é um direito de todos e dever 
do Estado, bem como o fato 
de o Brasil estar em situação 
de Emergência em Saúde Pú-
blica em decorrência do Coro-
navírus, com uma série de leis 
e portarias expedidas para re-
duzir a circulação de pessoas e 
propagação do vírus. 

“O objetivo é evitar que as 
pessoas continuem buscando a 
Praia e a Cachoeira da Rampa 
a cada dia, pois mesmo diante 
das recomendações, as pessoas 
insistem em continuar. As pes-
soas precisam entender que este 
é um momento de restrição, e 
não de férias. O momento é de 
ficar em casa, para que juntos 
possamos superar essa crise de 
saúde pública mundial”, afir-
mou o prefeito.

Segue na integra decreto

DECRETO Nº 17/2020.

Acrescenta o §7º ao art. 6º do 
decreto nº 09, de 25 de março de 
2020, e determina a interdição 
da Praia do Borges e a Rampa no 
Município de Novo Acordo.

O PREFEITO MUNICIPAL 
DE NOVO ACORDO/TO, no 
uso das suas atribuições legais, 
conferidas pela Constituição Fe-
deral e Lei Orgânica do Municí-
pio,

CONSIDERANDO que ain-
da subsiste a pandemia da Co-
vid19;

CONSIDERANDO o au-
mento de casos de pessoas con-
taminadas com a covid19 nas ci-
dades vizinhas;

CONSIDERANDO a reco-
mendação do ministério da saú-
de para que todos fiquem em 
casa para evitar proliferação da 
doença;

CONSIDERANDO que 
se constatou a aglomeração de 
pessoas na Praia do Borges e na 
Rampa, aumentando o risco de 
transmissão comunitária da co-
vid19,

DECRETA:

Art. 1º. Acrescenta o §7º ao 
art. 6º do decreto nº 09/20, que 
passa a ter a seguinte redação:

§7º. Fica interditada, en-

quanto perdurar a pandemia da 
covid19, a Praia do Borges e sua 
rampa de acesso, restando proi-
bido o acesso as mesmas, sob 
pena de aplicação das penalida-
des impostas no art. 17 do pre-
sente decreto;

Art. 2º. Este decreto em vi-
gência na data de sua publicação 
e revogando os dispositivos em 
contrário.

Novo Acordo/TO, 
13 de maio de 2020.

Elson Lino de Aguiar Filho.
Prefeito Municipal

Praia do Borges e 
Cachoeira da Rampa interditadas



Pré-candidatos iniciam corpo a corpo 
nas articulações pela Prefeitura 
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A Eleição Municipal 
em breve começa a 
bater em nossas por-
tas. Em Novo Acordo, 
muitos nomes são cota-
dos para a disputa que 
escolherá o novo gestor 
do município.

As articulações políticas 
para a disputa à suces-
são municipal em Novo 

Acordo, a 110 km da Capital, 
começaram a tomar contornos 
nos grupos da situação e da 
oposição no município. Os pré-
-candidatos iniciam suas ma-
nobras em busca de apoios que 
venham fortalecer a campanha 
eleitoral.

Muito conhecida por dis-
putas eleitorais acirradas, a Ci-
dade tem, por enquanto qua-
tro pré-candidatos a Prefeito, 
mas alguns ainda aguardam o 
aquecimento das articulações 
políticas para definir as possí-
veis alianças. Ao que tudo in-
dica, o município contará com 
três candidatos na disputa pelo 
maior cargo do Executivo.

Em entrevistas ao jornal 
Folha do Jalapão,  confirmaram 
que são pré-candidatos:  o ve-
reador Helânio Gomes (PTB), 
a professora Deusany Batista 
(DEM), o secretário de Ad-
ministração, Sildomar Perei-
ra (MDB) e Marlin Andrade 
(PP). Alguns nomes já foram 
sinalizados para registrar can-
didatura entre 20 de julho e 5 
de agosto. No entanto, cabe 
lembrar que alguns ainda po-
dem ser alterados.

Helânio Gomes: vontade 
de servir o próximo
O cenário político de Novo 

Acordo conta com o 
nome do vereador Helânio 
Gomes, (PTB) como pré-can-
didato a prefeito do município. 
Participante ativamente na po-
lítica há 20 anos, o vereador 
está em seu segundo mandato 
e tem atuação sólida e afirma 
que: “Política é o ato de servir. 
A gente tem falhas, não sou 
perfeito, mas tem 20 anos que 
estou lutando, fazendo um tra-
balho voltado para a comuni-
dade, isso me credencia a ser 
pré-candidato a prefeito” res-
salta.

Atuante nas áreas Social 
e Saúde, Helânio afirma que 

sem dúvida, a Secretaria de 
Saúde foi o grande aprendiza-
do da sua vida e dali abriu um 
grande leque de comunicação 
com os municípios de Palmas, 
Paraíso, Miracema e Porto Na-
cional.  “Política é ajudar, você 
não vive para você, vive para 
os outros. Abdiquei de tudo da 
minha vida para fazer aquilo 
que eu gosto, mexer com gen-
te, ajudar pessoas. Venho fa-
zendo um trabalho com pouca 
estrutura, contando com apoio 
de alguns parceiros e minha 
determinação. Hoje se sou pré-
-candidato a prefeito de Novo 
Acordo foi porque plantei essa 
semente. Me sinto preparado, 

passei um ano e pouco aqui na 
Secretaria de Saúde, fiz o que 
estava no alcance, e depois a 
gente vem trabalhando junto 
com pessoas que vem ajudan-
do a gente”, conta o vereador.

Aos 47 anos, casado com 
Luceni Gama, Helânio conta 
que se sente preparado para ser 
prefeito de Novo Acordo, “es-
tou lançando minha pré-can-
didatura, se for da vontade de 
Deus e do povo quero andar, e 
quero entrar sem mágoa, sem 
rancor. As articulações políti-
cas já foram iniciadas e não te-
nho dificuldade nenhuma com 
as lideranças. Vejo que Novo 
Acordo precisa de um gestor 
que tenha mais sensibilidade 
e eu estou preparado para isso. 
Não firmei candidatura a vice 
com ninguém ainda, por que 
acho muito precoce você fa-
lar fulano é meu vice, por que 
a partir do momento que você 
fecha isso aí, você já fechou a 
porta”, frisou.

As articulações do pré-
-candidato também se esten-
dem ao âmbito estadual. “Te-
nho abertura muito grande 
do deputado Cleyton Cardoso 
que é um grande amigo e com-
panheiro, tenho o apoio do 
deputado Waldemar Junior, e 
o deputado Toinho Andrade 
que é presidente do PTB, então 
temos os deputados que estão 
dando respaldo”, informou.

O pré-candidato ainda res-
saltou, “meu trabalho é para 
lançar uma candidatura. Hoje 
sou pré-candidato majoritário. 
Não é que estou sendo radical, 
é que agora vou colher o que 
plantei, não vou abrir mão da 

minha candidatura. Só abro 
mão da minha candidatura 
se Deus achar que não devo 
ser. Novo Acordo é uma cida-
de pólo, quando fui secretário 
consegui trazer muitos recur-
sos para cá. O turismo é uma 
coisa que tem que trabalhar e 
buscar mesmo, acho que é o 
grande alicerce do nosso Mu-
nicípio”.

Se vi a ser o prefeito de 
Novo Acordo em 2021, He-
lânio aponta a Saúde como o 
principal foco de sua gestão. 
“A gente terá olhos para todos 
os setores, mas a saúde será o 
carro chefe. Também teremos 
projetos para desenvolver o 
Município a ter renda, como 
a implantação de uma facul-
dade aqui dentro, tanto pú-
blica como privada, e isso vai 
atrair investidores, toda região 
vai estar morando aqui. Agora 
a questão de bem-estar social, 
dos moradores, a saúde e edu-
cação é prioridade”, afirma.

Helânio concluiu a entre-
vista afirmando que ama a ci-
dade e que sua família faz par-
te da história do município. 
“Novo Acordo é minha casa, 
tenho orgulho de ser novoar-
codense, passei minha infân-
cia aqui. A única coisa que vejo 
que tem que acabar aqui em 
Novo Acordo para ter o desen-
volvimento é essa politicagem, 
porque isso arrebenta. Precisa-
mos do perfil de um prefeito 
que seja gestor de verdade, te-
nha sensibilidade com as pes-
soas, e que acabe com lado A 
e lado B, por que o que existe 
é um só lado, o lado do povo”, 
finaliza.



Professora 
Deusany: Vontade 
de fazer mais
O nome da professora Deu-

sany Batista (DEM), é 
um dos nomes que está cota-
do para a disputa eleitoral de 
2020. Ainda pré-candidata, 

a professora de 61 anos apre-
senta um currículo cheio de 
experiências profissionais e 
vontade de fazer mais pelo 
município que afirma amar. 
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“Eu acredito no povo de 
Novo Acordo mesmo, acre-
dito também que posso fazer 
muito por esse município”, 
destacou a professora que 
ressalta estar mais preparada 
e que sua pré-candidatura 
nasceu desde que mora em 
Novo Acordo, “tenho vonta-
de política, prestar meu tra-
balho e mostrar o que posso 
fazer por essa cidade”, ressal-
ta.

A pré-candidata já foi ve-
readora por dois mandatos, 
secretária de Saúde nos anos 
de 1996 a 2000 e disputou a úl-
tima eleição como candidata a 
prefeita, ficando em segunda 
lugar com 1099 votos.  Hoje 
Deusany tem um grupo de 
apoiadores bastante concei-
tuado, contando com a sina-
lização positiva de deputados 
federais, como a professora 
Dorinha, vice-governador, 
governador do Estado, depu-
tado Estadual Leo Barbosa e o 
senador Eduardo Gomes.

Ao falar de seus principais 
projetos, a postulante conta 
que sua intenção é que o mu-
nicípio receba projeção nacio-
nal. “Quero levar Novo Acor-

do a ser reconhecida lá fora 
como uma cidade que tem um 
grande potencial turístico, in-
vestir na juventude, para que 
possamos ter geração de ren-
da no município, e melhorar a 
situação econômica”, conta.

Ao ser questionada por 
que quer ser prefeita de Novo 
Acordo, Deusany enfatizou, 
“devido ao fato de a gente ser 
professora, conhecer a reali-
dade da região e das pessoas, 
sabemos que podemos fazer 
mais. Não queremos criticar 
ninguém com relação a admi-
nistração, cada um faz a sua, 
mas acho que a gente pode 
ter um olhar diferente, mais 
próximo do povo, participar 
mais. Fazer com que a comu-
nidade participe da gestão, 
trazer mais pra perto, unir 
gestão e povo, mostrar que 
podemos fazer a diferença 
nesse sentido. Acreditar mais 
na juventude e entender que 
ela pode fazer o melhor pela 
cidade, pode desenvolver um 
trabalho de qualidade. En-
fim, acreditar que em Novo 
Acordo existem pessoas ca-
pacitadas que podem desen-
volver um trabalho, possa dar 
uma identidade para a cidade, 

mostrar que o município é ca-
paz de crescer, no contexto do 
Estado do Tocantins”.

A pré-candidata sorri ao 
falar da cidade onde pratica-
mente nasceu. “Para mim aqui 
é tudo, cresci, criei minha fa-
mília, apesar de ser solteira te-
nho uma família de 13 irmãos 
e praticamente todos vivem 
aqui ou próximo daqui. Acre-
dito que vou lutar por essa 
cidade até os últimos dias de 
vida, quero ver minha cida-
de cada dia melhor. Hoje eu 
coloco meu nome à escolha 
por que me vejo mais prepa-
rada, madura e com vontade 
de fazer melhor. Hoje nós 
temos um grupo grande, a 
nível municipal, nacional e 
estadual, isso traz muita cer-
teza de que podemos fazer 
o melhor por Novo Acor-
do. A gente tem um diálogo 
bastante acentuado com os 
líderes políticos locais, sou 
realmente uma pessoa que 
não tem nenhum problema, 
sou política, não faço poli-
ticagem, tenho diálogo com 
todos os grupos, todas as 
pessoas interessadas no de-
senvolvimento da cidade”, 
concluiu.

Sildomar Pereira: “Quero ser prefeito para 
fazer uma administração com seriedade”
O secretário de Adminis-

tração Sildomar Pereira 
(MDB), 57 anos, é outro nome 
cotado como pré-candidato a 
prefeito de Novo Acordo. Filho 
do município, ele exerce o car-
go de secretário municipal em 
três mandados.

Um dos fatores positi-
vos para o pré-candidato é 
o bom relacionamento que 
sempre teve com o gestor, a 
experiência e convivência 
de bons momentos na ges-
tão que lhe credenciam hoje 
o desejo de ser o gestor do 
município. “Ao contrário de 
muitos que se preparam para 
a campanha, eu primeiro me 
preparei para administrar o 
município.  Hoje tenho co-
nhecimento, experiência e 
maturidade. Isso me faz acre-
ditar que estou preparado 
para conduzir a gestão e dar 
a minha contribuição para 
o desenvolvimento de Novo 
Acordo”, frisa Sildomar.

Conhecer de perto cada 
morador e saber da neces-

sidade de cada um facilita 
mais para o pré-candidato 
ao pontuar alguns acertos da 
gestão. “Sempre fiz questão 
de acompanhar as ações de 
cada secretaria, sempre me 
colocando como colabora-
dor, estive a cada momento 
a disposição do prefeito para 
atender as reivindicações 
do povo. Não tenho dúvida 
que contribui para um Novo 
Acordo melhor, hoje temos 
uma Prefeitura que tem cré-
ditos, que paga os fornece-
dores e funcionários em dia, 
que realizou obras. Sempre 
estivemos a serviço da co-
munidade”, pontuou.

Sildomar afirma que está 
aberto para agregar forças no 
grupo de base. “Não tenho 
nada contra os nomes, mui-
to pelo contrário, vejo isso 
como uma opção para que a 
população possa decidir pelo 
melhor. Eu coloco o meu 
nome pela experiência, sin-
to que estou preparado para 
administrar Novo Acordo. 

Estou fazendo minhas ar-
ticulações, levando minhas 
propostas em busca de apoio, 
mas se for escolhido outro 
nome, vamos nos unir para 
trabalhar em prol do melhor 
para o município”.

Ao pontuar suas priori-
dades, caso venha ser o pre-
feito em 2021, Sildomar afir-
ma: “dar mais credibilidade 
aos secretários, não que não 
tenha, mas quero aumentar, 
ampliar mais ainda os es-
forços de todas as pastas e 
investir no turismo, pois en-
tendemos que esse também 
pode ser um carro chefe que 
pode alavancar o município. 
Vamos construir um plano 
de governo ouvindo a popu-
lação. Transformar a mente 
pelo conhecimento, atenden-
do no dia a dia a necessidade 
da população”, resume.

O trabalho prestado nes-
ses últimos três anos, pro-
porcionou maior amadure-
cimento ao secretário que 
conta dos momentos de crise 

e dificuldade que o municí-
pio passou. “Nesse período 
a gente sofreu no combate às 
dificuldades que tivemos que 
passar, isso me trouxe mais 
conhecimento, mais ama-

durecimento para hoje dizer 
que estou pronto para admi-
nistrar Novo Acordo, quero 
ser prefeito para deixar meu 
legado na história de nossa 
cidade”, concluiu Sildomar.
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Marlin: Política 
justa e sem gastos 
O empresário do ramo far-

macêutico, José Marlos 
Oliveira de Andrade (PP), co-
nhecido como Marlin, é outro 
nome a aparecer no cenário 
político de Novo Acordo e que 
pretende disputar a eleição 
em outubro de 2020. A vonta-
de de fazer a mudança políti-
ca em Novo Acordo foi o que 

impulsionou a sua pré-candi-
datura como ele mesmo conta 
ao Folha do Jalapão. “Sou fi-
lho dessa minha amada cida-
de com família conceituada na 
política, coloco meu nome à 
disposição na pré-candidatu-
ra a prefeito, por analisar a ne-
cessidade da mudança política 
da cidade em que disputas en-

tre grupos políticos grandes 
não favorecem o povo mais 
humilde”, disse.

O pré-candidato destaca 
que vê na política a esperança 
para ajudar o Município a se 
desenvolver, a para isso tem 
apresentado muitas propos-
tas às famílias novoarco-
denses. “Vivencio de perto 
a dificuldade de cada classe, 
não tenho rejeição ou algo 
que me desabone nem poli-
ticamente nem socialmente. 
Minha honestidade e inte-
gridade moral são meu car-
ro-chefe para a campanha, 
tendo livre acesso a todas 
as famílias de Novo Acordo. 
Levanto a bandeira da polí-
tica justa e sem gastos por 
acreditar que a administra-
ção de uma cidade se inicia 
na campanha”, comenta.

Para o postulante, os pro-
jetos para o Município aden-
tram diversas áreas que devem 
alavancar a economia local, 
com projeto principal para o 
fortalecimento no turismo – 
investir mais na juventude, 
por já ter sido secretário da 
juventude – e por conhecer 

de perto os anseios dos jovens. 
“Como cristão e defensor da 
família tenho projetos para 
desenvolvimento e geração 
de empregos e renda com 
investimentos no turismo e 
na agricultura familiar, for-
talecendo assim o comércio 
e trazendo oportunidades 
para jovens e adolescentes 
com bolsas de estudo e um 
calendário festivo e esporti-
vo, tendo grande aceitação 
na juventude. O povo me in-
titula como o ‘Novo’, na cer-
teza da renovação do pro-
cesso político, acreditando 
em melhorias na comunida-
de como um todo, sem per-
seguição ou discriminação”, 
frisou.

De acordo com ele, as 
articulações no âmbito es-
tadual e municipal estão 
acontecendo, tendo apoio 
da Senadora Katia Abreu e a 
deputada Estadual Valderez 
Castelo Branco. “Isso traz 
notoriedade ao Município 
com a força feminina e com 
o sólido partido PP, que tem 
uma das maiores representa-
tividades nacionais. Trago o 

anseio da população em uma 
nova forma de governar com 
respeito, honestidade, jovia-
lidade acessibilidade com 
carisma e responsabilida-
de. Hoje estamos discutindo 
com o povo, sou uma pessoa 
para o diálogo, faço parte da 
base do Governo, acho que 
todo diálogo que vier será 
aproveitado para o bem da 
população. Quero ser prefei-
to por conhecer de perto, te-
nho anseio de ajudar o povo, 
vejo a necessidade do povo e 
a necessidade da mudança”, 
concluiu.

Marlin é casado com 
Alessa das Graças Silva Lei-
tão, já foi professor, secretá-
rio de Esportes do Município 
durante a gestão da ex-prefei-
ta Eliane Coelho, e secretário 
Municipal de Agricultura na 
administração do ex-prefei-
to José Coelho. Atualmente é 
funcionário público e empre-
sário. O pré-candidato é bas-
tante cobiçado pelos demais 
candidatos para a composição 
de alianças, por ser um nome 
novo que pode vir a ter boa 
aceitação no município.

Em comunicado 
divulgado nesta 
sexta-feira,8, o 

vereador Jordel Mace-
do informou à popu-
lação de Novo Acordo 
que não participará da 
disputa pelo cargo de 
prefeito do município.

Segundo ele, no gru-
po formado pelo MDB, 
partido ao qual é filia-
do, surgiu outro nome 
e Jordel optou por se-
guir o grupo e sair à re-
eleição para o legislati-
vo municipal.

Confira a íntegra 
do Comunicado:

Eu, vereador Jordel 
Macedo, (MDB), ve-
nho a público agradecer 
aos amigos e amigas que 
acreditaram na possibili-

Vereador Jordel Macedo desiste de 
concorrer à prefeitura de Novo Acordo

dade de termos a juventude 
fazendo parte de uma elei-
ção para Prefeito de nossa 
querida Novo Acordo.

Afirmo que não foi pos-
sível seguir com os projetos 
e registrar a minha pré-can-
didatura a prefeito de Novo 
Acordo, no qual representa-
ria o MDB, partido ao qual 
me filiei para disputar à ree-
leição como Vereador.

Após o anúncio do atual 
prefeito, Elson Lino Aguiar 
(Dotozim), retirando seu 
nome da disputa à reeleição 
para o cargo do Executivo 
Municipal, meu nome foi 
apontado por vários seg-
mentos como uma boa op-
ção.

E com isso vi a oportuni-
dade, como um Jovem Ve-
reador, de aceitar o desafio 
e colocar meu nome à dis-
posição dos companheiros 
do grupo e também de toda 
a sociedade. Alimentamos 
assim, a minha pré-candi-

datura a prefeito pelo MDB.
Mas, dentro de minha 

visão, vejo que política se 
faz com união, com pensa-
mentos positivos voltados 
ao eleitorado. Em nosso do 
grupo surgiu outro nome 
como pré-candidato a pre-
feito, também pelo MDB. 
Dentro do bom senso, de-
cidi retirar meu nome da 
pré-candidatura a prefeito e 
seguir meus projetos como 
vereador. Assim, acredito 
que manteremos a união, o 
bom senso e projetos para o 
desenvolvimento do muni-
cípio de Novo Acordo.

À população de Novo 
Acordo eu reafirmo a mi-
nha candidatura à reelei-
ção ao cargo de Vereador, 
acreditando nos propósitos 
de Deus, que sempre me 
deu oportunidade de ajudar 
nossa comunidade. Acredi-
to que dias melhores virão 
para nossa cidade e que jun-
to com vocês estarei defen-

dendo o interesse de todos 
no Legislativo da nossa que-
rida Novo Acordo.

O futuro a Deus perten-
ce e, se for da vontade dele, 
estaremos lá para deixar 
nossa contribuição nessa 

Maravilhosa Cidade.
*Novos Tempos…
*Novas Ideias…
*Novo Acordo

Jordel Macedo
Vereador
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São Felix do TO é a primeira cidade 
do Jalapão a restringir acesso a 
entradas do Município
O Decreto 054/2020 
entra em vigor nesta 
quinta-feira, 07. Quem 
se deslocar para o mu-
nicípio deve apresentar 
documentos que com-
provem residência na 
cidade.

Após a confirmação da 
primeira morte na re-
gião do Jalapão devi-

do ao novo Coronavírus (CO-
VID-19), um segundo caso 
confirmado de contaminação 
em uma criança recém-nasci-
da e o aumento de casos sus-
peitos, o prefeito de São Félix 
do Tocantins, Marlen Ribeiro 
assinou o Decreto 054/2020 
que determina o fechamento 
imediato das vias de acesso à 
cidade e estabelece o uso obri-
gatório de máscaras de prote-
ção.

O decreto entrou em vigor 
no dia 7 de maio, e determina 
que as medidas de isolamento 
sejam mantidas até o dia 30 de 
maio, podendo ser prorroga-
das conforme a necessidade. 

De acordo com Marlen 
Ribeiro, a decisão da gestão 
municipal se justifica devido 
a presença de muitas pessoas 
no município que insistem em 
frequentar os pontos turísti-
cos, mesmo com a recomen-
dação de distanciamento so-
cial. “Devido aos dois casos na 
região, um em Lizarda e outro 
em Novo Acordo, sendo que 
os dois municípios fazem di-
visam com São Félix, é que a 
gestão resolve adotar as medi-
das constadas no decreto. Te-
mos muitos habitantes idosos 
no município e precisamos 
resguardar a saúde da nos-
sa população, por isso resol-
vemos adotar essas medidas 
mais rígidas”, informou.

Acesso limitado
De acordo com o decreto, 

todas as vias de acesso ao mu-
nicípio de São Félix do Tocan-
tins deverão sofrer restrições 
quanto a circulação de veícu-

los e pessoas. Fica proibido o 
ingresso ao município de pes-
soas de outros estados e mu-
nicípios e a prefeitura destaca 
que poderá utilizar barreiras 
de contenção com a presen-
ça de autoridades municipais, 
agentes de fiscalização da Pre-
feitura, juntamente com a Po-
lícia Militar do Tocantins e Vi-
gilância Sanitária Municipal.

As pessoas com residência 
fixa e habitual no município 
poderão ter acesso normal-
mente. Já pessoas que pos-
suem propriedade em São Fé-
lix, como donos de chácaras e 
fazendas, mas não a utilizam 
como primeira residência, 
não poderão ter acesso ao mu-
nicípio, exceto se comprovada 
urgência.

O decreto ainda desta-
ca que as autoridades pode-
rão solicitar documentos que 
comprovem a propriedade, 
como certidão de matrícu-
la do imóvel, comprovante 
de água, luz, IPTU, certidão 
de nascimento entre outros. 
Além disso, também estabe-
lece multa de até dez (10) sa-
lários mínimos para morador 
da cidade que descumprir o 
decreto e transportar turistas 

para os atrativos localizados 
no município.

A medida ainda ressal-
ta que aos que for permitido 
o ingresso no município de-
verão ficar em quarentena, 
conforme orientação da OMS 
(Organização Mundial de 
Saúde), sendo que pessoas 
sintomáticas deverão obriga-
toriamente ficar em isolamen-
to, sob pena de medidas legais 
aplicáveis. Todas as pessoas 
que adentrarem ao município 
deverão assinar um Termo de 
Responsabilidade na entrada 
da cidade para quarentena ou 
isolamento.

Uso de máscara obrigató-
rio

A partir do dia 11 de maio 
será obrigatório o uso de más-
caras de proteção facial em to-
dos os espaços públicos, esta-
belecimentos comerciais e de 
serviços em São Félix do To-
cantins. As máscaras caseiras, 
confeccionadas com tecidos 
também podem ser utilizadas. 

Os estabelecimentos es-
senciais que continuam fun-
cionando deverão impedir 
a entrada e permanência de 
pessoas que não estiverem uti-
lizando máscara de proteção. 
Além disso, devem observar a 

quantidade de pessoas dentro 
dos locais, sendo que o quan-
titativo máximo é de 10 pes-
soas.

O gestor municipal frisou 
que as medidas estão em con-
sonância com as recomenda-
ções da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e do Minis-
tério da Saúde para reduzir a 
transmissibilidade do vírus. 
“Estamos adotando essas me-
didas para proteger a nossa 
população e garantir que pes-
soas de outras localidades não 
entrem no município e pos-
sam trazer consigo o vírus”, 
frisou Marlen.

Ônibus são utilizados para bloqueios das entradas da cidade
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Lizarda também fechar os 
acessos para conter Covid-19 
Com um caso de Co-

vid-19 que veio a óbito 
na terça-feira, 5, Lizar-

da decidiu fechar as frontei-
ras. Decreto publicado nesta 
quinta-feira, 7, proíbe o aces-
so de veículos de transporte 
intermunicipal e interestadual 
e de qualquer pessoa que não 
seja da cidade. Já é o segundo 
município da região do Jala-
pão – principal ponto turísti-
co do Tocantins – a adotar a 
medida. O primeiro foi São 
Félix.

Exceções
Além dos munícipes, o 

Decreto da Prefeitura de Li-
zarda ainda permite a entrada 

de caminhões que abastecem 
o comércio e das autoridades 
públicas federais e estaduais.

Boletim
Lizarda tem uma morte 

registrada por Covid-19 e até 
agora foi a única notificação 
da doença. Atualmente, o mu-
nicípio trabalha com dois ca-
sos suspeitos e outros 20 estão 
sendo monitoriados.

Outras medidas
O município já proibiu 

qualquer tipo de aglomera-
ção em áreas públicas, tornou 
obrigatório o uso de másca-
ras e estabeleceu regras para o 
funcionamento do comércio.

Lizarda monitora parentes de paciente
enterrado antes da confirmação para Covid-19

Município ao nordeste do 
Tocantins, a 270 km de Pal-
mas, Lizarda enterrou seu 
primeiro paciente confirrma-
do de Covid-19. Luiz Pulgas 
tinha 68 anos. 

O secretário de Saúde do 
município, Laerte Batista Nu-
nes, explica a situação.

“Primeiro, assim, nós que 
recebemos o resultado labo-
ratorial, inclusive ele saiu no 
boletim epidemiológico do 
Estado. Então nós, recebe-
mos do Lacen, o resultado 
positivo, que ele havia tes-

tado para Covid19. Na ver-
dade, ele é paciente da rede 
privada, embora ele esteve na 
UPA um dia antes de ir para 
o hospital particular, que ele 
tem plano de saúde. E após 
isso, ele acessou a rede priva-
da e já cou internado, durante 
três dias. Aí ele testou positi-
vo. E, na verdade, pode não 
ter sido única e exclusiva-
mente a causa, porque ele já 
fazia tratamento de um cân-
cer. Que não é uma informa-
ção que consta, que ele tem 
uma certidão de óbito, que 

consta uma outra causa. Mas 
nós, enquanto secretaria mu-
nicipal de saúde, a gente não 
emite uma opinião se a gente 
não tiver as conrmações do 
que já atendeu o paciente”.

“O velório foi num perío-
do curto, a gente não teve a 
informação, não foi repassa-
do para nós que ele era sus-
peito de Covid-19 que havia 
coletado material, portanto a 
gente não tinha como seguir 
um protocolo, porém o cai-
xão veio lacrado, os familia-
res tiveram o cuidado de não 

deixar as pessoas se aproxi-
marem, foi seguido isso, as 
pessoas estavam com másca-
ras, tinha álcool em gel, tudo 
muito respeitoso nesse senti-
do”.

“O primeiro passo fize-
mos um levantamento, por-
que não foram muitas as 
pessoas que tiveram conta-
to próximas com ele, mais a 
esposa, filhos e netos que ti-
veram. Essas pessoas, a gen-
te colocou em isolamento 
domiciliar e alguns parentes 
mais próximos, o irmão dele, 

a cunhada, e essas pessoas a 
gente está noticando.”

“Não temos ninguém 
apresentando sintomas na 
unidade não apresentou ne-
nhum caso, tanto contactan-
tes dele, quanto familiares, 
assim como dentro da comu-
nidade também não tem. A 
gente faz fronteira com Ma-
ranhão (Alto Parnaíba) e ca 
próximo do Piauí (Santa Fi-
lomena, a mais próxima) e 
estamos fazendo o trabalho 
de barreira e de conscientiza-
ção”.



24 LIZARDA

Lizarda perde um grande 
homem, Everaldo Torres faleceu

O ex-vereador de Li-
zarda, Everaldo Tor-
res faleceu na tarde 

do dia 12 de maio. Ele estava 
internado em uma UTI par-
ticular, de acordo com infor-
mações da família, havia sido 
confirmado com Covid 19.

Após testes positivos para 
o novo coronavírus, a mulher 
de Everaldo, que também foi 
infectada, está em isolamento 
domiciliar. Já o filho está in-

Everaldo Torres tinha 
52 anos e estava inter-
nado em um hospital 
particular de Palmas, 
onde morava com a 
família.

ternado em situação estável
Everaldo exerceu o cargo 

de Vereador por três man-
datos e foi vice-prefeito por 
duas vezes. Deixa como le-
gado uma belíssima trajetó-
ria marcada pelo respeito ao 
próximo, amor e dedicação 
à família e amigos, além  de 
relevantes serviços prestados 
ao município de Lizarda.

Há cerca de 6 anos, Eve-
raldo tinha a saúde fragiliza-
da em consequência de um 
Acidente Vascular Cerebral 
(AVC) sofrido há aproxima-
damente cinco anos, quando 
se mudou de Lizarda para a 
Capital. Além disso, o pa-
ciente era cadeirante e tinha 
epilepsia.

Atualmente ele vivia em 
Palmas com sua família. Eve-

O corpo do ex-vereador e 
ex-vice prefeito, Everaldo Torres 
foi enterrado em Lizarda na tar-
de do dia 13 de maio. Não hiuve 
velório para que não corresse ris-
co de contaminação, já que Eve-
raldo testou positivo para Co-
vid-19. O corpo deve chegar por 
volta das 16h no Município.

O veículo da funerária passoi 
na Avenida Primeiro de Janeiro 
e que o corpo foi transportado 
direto para o cemitério. A popu-
lação deu o último adeus a Eve-
raldo nas portas de suas casas, 
quando o carro funerário se des-
locava.

Notas de pesar
A Prefeitura Municipal de 

Lizarda, lamenta profundamen-
te o falecimento do Sr. Everaldo 
Torres. 

Everaldo foi Vice Prefeito e 
Vereador da nossa cidade, ma-
nifestamos nossa solidariedade 
pela perda irreparável para a fa-
mília. O governo municipal de-
creta luto oficial de três dias em 
todas as repartições públicas.

Suelene Lustosa 
Prefeita de Lizarda 

*******
Com profundo pesar que 

recebemos o comunicado do fa-
lecimentos do nobre colega ex 

raldo deixa esposa e quatro 
filhos. 

A prefeita Suelene Matos, 
lamentou a morte de Everal-
do e disse que, além de vere-

ador e vice-prefeito do muni-
cípio, ele sempre foi um líder 
político de grande influência 
e, certamente, vai fazer fal-
ta ao mundo político local. 

“Apesar de nos últimos tem-
pos estar afastado, tratando 
de sua saúde, sempre foi uma 
pessoa muito querida no mu-
nicípio”.

Corpo de ex-vereador Everaldo Torres foi 
sepultado em Lizarda

vereador Everaldo da Gloria Tor-
res, que veio a óbito no dia 12 de 
maio. Nosso colega já vinha há 
algum tempo lutando contra al-
guns problemas de saúde onde se 
afastou ainda no mandato de ve-
reador. Everaldo deixa seu lega-
do pelo o trabalho prestados aos 
mais necessitados.

Neste momento de dor deixo 
meu pesar e solidariedade a sua 
esposa e minha amiga Juscinei-
de Cordeiro, a seus filhos Odí-
lio, Fábio, Pedro Henrique e João 
Gabriel.

Thaline Oliveira
Vereadora

*****
Perdemos um grande líder 

para a COVID-19, o nosso ami-
go,  ex-vereador e ex-vice-prefei-
to de Lizarda, Everaldo Torres, 
na noite desta terça-feira, 12, em 
Palmas.

Detentor de vários manda-
tos de vereança, Everaldo deixou 
uma folha de serviços prestados 
ao município. Estamos profun-
damente tristes e consternados 
com o ocorrido, e com corações 
apreensivos, mas esperançosos 
pela saúde da esposa e do filho 
de Everaldo com o mesmo diag-
nóstico. 

Externamos e elevemos to-
dos os nossos pensamentos e 

orações aos familiares e amigos.
Descanse em paz, Everaldo, 

e que Deus o acolha merecida-
mente.

Deputada Federal, Dulce 
Miranda e Marcelo Miranda

******
Em nome do jornal Folha 

do Jalapão, nossa equipe se so-
lidariza com a família e amigos 
pelo falecimento de Everaldo 
Torres. Retratamos por diversas 
vezes nas páginas de nosso jor-
nal parte de sua história e traje-
tória política no Jalapão.

Neste momento de dor, nos 
solidarizamos com seus familia-
res ratificando nosso voto de pe-
sar pela grande perda.

Wenina Miranda- diretora 
do Folha do Jalapão 

******
Foi com muita tristeza que 

recebi a notícia da morte do 
amigo e ex-vereador de Lizarda, 
Everaldo Torres ocorrida na tar-
de desta terça-feira, 12.

Everaldo exerceu o cargo de 
vereador por três mandatos e foi 
vice-prefeito por duas vezes. A 
sua trajetória na cidade foi mar-
cada pelo esforço e pela dedica-
ção nos serviços prestados à po-
pulação de Lizarda. Ele sempre 

se destacou pelo seu exemplo de 
caráter na vida privada e em sua 
missão pública.

Everaldo Torres nos deixou 
hoje, mas viverá na memória de 
seus amigos e de seus familiares. 
Neste momento de dor e pesar 
externo a minha solidariedade, 
em especial a sua esposa e seus 
quatro filhos pedindo a Deus que 
conforte a todos.

Wanderlei Barbosa – Vice-
-governador do Tocantins

******
Recebi com muita tristeza a 

notícia do falecimento do amigo 
Everaldo Torres, ocorrida no dia 

12, em Palmas, em decorrência 
de complicações da covid-19.

Everaldo é parte da história 
política de Lizarda,  com três 
mandatos de vereador e um de 
vice-prefeito.  

Sempre amigo e apoiador, 
ele deixa sua história marcada 
não só na cidade, mas com to-
dos que teve a oportunidade de 
conviver. 

Seu jeito alegre e carismáti-
co sempre será lembrado. 

À sua esposa, filhos e fami-
liares, que sofrem por sua per-
da, a nossa solidariedade.

Deputado Vilmar de Oli-
veira (Solidariedade)



25 PONTE ALTA DO TOCANTINS

Ponte Alta do TO é terceira cidade do 
Jalapão ser contaminada pelo Covid-19
No dia das mães, o 
Jalapão volta a sofrer 
o impacto da chegada 
do coronavirus na re-
gião. Na maior cidade 
jalapoeira, a Prefeitu-
ra comunica primeiro 
caso da covid-19

A Prefeitura de Pon-
te Alta do Tocantins, 
maior cidade do Jala-

pão, confirmou na tarde do 
dia 10 de maio, o primeiro 
caso de Covid-19 no municí-
pio. Segundo comunicado da 
Secretaria Municipal de Saú-
de, a paciente realizou teste 
rápido com resultado negati-
vo. Um novo teste foi realiza-
do pelo Laboratório Central 
(LACEN) e teve resultado po-
sitivo. A paciente está em iso-
lamento domiciliar.

Foi confirmado mais três 
casos positivos de Covid-19. 

Com os novos registros, o 
município chega a 4 confir-
mações do novo coronavírus.

A Secretaria Municipal de 
Saúde reforça que a população 
não deve se alarmar, mas se-
guir à risca as medidas de pre-
venção e isolamento domici-
liar. 08 pacientes estão sendo 
investigados, e 03 fizeram tes-
tes e aguardam resultado.

A paciente é do sexo femi-
nino, 60 anos de idade, resi-
dente na zona rural, e come-

çou a apresentar os sintomas 
há 15 dias, após viajem a Pal-
mas. No entanto, não se sabe 
ainda a origem correta do 
contágio.

Depois de procurar o sis-
tema de Saúde de Município, 
foi realizado teste rápido com 
resultado negativo no dia 8 
de maio, em que também foi 
realizado outro teste pelo La-
boratório Central (Lacen) que 
confirmou o resultado positi-
vo neste domingo, 10.

A paciente está em isola-
mento domiciliar, sendo mo-
nitorada. Os familiares e pes-
soas que tiveram contato com 
a paciente, conforme relato 
da própria paciente, também 
se encontram em isolamento 
domiciliar, sendo que 08 es-
tão sendo investigados, e 03 
fizeram teste e aguardam re-
sultado.

A Secretaria Municipal de 
Saúde reforça que a população 
não deve se alarmar, mas seguir 

à risca as medidas de prevenção 
e isolamento domiciliar.

*Diariamente a Prefeitura 
Municipal de Ponte Alta do 
Tocantins, através da Secreta-
ria Municipal de Saúde, divul-
ga o Boletim Epidemiológico 
Municipal do Coronavírus – 
COVID-19.

O objetivo com a divulga-
ção do Boletim é manter a po-
pulação informada em relação 
à doença.

Prefeito Kleber Rodrigues decreta 
instalação de Barreiras Sanitárias  

A Prefeitura Municipal de 
Ponte Alta do Tocantins, pu-
blicou na manhã desta quarta-
-feira, 13, o Decreto Municipal 
n° 22/2020, de 13 de maio de 
2020, que institui a instalação 
de Barreiras Sanitárias para en-
freamento ao novo coronavírus 
(COVID-19).

As instalações das barreiras 
terão início nesta sexta-feira, 15 
de maio de 2020. O Município 
já tem três casos confirmados da 
covid-19.

Veja abaixo o decreto 
na íntegra:

DECRETO Nº 22/2020, DE 
13 DE MAIO DE 2020.

INSTITUI BARREIRA SA-
NITÁRIA PARA ENFRENTA-
MENTO AO NOVO CORO-
NAVÍRUS (COVID-19), E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.    O 
PREFEITO MUNICIPAL DE 
PONTE ALTA DO TOCAN-
TINS-TO, no uso de suas atri-

buições legais;
CONSIDERANDO que a 

saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido median-
te políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promo-
ção, proteção e recuperação (art. 
196, CF/88);

CONSIDERANDO a disse-
minação do Coronavírus (CO-
VID-19), já havendo veiculações 
na imprensa noticiando diversos 
casos de infecções no Estado do 
Tocantins;

CONSIDERANDO que, por 
meio da Portaria n° 188, de fe-
vereiro de 2020, o Ministério da 
Saúde declarou Emergência em 
Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN), em decor-
rência da Infecção Humana pelo 
novo Coronavírus, o que exige 
esforço conjunto de todo o Siste-
ma Único de Saúde pela identi-
ficação da etiologia dessas ocor-
rências, bem como a adoção de 
medidas proporcionais e restri-

tas aos riscos;
CONSIDERANDO que a 

Organização Mundial de Saúde 
(OMS) declarou, em 11 de mar-
ço do corrente ano, o estado de 
pandemia de COVID-19;

CONSIDERANDO que o 
Município vem adotando uma 
série de medidas enérgicas e ne-
cessárias tanto para prevenir e 
conter o avanço da doença, bem 
como para ao menos amenizar 
os severos efeitos econômicos 
em sua decorrência, destacando-
-se o disposto nos decretos: De-
creto Municipal n° 19/2020.

DECRETA:
Art. 1º – A partir do dia 15 de 

maio de 2020, ficam instituídas 
as barreiras sanitárias nas entra-
das da cidades enquanto estiver 
vigente o estado de emergência 
em saúde para enfrentamento ao 
novo coronavírus (COVID- 19), 
todas as principais entradas que 
permitam o acesso ao Município 
de Ponte Alta do Tocantins-TO, 
salvo para:

I    – Residentes no territó-
rio municipal, devendo apre-
sentar comprovante de endere-
ço ou documento de inscrição 
no cadastro do Imposto Predial 
Territorial Urbano – IPTU;II    – 
Pessoas que trabalhem nos esta-
belecimentos cuja atividade seja 
excepcionada no que se refere ao 
funcionamento no Município, 
devendo apresentar documento 
que comprove o vínculo empre-
gatício com os estabelecimentos 
que estejam em funcionamento;

III    – Transporte de mer-
cadorias essenciais ou casos de 
urgência, devidamente inspecio-
nadas pela Secretaria Municipal 
de Segurança, Trânsito e Defesa 
Civil;

IV    – Pacientes oriundos 
dos Municípios que tem com-
petência para referenciar atendi-
mentos de saúde, devendo apre-
sentar comprovante de marcação 
do exame/consulta;

Art. 2º – Determino que se-
jam instituídas barreiras sani-
tárias, para efeito de controle e 

observância das medidas deter-
minadas neste Decreto, em lo-
cais estratégicos que permitam 
o acesso ao Município de Ponte 
Alta do Tocantins –TO. Art. 3º – 
O descumprimento de qualquer 
dos dispositivos contidos no pre-
sente Decreto poderão implicar 
em penalidades civis, adminis-
trativas e criminais.

Art. 4º – Expeça-se ofício a 
Policia Militar, solicitando apoio 
ao efetivo cumprimento das me-
didas já adotadas.

Art. 6º – Este Decreto entra 
em vigor na data de sua publica-
ção, produzindo efeitos durante 
o estado de emergência em saúde 
para enfrentamento a pandemia 
decorrente do novo coronavírus 
(COVID-19).

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PONTE ALTA DO TOCAN-
TINS – TO, aos 13 dias do mês 
de maio de 2020.

Kleber Rodrigues de Sousa
PREFEITO MUNICIPAL
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por Kelly Melo

ANIVERSÁRIO  - A jovem empresária Rafaella Araújo, festejou no dia 29 de abril  
o aniversário. Ocasião que recebeu o carinho da família e amigos. Felicidades!

O dia 3 de maio foi movimentado para Osman San-
tos, de Novo Acordo, data que recebeu o carinho dos 
amigos pela passagem de seu aniversário. Sucesso!

FELICIDADES
Jailson Carvalho, de Santa 

Tereza do Tocantins, 
comemorou aniversário 

no dia 12 de maio.
Na foto ele está 
com a família.

Desejamos muitas 
felicidades!

Sildomar Pereira muda de idade no dia 17 de 
maio. Sempre o lado da esposa, ele não dispensa 
alegria. Com carinho desejamos felicidades!

JOSÉ CASTRO BARBOSA
Antecipadamente desejamos felici-

dades para o Secretário de Finanças de 
Aparecida do Rio Negro, José Barbosa 

que soprará velinhas no dia 28 de maio.
Sucesso!

O dia 18 de maio será especial para o prefeito de 
Novo Acordo, Elson Lino (Dotozim). Data que come-
mora seu aniversário. Parabéns!

SÁVIO COUTINHO
Parabéns,  que neste 14 de 
maio você receba muitas 
homenagens pela passa-
gem de seu aniversário.  
Que em sua vida nunca 
falte motivos para sorrir. 
Parabéns!

NIVER
Com o brilho da coluna 
para Adelaide da Costa 
Leite, primeira dama de 
São Félix, que rasgou fo-
lhinha no dia 5 de maio.
Receba nossas felicitações 
de amizade e carinho.
Parabéns!


