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Chegando 
a hora!

Chegando 
a hora!

As eleições municipais de 2020 estão entrando na reta final. Há cerca de 15 dias da data do 
pleito, as coligações se preparam e definem as últimas estratégias para conseguir resultados 

positivos nas urnas. Por outro lado, os eleitores que já decidiram o voto reforçam o apoio e a in-
tenção de conseguir mais aliados. Os indecisos ainda contam com as últimas reuniões e eventos, 
e com as redes sociais para definir suas escolhas. A campanha chega em seus últimos dias ainda 
com disputas acirradas nas cidades do Jalapão. CONFIRA NA EDIÇÃO!
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Editorial
Wenina Miranda
folhadojalapao@gmail.com

SECRETÁRIA NOTA 10
Aparecida do Rio Negro foi mais uma 

vez contemplada com a premiação “Se-
cretário Nota 10” – 2020, do Conselho das 
Secretarias Municipais de Saúde do Esta-
do do Tocantins (COSEMS-TO). A secre-
tária de Saúde do Município, Sebastiana 
Luzia, foi premiada pelo critério de tra-
balho e dedicação durante o período de 
pandemia. No ano passado, a premiação 
da gestora da Saúde Municipal foi pelos 
instrumentos de gestão e desenvolvimen-
to das ações realizadas.

ATAQUES
A campanha política deste ano tem 

sido marcada por ataques de candida-
tos opostos. Muitos pronunciamentos 
têm seguido a linha do discurso das 
indiretas, destacando os defeitos e pro-
blemas dos adversários. Isso mostra o 
baixo nível dos ideais políticos de al-
guns candidatos que insistem em levar 
ao público esse tipo de discurso. Cabe 
ao eleitor escolher os postulantes, que 
se diferem dos demais por levarem 
aos eleitores propostas do campo das 
idéias e debates que poderão trazer 
melhorias aos municípios.

COVID-19
O deputado estadual Issam Saado  

testou positivo para Covid-19 no dia 22 
de outubro e  está na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) de um hospital particular 
em Goiânia recebendo os cuidados médi-
cos necessários.

GOVERNADOR INTERINO
O presidente da Assembleia Legisla-

tiva pode assumir interinamente o Go-
verno do Tocantins na próxima semana. 
Aliado do governador Mauro Carlesse 
(DEM), Andrade pode ocupar a cadeira 
do Executivo Estadual pela primeira vez 
a partir do dia 3 de novembro. Ainda não 
se sabe por quanto tempo ele caria no 
cargo e nem os motivos pelos quais tan-
to o governador Mauro Carlesse, quanto 
o vice-governador Wanderlei Barbosa se 
afastariam dos cargos. Terceiro na linha 
de sucessão, Antônio Andrade só pode 
assumir o Governo na ausência de gover-
nador e vice.

VOLTA ÀS AULAS
O Governo do Estado publicou uma Portaria com a sinalização da volta das 

aulas na Rede Estadual. O protocolo de segurança recomenda o retorno gradati-
vo das aulas presenciais. Entretanto, o Estado esclareceu que  o monitoramento 
constante dos casos da Covid-19 em todo o Tocantins é fundamental para que 
isto aconteça, sendo possível um recurso caso o número de contaminados volte 
a crescer. Conforme a Portaria Conjunta, cada unidade escolar deve constituir 
uma comissão local intitulada de Comissão Local de Segurança em Saúde e Pre-
venção à Covid-19 (Colsaude), seguindo o protocolo de segurança em saúde.

SEGURANÇA
Restaurantes e pousadas no Jalapão fi-

zeram mudanças estruturais e nas regras de 
convivência para a reabertura aos turistas. 
As adaptações vão desde o controle da quan-
tidade de turistas nos ambientes até a insta-
lação de pias. Também há recipientes com 
álcool em gel por todo o ambiente e pias fo-
ram instaladas em pontos estratégicos.

Nos últimos anos, o município 
de Aparecida do Rio Negro 

apresentou um significativo cres-
cimento demográfico e alguns fa-
tores, como criação de empregos 
e incentivo à economia podem até 
justificar o fenômeno. De acordo 
com dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
a população estimada em 2020 é 
de quase 5 mil pessoas, sendo que 
em 2014 esse número era de pouco 

Crescimento populacional 
em Aparecida e a corrida 
pelo Paço

mais de 4 mil. 
Nossa linha editorial preza pela 

informação de qualidade, com con-
teúdos de interesse público e devi-
damente checados junto às fontes 
oficiais, como o IBGE. Soma-se a 
essa informação, o fato de que o 
município de Aparecida, conforme 
o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-
-TO), nas eleições de 2018 teve um 
total de 3.734  eleitores. 

A grande movimentação de 

pessoas na corrida eleitoral da ci-
dade não é nenhuma novidade. 
Na disputa pelo Paço e Câmara 
dos Vereadores , os candidatos 
reúnem seu eleitorado e apoiado-
res,  para mostrar a força da sua 
campanha. 

Foi o que ocorreu, conforme 
noticiamos, na noite do último sá-
bado, 24, na Avenida do Estudan-
te. Cerca de 3 mil pessoas pararam 

para ouvir as propostas dos candi-
datos. As imagens, inclusive, dão 
uma ideia do tamanho do evento. 

Cabe então aos que não viram 
com seus próprios olhos e ques-
tionam com dados desatualizados, 
se informarem corretamente junto 
aos sites oficiais, ou continuarem 
acompanhando esse Jornal que pre-
za pela credibilidade e tem compro-
misso com o leitor. 
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Carlesse amplia acesso de 
famílias de baixa renda e 
servidores públicos à casa própria
O governador do Tocan-

tins, Mauro Carlesse, 
editou a Medida Provi-

sória n° 24/2020, modificando 
a Lei n° 2.766/2013, que auto-
riza a doação de bens imóveis 
para habitação de interesse so-
cial, nas seguintes quadras da 
Capital: ALC-NO 33, ALC-NO 
43, Arne 61 e Arsos 75 e 131. A 
MP n° 24 será publicada no Di-
ário Oficial do Estado (DOE), 
edição do dia 28 de outubro. 
Mais de 600 unidades habi-
tacionais estão previstas para 
contemplar famílias de baixa 
renda e servidores públicos.

Uma das mudanças, feitas 
pela MP n° 24, é quanto à in-
serção do parágrafo terceiro 
que estabelece o Sistema Bra-
sileiro de Poupança e Emprés-
timo (SBPE), como nova fonte 
de recursos para financiamen-
to de empreendimentos habi-
tacionais no Estado. O que na 
prática possibilita, aos bene-
ficiários, a quitação do finan-
ciamento do imóvel em até 35 
anos, com juros menores.

A expectativa é que um 
número maior de famílias, em 
especial as de baixa renda e os 
servidores públicos, possam rea-
lizar o sonho da casa própria. “O 
pai e a mãe de família precisam 
ser atendidos, para que possam 
realizar o sonho de ter onde mo-
rar com dignidade e criar seus fi-
lhos. E o nosso papel, enquanto 

Governo, é facilitar o acesso ao 
financiamento, com juros meno-
res, para garantir que mais famí-
lias, principalmente as mais hu-
mildes, possam também ter a sua 
casa própria e deixar de pagar 
aluguel”, destaca o governador 
Mauro Carlesse.

O presidente da Companhia 
Imobiliária do Tocantins (Ter-
ratins), Aleandro Lacerda, des-
taca que, no Dia do Servidor 
Público, a MP n° 24 vem para 
contemplar os servidores quan-
to ao acesso à moradia. “Com a 
edição da MP n° 24, o governa-
dor Carlesse vem alinhar a po-
lítica habitacional do Tocantins 
à política já implementada pelo 
governo federal. Traz mais uma 
fonte de recursos para os em-
préstimos habitacionais que é o 
SBPE, recurso da poupança, que 
tem possibilitado uma taxa de 
juro menor, com prazo maior e 
uma facilidade de contratação 
mais mercadológica. Isso permi-
te maior rapidez na contratação 
das empresas e dos beneficiários 
que, em sua maioria, são ser-
vidores estaduais, municipais e 
federais, e em um segundo mo-
mento comerciários. Isso é uma 
conquista que os servidores estão 
tendo com essa MP, onde pode-
rão acessar, com subsídio do lote, 
apartamentos e imóveis de qua-
lidade, com custos mais baixos e 
juros menores”, ressalta o presi-
dente da Terratins.

Nova redação e revogação
Outro ponto importante é 

nova redação dada ao inciso VIII 
do Artigo 1º da Lei nº 2.766, que 
trata dos destinatários das do-
ações fazendo constar, dentre 
eles, as sociedades empresariais 
às quais deverão ser alienados 
os imóveis de forma transitória, 
mediante encargos, com a fina-
lidade de incorporação imobi-
liária e posterior destinação aos 
beneficiários.

Conforme a MP, essas socieda-
des empresariais serão selecionadas 
por meio de chamamento público, 
em conformidade às Leis Federais 

n° 8.666/93 e n° 13.303/16, e com 
as regras do Programa de Apoio 
à Produção de Habitações, para 
empreendimentos de proposição 
do Governo do Estado. Quanto ao 
chamamento público, os projetos 
já estão encaminhados e os pro-
cessos estão sendo acompanhados 
pelo agente financeiro, no caso a 
Caixa Econômica Federal. Estão 
previstas mais de 600 unidades 
para contemplar essas famílias de 
baixa renda e servidores públicos.

Além disso, a MP n° 24 re-
voga a alínea “e” da Lei n° 2.766, 
e com isso, exclui os terrenos 
da Arso 121 (contemplados no 

dispositivo) do rol de doação 
de imóveis. A exclusão se dá em 
virtude do tamanho e do forma-
to dos imóveis, que são do tipo 
triangular, o que inviabiliza a 
construção de empreendimen-
tos habitacionais. “Esses imóveis 
não têm os parâmetros mercado-
lógicos para edificações de imó-
veis. São imóveis que não se ade-
quam aos requisitos ambientais e 
urbanísticos para edificação que 
o programa exige; não atendem 
às regras e ao comando do pro-
grama habitacional”, explica o 
presidente da Terratins, Alean-
dro Lacerda. (SECOM)



Os alunos da Rede Muni-
cipal de Ensino de Apa-
recida do Rio Negro já 

podem contar com mais um re-
forço na frota escolar: cinco ôni-
bus novinhos que chegaram ao 
longo deste ano. Os ônibus são 
fruto do esforço da Gestão Mu-
nicipal em manter adequado o 
transporte escolar. Os ônibus en-
tregues contam com dispositivos 
de segurança específicos para o 
transporte dos estudantes, sinô-
nimo de tranqüilidade para os 
pais e segurança para os filhos

Os veículos ainda não foram 
utilizados devido à paralisação 
das aulas por causa da pandemia 

Município é contemplado com 
cinco novos ônibus escolares

Idosos são homenageados com programação especial 
O carinho do abraço, as de-

monstrações de afeto e o calor 
da emoção sempre foram víncu-
los presentes para os idosos do 
Grupo “É Preciso Saber Viver, 
de Aparecida do Rio Negro”. Ao 
longo dos anos, o Grupo que faz 
parte do Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) passou por momentos 
marcantes e de muita emoção.

O Dia do Idoso, comemo-
rado em 1º de outubro, está 
entre as datas mais especiais. 
A data sempre foi comemorada 
de forma especial, os idosos par-
ticiparam de passeios dentro e 
fora da Cidade, com momentos 
festivos e de muita alegria para 
todos, promovidos pela Secre-
taria de Assistência Social, por 
meio do Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras).

Como forma de demonstrar 
afeto e homenagear cada idoso 
membro do Grupo, uma mobili-
zação ocorreu no dia 1º de outu-
bro. Foi um momento único para 
os idosos que receberam a visita, 
todos deixaram transparecer a 
felicidade e a emoção pelo gesto 
carinhoso e que neste momento, 
é raro por conta do isolamento. 
Sentiram-se literalmente, abra-
çados e amados.

Os servidores do Cras visita-
ram as casas dos idosos e os sur-
preenderam com uma serenata. 
As visitas ocorreram como for-
ma de homenagem para lembrar 
a importância de cada membro 
do Grupo para as famílias, para a 
equipe e para o Município. A se-
cretária Ana Cláudia se emocio-
nou com cada homenagem rea-
lizada. A cada visita as lágrimas 

não foram contidas, com as lem-
branças de tantos momentos im-
portantes. “Uma data tão espe-
cial não podia passar em branco. 
Quantos momentos marcantes 
vivemos nestes oito anos, quan-
tas histórias guardadas. A cada 
dia que passa sentimos falta dos 
nossos encontros, dos nossos 
amigos, do abraço e do carinho. 
Mas saiba que sempre estamos 
lembrando de cada um de vocês”, 
disse ela.

As visitas tiveram início logo 
pela manhã. Com muita cora-
gem, entusiasmo e saudade dos 
idosos, equipe uniformizada, foi 
à casa de cada um dos 85 ido-
sos membros do grupo.  Assim 
a equipe seguiu com as visitas 
no Setor São Domingos e Cen-
tro, chamando atenção dos mo-
radores das ruas e setores para 

o momento único. A cada visi-
ta a emoção se tornava maior.  
Sempre com muita animação e 
emoção, a chegada surpreendia 
os membros com o carro de som. 
Sempre com o sorriso no rosto 
ou já com lágrimas de emoção, 
os idosos recepcionaram a equi-
pe com muita alegria e demons-

tração de saudade. Todos tive-
ram um presente especial: uma 
caixa personalizada, com itens 
de higiene, e um lanche especial 
para celebrar o Dia do Idoso. As 
visitas seguiram durante a tarde 
pelo Centro, Rua Piauí, seguindo 
à noite pelo Setor Aeroporto ate 
o Setor Bela Vista.

O município de 
Aparecida do Rio 
Negro recebeu novos 
veículos, que irão 
atender os alunos da 
Rede de Ensino para o 
transporte escolar

do coronavírus. O primeiro ve-
ículo chegou em junho, outros 
dois chegaram em agosto e mais 

dois em setembro. 
Os benefícios foram adquiri-

dos por meio dos governos Fede-

ral e Estadual, e farão a diferença 
no cotidiano dos alunos que pre-
cisam se deslocar.

Os cinco ônibus chegaram ao longo do ano e beneficiarão os estudantes da Rede de Ensino
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Os moradores já podem 
comemorar a execução 
de trabalhos que darão 
cara nova à Cidade: 
revitalização das pra-
ças José Eurico Costa, 
e Domingos Rios e a 
entrega do novo prédio 
da Secretaria Munici-
pal de Educação.

Aparecida dá continuidade a 
importantes obras para o Município

APARECIDA DO RIO NEGRO

Logo, logo a população 
de Aparecida do Rio 
Negro poderá ver al-

guns dos espaços da Cida-
de totalmente repaginados. 
O Município tem dado se-
qüência às obras que farão 
a diferença no cotidiano dos 
moradores, por serem im-
portantes símbolos da Cida-
de, existentes praticamente 
desde a sua criação: Praças 
José Eurico Costa, e Domin-
gos Rios. Ambas estão rece-
bendo uma histórica revita-
lização.  

A visão de quem passa 
pelo centro da Cidade já é 
outra: o espaço da Praça José 
Eurico já começa a ganhar 
nova paisagem com a insta-

lação dos bloquetes. Os tra-
balhadores estão no local a 
todo vapor para a instalação. 
A obra está com 25% dos tra-
balhos concluídos.

A obra atende ainda à 
reivindicação da população 
aparecidense que durante 
muito tempo solicitou a res-
tauração da Praça que é o 
cartão postal da cidade. O 
objetivo é, segundo a Secre-
taria responsável, que a obra 
seja concluída e entregue à 

população em dezembro. 

Praça São Domingos
Já a Praça Domingos 

Rios, no Setor São Domin-
gos, já está começando a re-
ceber o novo paisagismo e 
jardinagem. Os procedimen-
tos da revitalização seguem 
com a equipe de trabalho no 
local, que irá contar também 
com iluminação em led, no-
vos bancos e lixeiras. A pra-
ça será ainda mais atrativa 

O antigo postinho irá sediar a Secretaria Municipal de Educação

para os moradores, famílias, 
crianças e visitantes. A obra 
também deve ser entregue 
em dezembro. 

Antigo Postinho 
Em frente à Praça Do-

mingos Rios uma obra tam-
bém chama atenção: a refor-
ma do antigo postinho. O 
local recebeu novo telhado, 
portas e janelas, piso, pintu-
ra, instalações elétrica e hi-
dráulica. Tudo novo e prepa-

rado para sediar a Secretaria 
Municipal de Educação, que 
logo será instalada no prédio. 
A reforma total do prédio já 
foi concluída. 

Esta também é uma 
obra muito aguardada pela 
população, já que o prédio 
estava bastante deteriorado 
pelo tempo. O momento é 
de relevância para o Muni-
cípio, que recebe atenção da 
Administração, e é um mar-
co na história da cidade.

 Com a reforma das praças José Eurico Costa e Domingos Rios, a população ganha novos espaços para lazer e convivência
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A evolução da transmis-
são do novo coronaví-
rus em Aparecida do 

Rio Negro tem gerado medo 
e ansiedade em quem ainda 
se preocupa em ser contami-
nado pela doença. No mês de 
outubro, o Município regis-
trou um grande aumento de 
casos confirmados e suspei-
tos. Os números do novo ví-
rus interromperam a tendên-
cia de queda e continuaram a 
subir em outubro. Conside-
rando o período de incuba-
ção do vírus, o aumento pode 
estar relacionado aos eventos 

Aglomerações refletem em número 
recorde de contaminados
Os números avança-
ram com 25 novos 
casos em outubro e 
recorde em quantidade 
de suspeitos. O au-
mento pode ter relação 
com as aglomerações 
políticas ocorridas no 
último  mês

políticos ocorridos  no Mu-
nicípio.

Os casos de contamina-
dos desde o início da pan-
demia chegaram a 99 (dados 
do Boletim do dia 29/10). Só 
neste mês foram 25 novos ca-
sos confirmados. O número 
de suspeitos também preocu-
pou as autoridades em saúde 
do Município: 21 (segundo 
o boletim de 29 de outubro), 
chegando a apontar 15 sus-
peitos em um único dia, um 
número relativamente alto 
levando em conta a  quanti-
dade de habitantes. 

As reuniões políticas du-
rante a campanha  eleitoral  
podem ter influência  nos nú-
meros mostrados. O Municí-
pio se distancia cada vez mais 
de zerar o número de casos. 
Apesar de muitos já estarem 
recuperados, a cada dia são 
registrados novos casos que 
diminuem essa esperança. As 
aglomerações têm mostrado 
que a maioria da população 
já não tem mais o sentimento 
de medo da covid-19. 

O crescimento dos núme-
ros também pode ser reflexo 
da baixa no distanciamento so-
cial no Município. Desde o iní-
cio da pandemia este foi o mês 
com maior registro de casos 
suspeitos. A boa notícia é que 

o número de curados também 
tem aumentado com as altas 
dos pacientes: já são 97 pesso-
as recuperadas. 

Por isso, a prevenção ain-
da é o melhor remédio, e que 
pode salvar vidas: evite sair de 

casa, e se sair mantenha pelo 
menos 1 metro de distância de 
outras pessoas; lave as mãos 
ou use álcool em gel; evite le-
var as mãos aos olhos, boca e 
nariz; e principalmente, use 
máscara. 

Tocantins passa dos 
75 mil infectados

Em outubro o Tocantins 
passou a somar mais de 75 mil 
diagnósticos e o número de 
óbitos subiu para mais de 1.100.  
Em Palmas, a cada dia aumen-
ta mais os registros de novos 
casos. 

A Capital soma mais de 
17 mil confirmações sen-
do a cidade mais afetada 
pela Covid-19 no Tocantins. 
Araguaína, que é o segundo 
município com mais casos no 
estado, o município chega a 
quase 16 mil diagnósticos e o 
número de mortes ultrapassa 
de 200.

Todos os 139 municípios 
do Tocantins têm casos con-
firmados da doença. A lista 
completa pode ser encontra-

da no site sobre o coronaví-
rus da Secretaria de Saúde. 
Segundo o SES, do total de 
casos, mais de 62 mil pessoas 

estão recuperadas. 
Todas as cidades passam 

pelo processo eleitoral. Apesar 
de queda no número de mor-

tes, que ocorre também em 
todo o Brasil, os casos surgem 
a cada dia. 

A flexibilização dos decre-

tos relativos ao funcionamen-
to do comércio, tantos diur-
nos quanto noturnos, também 
tem acontecido.
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Para reforçar seu apoio ao 
projeto de Suzano e Assis 
em Aparecida do Rio Negro, 

o deputado Federal Carlos Gaguim 
esteve em mais uma visita ao Muni-
cípio. Uma grande reunião política 
marcou a segunda visita do Deputa-
do na campanha.

Foi a vez do Setor Bela visita 
receber a Comitiva do 15: a Rua 
5 de Abril foi a escolhida para re-
cepcionar o Deputado, em frente 
à residência do senhor José Ri-
bamar (Zezinho). Os apoiadores, 
de vermelho, se reuniram no iní-
cio da noite para ouvir os candi-
datos. O Deputado foi recebido 
com alegria e expectativas pelos 
eleitores e candidatos a vereador.

Em seu pronunciamento, Ga-
guim falou da importância de no 
atual cenário, eleger Suzano e As-
sis. “Eu estou aqui, Suzano, para 
te apoiar porque você é honesto. 
Você pegou a coisa pública, na 
sua época, e a única coisa que esse 
Prefeito me pedia era obra pra 
essa cidade, e nós conseguimos 
moradia que é o melhor patrimô-
nio que pode se ter. Por isso, com 
certeza que você vai ser o melhor 
Prefeito, você vai ser melhor do 
que você foi, porque agora a mi-
nha responsabilidade aumentou 
ainda mais nessa cidade. Quando 
eu vejo aqui jovens com esperan-
ça do primeiro emprego, quando 
eu vejo aqui idosos, por isso tem 
que ativar a casa do idoso com 
uma clínica especializada pra cui-
dar dos nossos idosos, pra cuidar 
das pessoas com deficiência, aí a 
minha responsabilidade aumen-
ta mais. Nós vamos te ajudar na 
saúde para que você possa ter um 

Deputado Gaguim visita Aparecida 
para reforçar apoio a Suzano
Os apoiadores de Su-
zano e Assis receberam 
o Deputado em uma 
grande reunião política 
na Rua 5 de Abril. Ga-
guim reiterou seu apoio 
e reforçou seu desejo 
de ajudar o Município

Em seu pronunciamento, Gaguim fala da importância de eleger Suzano e Assis em Aparecida

médico 24 horas”, disse.
O deputado lembrou as con-

quistas obtidas para o Município, 
como ônibus e maquinário já en-
tregues na atual gestão por meio 
da Bancada Federal, e reiterou 
que pretende lutar por mais casas 
populares para a Cidade. “Vamos 
lutar, e a gente vai conseguir, pelo 
menos 200 casas populares pra 
cá. Você está preparado pra tudo, 
Suzano, que você é honesto, você 
trabalha, você tem zelo com a coi-
sa pública. Já tenho também o pe-
dido do Suzano e a gente vai lutar 
em para construir essa outra pon-
te da travessia do Rio Negro para 
que as carretas possam fazer o tra-
jeto sem machucar alguém”.

Outros benefícios foram men-
cionados pelo Deputado, como 
pavimentação. O parlamentar rei-
terou que as portas do Congresso 
estarão abertas a Suzano e Assis. 
“Estou me comprometendo com 
você, que a partir do dia 1º de ja-
neiro, se Deus quiser, você vai ter 
logo no começo do seu mandato, 
1 milhão em asfalto, para asfaltar 
as ruas que precisam dessa cida-
de. Mas a coisa mais importante 
que eu quero de vocês, é cuidar 
bem do nosso povo. Você vai ter 
lá em Brasília o deputado Federal 
Gaguim, o senador Eduardo Go-
mes, o Presidente da República e 
o Governo do Estado aqui tam-
bém,” concluiu.

Suzano volta a fazer compromisso em concluir o asfalto no setor Bela Vista

Senhor Zezinho, se emocionou ao falar que reside em uma das casas construídas por Suzano           Candidatos a vereador também prestigiam reunião

Suzano Lino falou da alegria e 
satisfação em mais uma vez rece-
ber Carlos Gaguim em sua cam-
panha. “Quero dizer ao deputa-
do, que eu lhe apoio em qualquer 
circunstância, não é pelo Suzano 
não, é pelo que você fez por Apa-
recida do Rio Negro, eu reconhe-
ço o seu trabalho. Pedi para o 
Gaguim que a gente precisava co-
meçar o nosso Colégio Estadual 
Meira Matos, uma obra de 5 mi-
lhões de reais, e a escola hoje está 
aí, a gente vai morrer a escola vai 
ficar”.

O candidato a prefeito re-
forçou que com Gaguim preten-
de conseguir muitos benefícios 
ao Município em sua gestão. “Eu 
mostro o que eu fiz: 513 casas e 
olha a alegria de você doar uma 

casa pra quem não tem, sendo 
que eu também um dia não tive 
casa pra morar. Nossa prioridade 
dessa vez, a número um, é investir 
em saúde, porque a vida não tem 
preço, nós vamos ter médico 24 
horas por dia”, reforçou.

Em seu pronunciamento o 
candidato ainda fez compromis-
sos com diversas áreas, como as-
falto para os setores Bela Vista e 
São Domingos. A juventude tam-
bém foi mencionada com propos-
tas para a geração de emprego e 
renda por meio de qualificação 
profissional.

Suzano afirmou ainda que 
pretende atuar com uma gestão 
mais humana, relembrando as-
pectos de sua gestão passada.  
“Avaliem os candidatos, escolha 

aquele que for melhor pra Apare-
cida. Avaliem o currículo de cada 
um, a história a experiência pro-
fissional, a capacidade e os par-
ceiros. Eu estou mostrando meus 
parceiros aqui, está aqui o depu-
tado Federal que vai fazer muito 
mais, porque vamos caminhar 
muito mais para Brasília”. 

 O anfitrião, senhor Zezinho, 
se emocionou ao recordar a ges-
tão de Suzano e sua satisfação em 
dizer que reside em uma das ca-
sas populares por ele construída. 
“Suzano, junto com esse deputado 
Federal Gaguim correu atrás das 
emendas, e hoje eu estou nessa re-
sidência graças a você Suzano. Eu 
agradeço por isso eu o quero agra-
decer por sua presença na minha 
residência Deputado”, disse. 
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A campanha de Suzano 
Lino e Assis Coutinho 
teve mais um evento de 

grandes proporções e que mar-
cou a Cidade pela quantidade de 
pessoas em prol dos candidatos 
da Coligação “Juntos Faremos 
Mais”. Em tom de vermelho, cer-
ca de 3 mil pessoas prestigiaram   
as  propostas dos postulantes a 
prefeito, vice-prefeito e vereador. 

Uma verdadeira multidão 
tomou conta da Avenida do Es-
tudante, centenas de bandeiras 
agitadas pelo público deixaram 
o cenário ainda mais bonito para 
o evento. Os candidatos foram 
recebidos com muita festa e em-
polgação pelos apoiadores. 

O palco foi composto por 
candidatos, autoridades e secre-
tários municipais que apoiam a 
Coligação, empresários do Mu-
nicípio, como o representante da 
Água Santa Clara, produtores de 
grãos que representaram os fa-
zendeiros, e lideranças políticas 
locais, como os pioneiros do Mu-
nicípio, senhor Agenor Barbosa 

Suzano e Assis  são recebidos por cerca 
de 3 mil pessoas na Avenida do Estudante
 Os eleitores da Coli-
gação “Juntos Fare-
mos Mais” lotaram a 
Avenida do Estudante 
na noite do dia 24 para 
ouvir as propostas dos 
candidatos que refor-
çaram o novo Plano de 
Governo para a futura 
Gestão de Aparecida 
do Rio Negro.

e Albertino Barros. 
As músicas que aclamavam 

Suzano como prefeito animavam 
ainda mais a multidão. Após a 
composição do palco, uma ora-
ção iniciou o evento, conduzida 
pelo pastor José Alan, que pediu 
pelas famílias. “A cada família 
aqui presente rogamos que Deus 
possa abençoar, para que a nos-
sa querida Cidade, a qual tanto 
amo, possa seguir seu progresso 
e desenvolvimento”, disse ele.

PROPOSTAS
Todos os candidatos a vere-

ador expuseram ao público suas 
propostas. Emocionado ao ob-
servar a quantidade de pessoas 
presentes, Suzano Lino agrade-
ceu o empenho de cada um em 
sua campanha. Durante seu pro-
nunciamento, o candidato refor-
çou suas principais ideias para o 
futuro da Cidade. 

“Quero primeiro agradecer a 
Deus e depois a cada um de vo-

cês que lotaram essa avenida. Eu 
nunca tinha visto uma reunião 
deste tamanho aqui em Apare-
cida do Rio Negro. Meu coração 
se emociona com tamanha ale-
gria, e com a proteção de Deus, 
eu serei prefeito de todos vocês. 
Estarei abraçando a cada pai de 
família e cada jovem que con-
fiou em nós. Quero dizer a vo-
cês que nossa gestão vai apoiar 
todas as igrejas do Município. 
Que nossa gestão vai estar pre-
sente nos eventos culturais. Nos-
so compromisso com vocês é de 
poder fazer uma gestão eficiente. 
A cada caminhada pelas ruas de 
nossa cidade, nossa aceitação au-
menta mais”, ressaltou o candi-
dato.

Com emoção estampada no 
rosto, Suzano falou da satisfação 
em acompanhar a conclusão de 
obras da cidade. “Vejo uma Apa-
recida bem cuidada, as praças já 
estão sendo revitalizadas, o pré-
dio da Secretaria de Educação 

está sendo finalizado. Mas nós 
vamos dar sequência ao asfalto 
nos setores que ainda não rece-
beram a obra, vamos construir 
mais casas pra quem precisa, va-
mos ampliar e continuar cuidan-
do dos programas sociais, assim 
como Ana Claudia tem feito nes-
ses últimos oito anos”, garantiu 
Suzano.

“Depois de doze anos eu vol-
to muito mais preparado para 
administrar para vocês. Um so-
nho foi interrompido, eu abaixei 
a cabeça e me preparei para essa 
volta. Hoje teremos um olhar 
mais voltado para o homem do 
campo, o pequeno produtor e o 
pessoal do agronegócio precisam 
de uma gestão diferente, vamos 
levar todo o suporte para eles, 
porque terra boa eles têm e nós 
dependemos deles para gerar 
serviços, garantir nossos alimen-
tos e proporcionar um agronegó-
cio de qualidade no Município”.

 Ao falar sobre a saúde, Su-

zano garantiu a contratação do 
médico residente, “teremos me-
dico 24 horas, e a educação terá 
voz ativa com o prefeito, terá 
um secretário que possa firmar 
compromisso com vocês, vamos  
interligar através da internet, es-
cola e Prefeitura se comunican-
do a cada necessidade. Os em-
presários locais vão ter acesso e 
atendimento, quero dizer que a 
Prefeitura é uma linha direta de 
comunicação com todos os co-
merciantes, líderes religiosos. A 
prefeitura vai fornecer a políticas 
pública pra resolver o problema 
do nosso povo. Vamos deixar 
nossos jovens escolher o seu se-
cretário de Esporte e da Juven-
tude. Nós vamos tirar nossos jo-
vens da rua, vamos dar condição 
de trabalho, de escola, de empre-
go, de entretenimento, de lazer 
pra que eles se tornem o homem 
de amanhã e possa vir cuidar do 
nosso povo”.

Suzano ainda garantiu que o 

Milhares de eleitores se reuniram para ouvir as propostas dos candidatos
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aumento da tarifa de água será 
uma das primeiras ações a serem 
resolvidas no município. “Es-
tamos sendo cobrados sobre o 
aumento da tarifa da água. Jun-
tos com os vereadores e os se-
cretários vamos estar revendo 
essa questão da taxa de imediato. 
Assim que assumirmos a Prefei-
tura, isentaremos, vamos bus-
car uma forma do pai de família 
conseguir manter sua água em 
casa. Nós vamos botar a tarifa no 

valor que as pessoas possam pa-
gar certinho. Porque a prefeitura 
vem não é para ganhar dinheiro, 
é para ajudar o povo”, reafirmou.

Ao finalizar seu pronuncia-
mento, Suzano fez um pedido 
especial a cada pessoa presente 
naquela reunião. “Quero pedir 
a cada um de vocês, está faltan-
do poucos dias para a eleição, 
que vocês possam se manter no 
propósito de que nós estamos 
preparados  pra fazer a melhor 

gestão de Aparecida. Levem nos-
sas propostas para seus amigos e 
parentes, porque você está nessa 
caminhada junto com a gente e 
não vai se decepcionar. Porque 
Aparecida será administrada 
junto com nossos vereadores, 
com nossos companheiros e vo-
cês terão acesso a Prefeitura, se-
rão bem recebidos, tenho certeza 
que Aparecida vai ser uma via de 
oportunidades e nesses quatro 
anos nós teremos a população ao 

nosso lado. Sabemos da respon-
sabilidade que temos por estar 
neste palanque que representa a 
força do povo de Aparecida. E 
vamos honrar cada voto de con-
fiança. Porque levamos conosco 
a responsabilidade de cuidar de 
nosso povo”, finalizou Suzano.

Assis Coutinho, candidato 
a vice-prefeito, se prontificou a 
ajudar a gestão a caminhar a pas-
sos largos para o desenvolvimen-
to da Cidade. “Já tenho experiên-

cia como vereador, e quero poder 
ajudar mais a minha cidade, o 
povo que eu amo. Aparecida só 
tem a ganhar com a escolha de 
Suzano para ser nosso prefeito, e 
junto com ele, vou ajudar a ad-
ministrar nossa Cidade para que 
possa melhorar ainda mais em 
todas as áreas”, enfatizou. 

Ao final, os candidatos foram 
aclamados pelo público, sendo 
carregados por apoiadores da 
campanha. 

Adesivaço reúne multidão na Praça José Eurico

 Adesivaço marcou a campanha com centenas de veículos e multidão de militantes que se reuniram na Praça José Eurico Costa

A coligação “Juntos Faremos 
Mais”, que traz como candida-
tos Suzano Lino (MDB) e Assis 
Coutinho (Cidadania), promo-
veu um grande evento e ficaram 
surpresos com a adesão da popu-
lação.

A população compareceu 
ao chamado levando seus car-
ros, motocicletas, caminhões, 
bicicletas, ou seja, seus meios de 
transportes, para autorizar fixar 
os adesivos de Suzano e Assis, de 

forma espontânea e decidida.
A coligação conseguiu orga-

nizar o evento de forma correta e 
segura, com sinalização, e uso de 
máscaras. Jovens, adultos, crian-
ças acompanhadas de seus pais 
ou responsáveis, idosos, enfim, 
grande parte da população, foi à 
Praça (local do evento) num ato 
de adesão, declarando seu apoio 
aos candidatos.

O evento foi realizado em cli-
ma de festa e muita animação, os 

apoiadores lotaram a Praça José 
Eurico Costa entre as 15 e 20h30 
do dia 3 de outubro. Os candi-
datos a prefeito, vice-prefeito e 
vereadores estiveram presentes 
e registraram os momentos com 
fotos e comemoraram a grande 
participação do público.

“Quero começar agradecen-
do aos colaboradores pelo nos-
so evento. Superou a nossa ex-
pectativa, estamos muito felizes 
pela recepção e pelas pessoas 

que vieram. Realmente foi mui-
to emocionante. Acho que é um 
marco pra nossa caminhada ter 
essa empolgação da juventude, 
dos idosos, das nossas crianças, 
enfim, das famílias de nossa ci-
dade que participaram de forma 
efetiva. As pessoas que partici-
param engrandeceram o evento 
e o mais importante é que Deus 
abençoou de todas as formas não 
tendo nenhum incidente. A gen-
te cumpriu as medidas de proto-

colo da saúde. O momento foi de 
rever os amigos que vestiram 
a camisa vermelha e foi para a 
rua nos abraçar, a gente olhava 
no olho das pessoas e via o bri-
lho e a alegria. Que Deus pos-
sa continuar nos abençoando 
nessa jornada que a cada dia 
engrandece a nossa campanha.  
Foi um evento maravilhoso e 
temos a certeza que juntos fa-
remos mais”, comemorou Su-
zano.

Em tom de vermelho, multidão de pessoas prestigiou  as  propostas dos postulantes
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Carreata de Suzano e Assis toma 
conta das ruas da cidade
Cerca de 400 veículos 
percorreram as ruas e 
avenidas de Aparecida 
do Rio Negro declaran-
do o apoio à Coliga-
ção “Juntos Faremos 
Mais”.

A campanha de Suzano e 
Assis em Aparecida do 
Rio Negro ganhou ain-

da mais força com a realização 
de uma grande carreata no dia 
10 de outubro. A onda vermelha 
tomou conta da Cidade quando 
apoiadores da Coligação “Jun-
tos Faremos Mais” mostraram a 
vontade em eleger Suzano e As-
sis para a Prefeitura de Apareci-
da. Vestidos de vermelho e com 
bandeiras vermelhas, os apoia-
dores fizeram arrastão pelas ruas 
da cidade com seus veículos.

Com o suporte da Polícia Mi-
litar, cerca de 400 veículos per-
correram as avenidas da Cidade. 
A carreata teve sua concentração 
na balança (TO-020), e de lá pas-
sou pelas principais vias. Por onde 
passavam, a caravana era recebida 
pela população. À frente da carrea-
ta, Suzano e Assis eram aclamados 
pelos apoiadores.

Os candidatos cumprimen-
taram os eleitores e receberam 
o apoio da população. A con-
centração final ocorreu na Praça 
José Eurico Costa.

Suzano Lino comemorou a 
realização do evento e ao final, 
falou aos eleitores da alegria de 
ver a multidão o acompanhan-
do. “Hoje caminhamos ao lado 
do povo, as adesões a nossa can-
didatura a cada dia aumentam 
mais. É muita alegria olhar essa 

avenida lotada e ser acompanha-
do por essa multidão em nossa 
carreata. Acredita que faremos 
uma administração com a parti-
cipação do povo de Aparecida. A 
nossa juventude terá pela primei-
ra vez a oportunidade de escolher 
o seu secretário de Esporte Lazer, 
vamos ter alguém que olhe para 
todos os atletas de um modo geral, 
uma pessoa que dar oportunidade 
para todos os desportistas do Mu-
nicípio. Vamos melhorar mais a 
educação que já é boa, vamos im-
plantar o médico residente com 24 
horas a disposição da comunida-
de”, ressaltou Suzano.

Ainda em seu pronuncia-
mento Suzano reafirmou que os 
produtores terão um olhar dife-
renciado em sua gestão: “Vamos 
cuidar do pequeno produtor, 
apostando no agronegócio que 
é a mãe mestre do nosso muni-
cípio. Quero dizer aos fazendei-
ros que nos apoiam, que Suzano 
vai ter as estradas arrumadas e 

uma equipe preparada na saú-
de, como uma das principais 
metas. As portas da Prefeitura 
estarão abertas quando precisa-
rem. Suzano vai morar sempre 
em Aparecida, porque ele nunca 
vai fugir de suas origens, eu te-
nho orgulho de ter nascido nes-

sa terra e é por isso que eu vou 
continuar contribuindo com ela. 
Eu vou apoiar e agradecer a cada 
voto recebido, a cada bandeira 
levantada, a cada camisa verme-
lha vestida”, reafirmou Suzano.

O candidato a vice-prefeito, 
Assis Coutinho frisou que pela 

primeira vez na história de Apa-
recida viu as ruas serem lotadas 
de pessoas que lutam pelo mesmo 
objetivo. “Essa é a maior manifes-
tação popular já vista em Apare-
cida, hoje o dia é de muita alegria, 
pois estamos caminhando ao lado 
do povo”, comemorou Assis.

Suzano foi aclamado pelo público ao passar pelas ruas da Cidade

Militantes mostram a vontade em eleger Suzano e Assis
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Suzano Lino lidera com 65% das 
intenções de voto em Aparecida 
De acordo com o Ins-
tituto FC, Suzano Lino 
lidera a corrida eleito-
ral no Município com 
65% das intenções de 
voto. A pesquisa foi 
realizada no dia 6 de 
outubro, com 300 elei-
tores, e possui registro 
no TSE.

Pesquisa de intenção de voto 
realizada pelo Instituto FC 
em Aparecida do Rio Ne-

gro, mostra o candidato Suzano 
(MDB) liderando a corrida elei-
toral com 65% das intenções de 
voto. Considerando a margem de 
erro ele tem entre 68% e 62% da 
preferência do eleitorado.

A segunda colocada é Car-
melita (PDT), que aparece com 
32% das intenções de voto na ci-
dade. Considerando a margem 
de erro ela tem entre 35% e 29% 
dos eleitores entrevistados afir-
mando que votariam nela.

Em terceiro e último lugar 
aparece Moizaniel Moiza (PD-

doB) com 1% da preferência dos 
eleitores de Aparecida do Rio 
Negro. Considerando a margem 
de erro Moiza tem entre 4% e 0% 
das intenções de voto.

Outros 2% dos eleitores não 
souberam ou não quiseram res-
ponder a pergunta.

REJEIÇÃO
A pesquisa também pergun-

tou aos eleitores locais em quem 
eles não votariam de jeito ne-
nhum. Carmelita lidera este cri-
tério com 46%. Considerando 
a margem de erro ela tem entre 
49% e 43% da rejeição dos elei-
tores locais.

Em segundo lugar vem Moi-
zaniel Moiza com 22% dos eleito-
res afirmando que não votariam 
nele de jeito nenhum. Conside-
rando a margem de erro ele tem 
entre 25% e 19% da rejeição do 
eleitorado.

Em terceiro lugar aparece Su-
zano, com 20% de rejeição. Con-
siderando a margem de erro, ele 
tem entre 23% e 17% dos eleito-
res afirmando que não votariam 
nele de jeito nenhum.

Outros 4% não rejeitam nin-
guém e 8% não quiseram ou não 
souberam responder a pergunta.

METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada na 

cidade de Aparecida do Rio Ne-
gro no último dia 06 de outubro, 
com 300 eleitores locais, com 
mais de 16 anos de idade. Tem 
margem de erro de três pontos 
percentuais para mais ou para 

menos e índice de confiabilidade 
estatística de 95%. Está registra-
da no Tribunal Superior Eleitoral 
sob o número TO-08002/2020. 
O estatístico responsável é João 
Soares de Araújo Neto, Conre 
6892 – 2ª Região. O Instituto FC 
Pesquisas informa ainda que seus 

pesquisadores tomaram todas as 
medidas de distanciamento so-
cial necessária durante as entre-
vistas e utilizaram material de 
segurança como máscaras e face 
shield, além de álcool em gel. 
(Com informações do Jornal Fo-
lha Capital)

Deputado Federal Vicentinho Júnior 
declara apoio a Suzano e Assis

A Coligação “Juntos Fare-
mos Mais” recepcionou no dia 
22 de outubro, o deputado Fe-
deral Vicentinho Junior (PL) em 
Aparecida do Rio Negro. Os can-
didatos a prefeito Suzano Lino, e 
vice-prefeito Assis Coutinho, ao 
lado de muitas lideranças, rece-
beram o deputado na residência 
do Professor Paulo Percílio.

O engajamento do Deputado 
é mais um reforço para a campa-
nha. Com importante legado po-
lítico no Tocantins, Vicentinho 
Junior é mais um nome de peso 
no cenário Estadual e que forta-
lece o projeto de Suzano e Assis.

Durante o encontro, Vicenti-
nho Júnior destacou que a parce-
ria com Suzano será importante 
para a Região. “Caminho para 
Aparecida há muitos anos, antes 
mesmo de ser deputado Fede-
ral, tenho aqui amigos de lon-
gas caminhadas. A minha casa 
em Brasília, que é do povo, está 
à disposição para toda comitiva 
do prefeito, dos secretários mu-
nicipais e vereadores. O gabine-

te também estará à disposição. 
Aqui fiz pouco, talvez pela falta 
de diálogo, mas quero fazer mui-
to”, enfatizou.

O deputado destacou que 
Brasília estará de portas aber-
tas para atender Suzano. “Quero 
que você Suzano, trabalhe muito, 
para ter recursos e discutir com 
o povo o que é preciso: se é o 
poço artesiano, se é a ponte, es-
tradas vicinais, maquinário que 
a Bancada Federal tem alocado, 
se é na saúde pública de fato à 
altura, se é o embelezamento da 
Cidade. Tudo isso será possível 
com as suas idas à Brasília, que 
poderão começar logo após o dia 
15 de novembro”, reiterou o de-
putado, que recentemente, junto 
com a Bancada Federal, destinou 
ônibus e maquinários aos muni-
cípios tocantinenses, benefician-
do também Aparecida.

Durante a reunião, Suza-
no Lino destacou importantes 
melhorias realizadas durante 
sua gestão, como a construção 
de casas populares. O candida-

Vicentinho Júnior destacou que a parceria com Suzano será importante para Município

to demonstrou sua satisfação 
em receber o apoio do deputa-
do. “Tenho a alegria de receber 
aqui hoje esse jovem deputado, 
corajoso atuante. Temos a certe-
za que em Brasília receberemos 
o suporte necessário para trazer 
benefícios para Aparecida. Nós 
vamos ser eleitos, e vamos po-
der adquirir muitos benefícios 
porque nós temos parceiros. Eu 
quero nesses quatro anos traba-
lhar por minha cidade, ainda me 

sinto jovem para realizar mais 
uma gestão. Eu tive o sonho in-
terrompido há doze anos, quan-
do não fui reeleito. Muitos pro-
jetos eu precisava concluir, não 
deu certo, mas é tudo no tempo 
de Deus e eu sinto que agora é o 
nosso tempo de voltar a ser pre-
feito de Aparecida”, disse o can-
didato.

O presidente do PL no 
Município, Sebastião Moura 
(Tota), falou em nome dos can-

didatos a vereador do partido 
do qual também faz parte o 
deputado. “Queremos agrade-
cer o deputado que vem hipo-
tecar o apoio a Suzano e Assis. 
Tivemos esse mesmo apoio na 
eleição passada, assim como de 
seu pai, Vicentinho. Queremos 
unir forças com nossos candi-
datos, eleger os vereadores, a 
majoritária, pois temos a cer-
teza que Juntos Faremos Mais”, 
concluiu Tota.
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A candidata à prefeita de 
Aparecida do Rio Ne-
gro pela coligação “A 

Força de Aparecida”, Carmelita 
Tavares (PDT), junto com seu 
vice-prefeito, Roberto Xavier 
(SD), tem feito uma campanha 
eleitoral de muito destaque. 

Com importantes declara-
ções de apoio de Deputados Fe-
derais e Estaduais, com milha-
res de aparecidenses apoiando 
sua candidatura e liderando a 
pesquisa de intenções de votos 
na cidade, a candidata à pre-
feita Carmelita Tavares (PDT) 
está no caminho de se tornar 
a primeira mulher prefeita de 
Aparecida do Rio Negro.

Carmelita Tavares (PDT), 
que segue sua agenda de cam-
panha pela cidade, afirma que 
esse resultado se dá pela cres-
cente adesão de apoio da po-
pulação de Aparecida e de im-
portantes líderes políticos da 
região que acreditam no seu 

Campanha de Carmelita e Roberto se 
destaca pela liderança na preferência 
eleitoral e apoios de deputados  
A Coligação A Força 
de Aparecida tem re-
cebido apoios que for-
talecem a campanha, 
como deputados fede-
rais e estaduais.

Por: Hellen Souza
Coligação A Força de Aparecida

projeto de gestão. “Fico feliz 
de ver que nossa caminhada e 
nossa vontade de fazer o me-
lhor por Aparecida do Rio Ne-
gro também é a desejo dos apa-
recidenses. Estamos fazendo 
uma campanha limpa, baseada 
na verdade, indo de porta em 
porta, ouvindo a população e 
mostrando nosso programa de 
governo sólido e eficiente”, dis-
se.

MULTIDÃO
A candidata à prefeita Car-

melita Tavares (PDT), junto 
com seu vice-prefeito, Rober-
to Xavier (SD), vem a cada dia 
recebendo o apoio em massa 
da população de Aparecida do 
Rio Negro. 

A última grande caminha-
da que aconteceu no dia 17 de 
outubro, contou com a partici-
pação de centenas de apareci-
denses. Junto com essa multi-
dão vestida de azul, Carmelita, 
Roberto e todos os candida-
tos a vereadores da coligação, 
percorreram algumas ruas da 
cidade, conversando com mo-
radores e comerciantes e rece-
bendo centenas de declarações 
de apoio. Ouvindo também os 
pedidos e sugestões da comu-
nidade.

Outro evento histórico foi 
a carreata de lançamento da 
campanha, que aconteceu no 
início do mês de outubro e 
contou com 350 carros e cen-

tenas de pessoas. 
Além das grandes reuniões 

que acontecem semanalmente 
e reúnem grandes líderes po-
líticos e muitos aparecidenses 
que apoiam a candidatura de 
Carmelita Tavares (PDT) para 
prefeita de Aparecida.

Para o candidato à vice-

-prefeito, Roberto Xavier (SD), 
esse apoio da população de 
Aparecida é apenas uma prévia 
do resultado do dia 15 de no-
vembro nas urnas. “Toda essa 
multidão que apoia nossa cam-
panha, no dia 15 de novem-
bro ir depositar sua confian-
ça no 12, porque todos sabem 

que Aparecida estará em boas 
mãos com Carmelita Prefeita. 
Tudo isso é só a pré-resposta 
que as urnas vão dar dia 15 de 
novembro”, disse Xavier.

APOIO E EMENDAS
A candidata Carmelita Ta-

vares (PDT) e seu vice Roberto 
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Xavier (SD) vem a cada dia re-
cebendo importantes adesões de 
apoio de grandes líderes políti-
cos e representantes parlamen-
tares Federais e Estaduais, o que 
fortalece sua candidatura e seus 
projetos de gestão como a nova 
prefeita de Aparecida.

A Deputada Federal Pro-
fessora Dorinha (25) e o De-
putado Federal Osires Dama-
so (PSC) manifestaram o seu 
apoio e compromisso com 
Carmelita, garantindo mais 
emendas destinadas para a ci-
dade de Aparecida da Rio Ne-
gro. 

“Quero de uma maneira 
muito especial, dizer do meu 
apoio a Carmelita Tavares. Pode 
contar comigo, com emendas e 
com recursos e acima de tudo 
com a minha parceria. Conte 
comigo Carmelita, para cuidar 
da sua cidade e para assumir 
junto com você o compromisso 
da sua gestão,” afirmou a Depu-
tada Dorinha. 

O Deputado Federal Osires 
Damaso (PSC) também falou 
do seu compromisso com Car-
melita Tavares (PDT) em trazer 
mais emendas para Aparecida. 
“Quero manifestar o meu apoio 
a candidata a prefeita Carmelita 
Tavares e ao nosso vice Rober-
to Xavier. Votar no 12 é votar 
para o desenvolvimento e pro-

gresso de Aparecida. Eu como 
deputado Federal quero trazer 
recursos do Governo Federal 
em parceria com Carmelita, 
para fazer um trabalho forte em 
Aparecida do Rio Negro”, disse 
Deputado.

Outro importante apoio 
declarado é do Deputado Esta-
dual Ricardo Ayres (PSB) que 
afirma “Eu como deputado es-
tadual quero te dizer Carmelita, 
que estarei ao seu lado, lutando 
com você por mais políticas 
públicas para Aparecida do Rio 
Negro”, afirmou o deputado.

A deputada estadual Cláu-
dia Lelis (PV) também decla-
rou seu apoio a candidatura de 
Carmelita e fez o compromisso 
de trazer mais emendas parla-
mentares para a cidade de Apa-
recida do Rio Nego. “Eu como 
deputada estadual e presidente 
estadual do Partido Verde e ter-
mos vários municípios para per-
correr em campanha, mas eu fiz 
questão absoluta de vir aqui em 
Aparecida para prestar o meu 
total apoio a essa mulher forte, 
guerreira, que é Carmelita Tava-
res. Eu como deputada estadual 
quero te dizer Carmelita, meu 
gabinete é seu, Aparecida pode 
contar com as emendas e os re-
cursos necessários para melho-
rar a vida do povo de Apareci-
da”, afirmou a deputada. 

Ao lado dos candidatos e lideranças o deputado federal Osires Damaso reforçou compromisso com Carmelita Tavares em levar mais emendas para Aparecida

A deputada Claudia Lelis declarou apoio e participou de caminhada ao lado de Carmelita

PREFERÊNCIA
A candidata à prefeita 

de Aparecida do Rio Negro, 
Carmelita Tavares (PDT), 
pela coligação “A Força de 
Aparecida”, avança e lidera 
as intenções de votos para 
a disputa eleitoral. De acor-
do com o levantamento feito 
pela Empresa Gomes Comu-
nicação e divulgado no dia 
16 de outubro, Carmelita 
tem 43,3% das intenções de 
votos na cidade de Apareci-
da do Rio Negro.  

Autoridades e militantes declaram apoio a candidatura de Carmelita Tavares e Roberto Xavier          
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Grandes reuniões e adesão de apoio 
marcam a campanha de Carmelita e Roberto  
O público tem partici-
pado em peso dos en-
contros promovidos por 
Carmelita e seus candi-
datos a vereador 

Por: Hellen Souza
Coligação A Força de Aparecida

A candidata à prefeita de 
Aparecida do Rio Negro, 
Carmelita Tavares (PDT) 

e seu vice-prefeito Roberto Xa-
vier (SD), da coligação “Força de 
Aparecida”, tem campanha  mar-
cada por grandes reuniões com 
homens e mulheres de Aparecida 
do Rio Negro, onde receberam o 
apoio e declarações espontâneas 
emocionantes

“Nossa jornada de campa-
nha está no ritmo que eu gosto. 
Estou muito feliz de receber por 
onde passamos o apoio dos apa-
recidenses. Homens, mulheres, 
jovens e crianças. Vamos conti-
nuar nessa caminhada e nessa 
energia, ouvindo a população de 
Aparecida. Trabalharei por todos 
e serei a representante que fará 
a diferença”, declarou Carmelita 
Tavares ( PDT).

O candidato à vice-prefeito, 

Roberto Xavier ( SD), também 
falou de como está sendo o ritmo 
de campanha. “Tivemos gran-
des reuniões onde foi possível ter 
ainda mais certeza que Apareci-
da quer Carmelita Tavares para 
prefeita de Aparecida”, disse Xa-
vier.

Reunião das Mulheres
Em reunião com as mulhe-

res, que contou com a presença 
de mais de 400 mulheres de to-
das as idades, Carmelita Tavares 
(PDT) recebeu muitas declara-

ções de apoio. Participaram tam-
bém todas as candidatas a ve-
readora da coligação “Força de 
Aparecida” e as representantes 
mulheres dos candidatos a verea-
dor da coligação. Todas as candi-
datas discursaram e tiveram seu 
momento de fala.

Declarações emocionantes 
como da Dona Elenite Bezerra 
que contou sua história de vida 
e como Carmelita Tavares a 
ajudou. “Eu conheço Carme-
lita, sei da história dela e sou 
prova viva do quanto essa mu-
lher ama trabalhar pelo bem 
do próximo. Em um momento 
muito delicado da minha saúde 
foi Carmelita que me ajudou a 
curar, que me deu todo supor-
te, me levou e me trouxe. Sou 
muito grata. Aparecida merece 
ter uma prefeita como Carme-
lita, que cuida do povo porque 
ama cuidar das pessoas”, contou 
Elenite.

Dona Edileuza Brasil falou da 
importância de se ter uma prefei-
ta mulher na cidade de Apareci-
da. “Nunca tivemos uma prefeita 
mulher na nossa cidade. Está na 
hora de Aparecida ter uma repre-

sentante de peso com Carmelita, 
que lutará pela saúde da mulher 
e mais oportunidade para nós. 
Carmelita é de Aparecida, sabe o 
que precisamos”, disse.

Em seu discurso, Carmeli-
ta relembrou que se eleita será 
a primeira prefeita mulher de 

Aparecida do Rio Negro. “Serei 
a primeira prefeita mulher de 
Aparecida. Meu compromis-
so será oferecer uma saúde da 
mulher mais digna, gerar mais 
oportunidade e desenvolvi-
mento. Honrarei cada voto de 
confiança’, falou Carmelita.

Carmelita: ‘Nossa jornada de campanha está no ritmo que eu gosto, estou muito feliz de receber apoio por onde eu passo”

Elenite Bezerra: “Sou prova do quanto Carmelita ama trabalhar pelo bem do  povo”

Deusamar também prestigiou reunião das mulheres
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REUNIÃO DOS 
HOMENS  

A reunião dos homens 
aconteceu e nem mesmo a chu-
va foi capaz de atrapalhar o 
grande evento que contou com 
mais de 350 homens apareci-
denses e importante líderes po-
líticos.

Participaram também to-
dos os candidatos a vereador da 
coligação “Força de Aparecida” 
e os representantes homens das 
candidatas a vereadora da co-
ligação. Todos os candidatos a 
vereador discursaram e tiveram 
seu momento de fala.

Quem esteve na grande 
reunião dos homens foi o Vere-
ador de Palmas, Major Negrei-
ros (PSDB).” Conheço a tra-
jetória dessa mulher, conheço 
sua história, sei do seu caráter 
e garra. Não podia deixar de vir 
nesse grande evento e declarar 
o meu apoio a Carmelita Tava-
res que sem dúvidas fará muito 
pelo povo de Aparecida. Deixei 
minha campanha em Palmas 
para estar nesse evento porque 
acredito muito em Carmelita 
Tavares”, disse.

Na ocasião, o ex-prefeito de 
Aparecida, Manoel Raimundo, 
declarou apoio a candidatura 
de Carmelita Tavares e Rober-
to Xavier. “ Conheço Carmelita 

 

há 30 anos, desde quando che-
guei a Aparecida. Conheço sua 
família, conheço seu amor por 
essa cidade, então essa história 
que Carmelita não é daqui não 
é verdade. Ela foi criada dentro 
de Aparecida. E por isso Car-
melita tem o meu apoio. Acre-
dito no projeto de gestão que 
Carmelita tem para Aparecida, 
ela fará muito”, pontuou o ex-
-prefeito.

“90% da família Barbosa 
está com Carmelita. Apoiamos 
ela por conhecer sua história, 

Reunião com militância feminina contou com a participação de mulheres de todas as idades 

Encontro reuniu centenas de militantes masculinos

Em reunião lideranças reforçam apoio para Carmelita e Roberto 

saber do seu comprometimento 
com o povo e sua capacidade de 
mulher guerreira”, disse Rober-
to Barbosa em seu discurso.

O candidato a vice-prefeito, 
Roberto Xavier (SD) falou sobre 
a reunião dos homens e ressaltou 
a importância dos apoios decla-
rados no evento. “ Que reunião 
grandiosa, contamos com a pre-
sença de importantes líderes e ho-
mens que confiam em Carmelita 
e no nosso programa de Governo. 
Estou cada dia mais convicto da 
vitória!” Afirmou. Apoiadores seguem participando dos eventos da coligação
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Mais de 2 mil pessoas vão às ruas em 
prol de Mateus Coelho e Pedro Andrade
O movimento em apoio 
ao novo projeto de Go-
verno para o Municí-
pio levou mais de duas 
mil pessoas para as 
ruas de Novo Acordo. 
A carreata foi finaliza-
da com uma caminha-
da e reunião com mui-
tos pronunciamentos.

A cidade de Novo Acordo 
presenciou no último 
dia 17, a maior carreata 

da história da cidade, que movi-
mentou mais de duas mil pesso-
as que de carro, cavalo, moto ou 
bicicletas saíram as ruas em prol 
da candidatura de Mateus Coe-
lho e Pedro Andrade pela coliga-
ção “Paz, Amor e União”.

A multidão colorida e com 
muita vontade de mudança saiu 
às ruas em apoio ao projeto de 
Mateus e Pedrinho. O movi-
mento teve início com a carrea-
ta, que saiu do portal de entrada 
da Cidade, e que foi puxada por 

Carreata reúne multidão de pessoas que foram as ruas em prol da candidatura de Mateus e Pedro Andrade

um grupo de jovens muito ani-
madas a pé. Em seguida, os can-
didatos foram acompanhados 
pela deputada Estadual Vanda 
Monteiro, e pelo o ex-deputado 
Estadual José Augusto.

A carreata foi embelezada 
por cavaleiros e amazonas que 
foram montados a cavalo e cen-
tenas de motos e carros que fize-
ram o trajeto pelas ruas da Ci-
dade.

Por onde Mateus Coelho 
e sua caravana passaram dava 
para ver as manifestações de 
apoio e carinho. Quem assistiu 
não teve dúvidas de que a cida-

de está com Mateus. “Eu estou 
contagiada por tamanha alegria 
de poder presenciar um evento 
deste tamanho. Mateus Coelho 
é muito querido aqui. Nunca vi 
uma pessoa com tamanha de-
terminação e vontade de ajudar 
o próximo”, ressaltou a deputada 
estadual Vanda Monteiro.

O evento fez com que a ex-
pectativa para a eleição  aumen-
tasse ainda mais. “Vamos para a 
maior vitória que Novo Acordo 
já teve”, disse o candidato a pre-
feito Mateus em sua fala ao che-
gar até o palco carregado pelo 
povo.

O palco foi composto por 
empresários, ex-deputado José 
Augusto e os candidatos a pre-
feito, vice e candidatos a verea-
dores. O público ouviu atenta-
mente os principais desejos dos 
postulantes. A esposa de Mateus 
Coelho, Lucia Vidal, em seu pro-
nunciamento reafirmou que es-
tará presente ao lado do esposo, 
que terá atenção especial e mui-
to zelo com o trabalho social. 
“Hoje é um dia muito especial 
para todos nós. Essa multidão 
representa a vontade de mudan-
ça que o povo quer. Estaremos 
dia e noite trabalhando para a 
nossa querida Novo Acordo”, 
disse Lucia.

Mateus Coelho não segurou 
a emoção ao agradecer o apoio 
da população. “Estou muito gra-
to e emocionado por esse cari-
nho. A emoção toma de conta de 
meu coração. O povo mostrou 
que Novo Acordo é 17. Cada 
gesto, cada demonstração nesse 
dia nos faz acreditar que nosso 
povo quer respeito, melhorias, 
boa educação, quer investimen-
tos. Aqui nesta avenida está a 
maioria que lutam por dignida-

de e sabe que Novo Acordo vai 
voltar a ser um Município de 
prosperidade”, declarou Mateus.

O candidato ainda ressaltou 
que ele veio para apresentar pro-
postas e não mentiras. “O cida-
dão tem que entender que o re-
trocesso de candidatos que vive 
de ilusões, é coisa do passado. O 
político de hoje trabalha com re-
alizações, com projetos de infra-
estrutura e isso eu tenho muito 
para Novo Acordo. Vamos vol-
tar as ações sociais, a construção 
de casas populares, depois que 
minha mãe deixou a Prefeitura 
nunca mais foi construído ne-
nhum banheiro”, ressaltou Ma-
teus.

Mateus ainda ressaltou a im-
portância da liberdade do povo 
querer ir as ruas em prol de me-
lhorias. “Eu sou do povão, eu 
vou trabalhar para os mais ne-
cessitados, atender a todos com 
igualdade, vocês vão despachar 
diretamente comigo. O povo 
precisa falar com o prefeito e 
não com secretários. Precisa pe-
gar na mão do gestor, abraçar e 
saber que foi ele quem ajudou a 
eleger o seu prefeito”.
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O sonho da instalação de 
uma Faculdade no Município,  
qualificação e valorização para 
a juventude, valorização do es-
porte, o turismo, os funcioná-
rios públicos, o agronegócio e 
maquinário de qualidade para 
cada povoado foi destacado por 
Mateus.

O vereador Pedro Andrade, 
candidato a vice-prefeito, tam-
bém falou da importância des-
se encontro para a campanha. 
“Nossa carreata foi tão linda. A 
maior que Novo Acordo já viu! 
Tenho certeza que conseguimos 
levar a nossa mensagem para o 
coração das pessoas”.

Ao declarar apoio à Coliga-
ção, o ex-deputado José Augus-
to defendeu o novo projeto para 
Novo Acordo e garantiu estar 
acompanhando a gestão, aju-
dando Mateus a conquistar em 
Brasília recursos para o Muni-
cípio.  

Candidatos e lideranças comemoram resultado positivo do evento

 Mais uma vez o candida-
to a prefeito de Novo Acordo, 
Mateus Coelho, mostrou for-
ça, se reuniu com a juventude e 
dialogou sobre o futuro do Mu-
nicípio. Na noite de sexta-fei-
ra (23), o candidato se reuniu 
com vários jovens para discutir 
propostas para o futuro da Ci-
dade. Na ocasião, Mateus e Pe-
dro Andrade (candidato a vice), 
discutiram empreendedorismo, 
primeiro emprego, esporte e la-
zer, além do potencial turístico e 
cultural da cidade.

Cerca de 150 jovens estive-
ram presentes, na residência do 
líder político Nilton Gomes. Os 
jovens puderam expressar seus 
principais anseios e desejos de 
mudança. Mateus destacou que 
o objetivo é debater sobre a im-
portância da participação da 
juventude na política. “Está nas 
mãos de vocês a possibilidade da 
mudança no futuro. Aqui tenho 
certeza que tem muitas cabeças 
pensantes e que vão decidir seu 
voto de confiança e credibili-

Mateus Coelho leva propostas à 
juventude de Novo Acordo em reunião

Jovens debateram propostas com candidatos

dade. Nós jovens fazemos mui-
ta diferença na ação social e no 
desenvolvimento, basta cada um 
assumir seu papel de liderança”, 
disse ele aos ouvintes. 

Perguntas e comentários 
das propostas foram feitas em 
conjunto no encontro. Um dos 
questionamentos dos jovens 
foi relativo às propostas para 
os universitários do Município. 
Mateus enfatizou que preten-
de agregar que todos em Novo 
Acordo comecem a ter uma 
educação não só de qualidade, 
mas de excelência. 

“Eu e Pedro Andrade va-
mos trabalhar para que nossas 
escolas sejam referencia da Re-
gião do Jalapão e até do Estado 
do Tocantins. À época de minha 
mãe, Eliane, os índices de avalia-
ção eram os melhores do Esta-
do. A pessoa bem educada, com 
uma escola de qualidade, o cida-
dão se estabiliza no meio social 
com dignidade e capacidade de 
enfrentar o mundo. Vamos tra-
balhar na educação primária, 

secundária, e vou atrás de tra-
zer um centro universitário para 
Novo Acordo”, disse ele. 

O candidato também refor-
çou que os jovens têm o poder 
de mudar o presente e o futuro. 
“Juntos nós vamos fazer a dife-

rença. O esporte estará presente 
em Novo Acordo, a juventude po-
derá praticar o esporte de forma 
sadia, o entretenimento, o lazer. 
Quando estamos reunidos o mais 
importante é haver o debate com 
a democracia e opinião própria de 

cada um. Os jovens que farão toda 
a diferença na eleição de 2020”, co-
mentou.  Mateus alinhou seu dis-
curso aos principais anseios dos 
jovens que tem abraçado a campa-
nha com engajamento nas reuni-
ões e redes sociais. 
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Kleber do Sacolão (PSD), 
candidato a reeleição em Ponte 
Alta do Tocantins, recebeu a Se-
nadora Kátia Abreu (PP), que re-
afirmou seu apoio e falou sobre 
as destinações de emendas nos 
próximos anos. O encontro con-
tou com a participação de líderes 
e eleitores e deixou muito entu-
siamo entre os presentes.

Durante o encontro, Kátia 
Abreu elogiou a maneira que 
Kleber tem conduzido o muni-
cípio. “O Kleber é um líder que 
conseguiu administrar bem e se 
articular bem para conseguir re-
cursos, sem articulações ele iria 
somente pagar a folha e fazer 
o básico, o arroz com feijão. A 
população não quer um prefei-
to que só deixe a cidade limpa, 
queremos um prefeito de seja 
ousado. Temos que ser ousados, 
e Kleber é assim”, afirmou Kátia 
Abreu.

A senadora explicou que a 
partir de dois anos para cá, por 
causa da modificação na Lei do 

O prefeito e candidato à 
reeleição em Ponte Alta 
do Tocantins, Kleber do 

Sacolão e sua vice Juliana, rea-
lizaram na tarde de sábado, 17, 
uma grande carreata que movi-
mentou cerca de 1500 pessoas 
distribuídas em mais de 500 veí-
culos na cidade.

Com grande participação 
da comunidade, teve início por 
volta das 16hs saindo da Praça 
Água Limpa e depois de passar 
por todas as ruas da cidade, pa-
rou na Praça Central. A morado-
ra Reijani Santos, em sua página 
no Facebook, contou que ficou 
impressionada. “Nunca tinha 
visto uma carreata assim, eu es-
tou contigo e não abro mão”.

Emocionado, Kleber do Sa-
colão agradeceu, “Vocês são as 
inspiração para mim e Juliana 
estarmos aqui em praça pública, 
para se Deus quiser, trazer mais 
progresso, mais desenvolvimen-
to para nossa querida Ponte 
Alta”. 

“Toda a juventude, todos os 
senhores e todas as senhoras que 

Kleber do Sacolão e Juliana realizam 
grande carreata em Ponte Alta do TO
O candidato à 
reeleição, ao lado 
da vice Juliana, 
percorreu as ruas da 
Cidade aclamado pela 
população de Ponte 
Alta do TO

Carreata reuniu grande número de veiculos e pessoas

se dispuseram a sair de seus la-
res para nos acompanhar nesta 
grande carreata democrática 
popular, eu agradeço de cora-
ção. Eu e a nossa vice Juliana 
temos orgulho de formar essa 
chapa, unidos, juntos por Pon-
te Alta, porque se Deus quiser, 
a partir de 2021 vamos desen-
volver muito mais ainda nosso 
município”, finalizou.

Nas redes sociais, o que as 
pessoas estão comentando é 
que a cidade nunca tinha visto 
uma carreata tão grande, “Essa 
carreata vai ficar na história de 
Ponte Alta, foi top!”, disse um 
morador. Por onde passaram militantes manifestaram entusiasmo

Senadora Kátia Abreu reafirma seu apoio a Kleber do Sacolão 
Orçamento, houve uma mudan-
ça na distribuição de emendas, 
o que facilitou que os recursos 
chegassem mais rápido para os 
prefeitos, “Os deputados e sena-
dores agora tem mais autonomia 
sobre o dinheiro. O dinheiro 
agora não tem mais que passe-
ar na Caixa Econômica, sai di-
reto de Brasília para a prefeitu-
ra. Quanto mais recursos trazer, 
mais feliz eu fico”.

Sobre a união com Juliana, 
Kátia Abreu elogiou a sabedo-
ria e afirmou que política deve 
ser feita dessa maneira, “Pessoas 
dignas, extremamentes prepara-
das, corretas, e fico sempre mui-
to feliz por estar ao lado, e vê-los 
ao lado do Kleber, sem birras, 
com união em prol do melhor 
para o município”.

Kátia Abreu falou sobre o 
consórcio do Jalapão, onde ela 
entregou uma máquina para 
cada um dos seis municípios 
participantes, no caso, Pon-
te Alta do Tocantins ficou com 

uma máquina carregadeira. 
“Não tinha condição de entregar 
tudo a todos os municípios, mas 
para depois os seis juntarem e 
fazerem o consórcio das estradas 
do Jalapão, juntando todos com 
as máquinas que já tem, conse-
guiria agilizar essa demanda”. 

“Coloquei um CAT - Cen-
tro de Atendimento ao Turismo 
aqui, que está em fase de pro-
jeto. Junto com o SEBRAE eu 
quero fazer uma maratona de 
treinamentos para o turismo, 
hotelaria, cozinha, copeira, bar-
man, cozinheiros. A grande fa-
lha do Jalapão ainda é a comida, 
ainda não está boa. Descobri-
mos que não está bom e vamos 
corrigir. Vamos treinar o povo e 
qualificar para o turismo. Tudo 
isso ajuda a tirar a pobreza, aju-
da a diminuir o rastro da desi-
gualdade. E essa é uma respon-
sabilidade nossa, de quem tem 
ética, moral e caráter. Temos que 
se preocupar com quem é mais 
fraco. Nossa obrigação como 

político é transformar a vida das 
pessoas para melhor”, afirmou a 
senadora.

Ao analisar os dados das fa-
mílias atendidas pelo CadÚnico 
na cidade, Kátia Abreu propôs 
a Kleber do Sacolão e Juliana, 
que as emendas deste ano, se-
rão destinadas para melhoria 
nas casas das famílias atendidas 
pelo programa. “Tem 628 casas 
sem calçada, 228 casas com piso 

de chão batido e 639 sem rebo-
co. Com certeza essas três coisas 
estão acumuladas em uma casa. 
Eu já consultei Brasília, nós va-
mos melhorar a qualidade de 
vida dessas pessoas, vamos au-
mentar o patrimônio delas, va-
mos titular essas casas, quero 
ajudar a entregar o documento 
da casa dessas pessoas, sua re-
gularização urbana”, finalizou a 
senadora.

Kátia Abreu elogia maneira que Kleber tem conduzido o município 
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Kleber do Sacolão segue favorito 
nas intenções de voto para prefeito 

Em Ponte Alta do To-
cantins, o atual prefeito 
Kleber do Sacolão se-

gue em primeiro lugar nas in-
tenções de voto, com base em 
pesquisa eleitoral referente a 
eleição municipal de 2020. 

A pesquisa foi realizada 
pelo Instituto SKALA, que 
entrevistou o total de 184 
indivíduos, e aponta Kleber 
com vantagem na intenção 
de votos, tanto na pesquisa 
espontânea como na estimu-
lada com 53,3% e 54,4% res-
pectivamente.

De acordo com a pesqui-
sa, a administração do atual 
prefeito segue com a aprova-
ção de 67,4% dos entrevista-
dos, onde 1,1% revelam não 
saber responder e apenas 
31,5% lhe desaprovam. 

Na avaliação detalhada 
da gestão de Kleber, 12,5% 
julgam ótima, 42,9% acredi-
tam ser boa, 22,8% acreditam 
ser regular, 16,3% acham por 
ruim e apenas 5,5% julgam 
péssima. 

A pesquisa que foi divul-
gada no sábado, 17 de ou-

Em Pesquisa do Insti-
tuto SKALA o candida-
to continua liderando 
em primeiro lugar com 
53,3% na espontânea

tubro, apresenta o nível de 
confiança de 95% com uma 
margem de erro de 3,5% para 
mais ou para menos. Seus da-
dos foram coletados dia 9, de 
outubro e registrada junto ao 

Tribunal Regional Eleitoral 
do Tocantins (TRE-TO) no 
dia 11 do mesmo mês. A rea-
lização do trabalho foi custea-
do pela própria empresa (Mo-
reira & Noleto LTDA).

Kleber do Sacolão  e Juliana seguem em primeiro lugar nas intenções de voto 

O prefeito, candidato a re-
eleição, Kleber do Sacolão e 
sua vice-prefeita, Juliana, lan-
çaram na última semana, de 
forma resumida em “55 com-
promissos”, as propostas do 
plano de gestão para os pró-
ximos quatro anos. As ações 
são mostradas diariamente 
pelas redes sociais do candi-
dato, sempre apresentando as 
novas propostas.

“Nossa gestão é pautada 
no compromisso e na serie-

Candidato lança 
compromissos de campanha 

dade, por isso, nosso Plano de 
Governo para este novo man-
dato foi elaborado visando 
trazer mais desenvolvimento 
para Ponte Alta, qualificação 
profissional e bem-estar para 
a população”, afirmou Kleber 
do Sacolão. 

COMPROMISSOS - Entre 
os compromissos de Kleber e 
Juliana estão, garantir uma ges-
tão humanista, igualitária, não 
excludente, priorizando o Ser 

Humano enquanto indivíduo 
ativo, social, ecológico e político 
e por isso se comprometem a: 
ofertar transporte para os uni-
versitários, continuar a investir 
nas escolas municipais, aumen-
tar leitos infantis no HPP, mais 
equipes do Saúde da Família, 
além de assegurar a qualida-
de de vida da população ru-
ral, garantindo o seu acesso 
aos serviços públicos funda-
mentais de saúde, educação e 
bem estar de todos.
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Mega evento leva multidão às ruas em 
prol de Antônio Campos e Donizete
A maior carreata já 
vista em Santa Tereza 
marcou a campanha 
da Coligação 
“Governando Para 
Todos”. A carreata 
contou com a presença 
dos deputados 
Antônio Andrade e 
Cleiton Cardoso, que 
estiveram à frente 
ao lado de Antônio 
Campos e Donizete.

Jovens, adultos e crianças, 
famílias inteiras. Pesso-
as de todas as idades par-

ticiparam de um momento 
histórico em Santa Tereza do 
Tocantins, quando apoiado-
res se mobilizaram em prol da 
campanha de Antônio Cam-
pos e Donizete à Prefeitura do 
Município. Uma mega carre-
ata marcou o domingo, 11 de 
outubro.

As ruas da Cidade foram 
tomadas por centenas de veí-
culos em apoio ao projeto de 

Antônio Campos e Donizete. 
A concentração ocorreu no 
portal de entrada da Cidade 
na TO-030. O clima foi ame-
nizado por uma chuva tran-
quila, que animou ainda mais 
os participantes. A carreata 
preencheu a principal avenida 
da Cidade desde a saída até o 
local de chegada, a Praça 05 de 
Janeiro.

Ao passar pelas ruas, os 

Antônio e Donizete são saudados pela população durante carreata

moradores já aguardavam 
ansiosos pelos veículos. As 
bandeiras azuis nos carros e 
os gritos de apoio marcaram 
todo o trajeto. À frente da car-
reata em carro aberto, os can-
didatos foram acompanhados 
pelo deputado estadual licen-
ciado e atual secretário de Go-
verno, Cleiton Cardoso e pelo 
presidente da Assembleia Le-
gislativa, Antônio Andrade.

Já no local de chegada, na 
Praça 5 de Janeiro, a população 
se concentrou para ouvir as 
propostas dos candidatos. No 
palanque, diversos apoiado-
res declararam o apoio, como 
os ex-prefeitos Neto Trajano e 
Joaquim Vieira. Os candidatos 
a vereadores também expuse-
ram suas propostas.

O deputado estadual An-
tônio Andrade reforçou seu 

apoio à candidatura de Antô-
nio Campos e declarou a des-
tinação de uma emenda logo 
no início do ano de 2021 para 
a compra de uma UTI Móvel 
para o Município. “Hoje eu 
volto a Santa Tereza para di-
zer que estamos felizes junto 
a campanha do Antônio Cam-
pos. Estamos felizes em ver a 
maioria da população abraçar 
esse projeto que é o melhor 
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para Santa Tereza”, destacou o 
deputado.

O representante do muni-
cípio na Assembleia Legislati-
va, deputado Cleiton Cardoso 
volta à Cidade com novas pro-
postas para ajudar Antônio 
Campos em 2021. “Eu trago a 
boa notícia que o governador 
Mauro Carlesse pede para di-
zer ao povo de Santa Tereza. 
O governador está apoiando 
Antônio e as portas do Palá-
cio estarão abertas para aten-
der as demandas que Antônio 
precisar enfrentar. Eu quero 
hoje perante essa multidão 
dizer a Antônio que em sua 
gestão a partir de janeiro de 
2021, eu estarei destinando 
uma emenda para a compra 
de uma máquina de furar po-
ços artesianos no município. 
Eu peço a cada um de vocês, 
que acredite no projeto de 
Antônio Campos, pois ele é o 
melhor para o Município”, re-
forçou Cleiton Cardoso.

Antônio Campos reafirmou seu compromisso com a população

Os ex-prefeitos Neto Tra-
jano e Joaquim Vieira falaram 
ao povo de Santa Tereza da 
satisfação em estar acompa-
nhando Antônio e Donizete. 

Candidato a vice-prefeito, 
Donizete Pereira agradeceu a 
multidão que os acompanhou 
pelas ruas da cidade. ‘Hoje es-
tamos muito felizes com essa 
grande festa. Estamos aqui 
para dizer a vocês que nosso 
projeto de Governo é propor-
cionar mais qualidade de vida 
para a população de Santa Te-
reza”, reforçou Donizete.

Antônio Campos reafir-
mou seu compromisso com a 
população, e entre suas pro-
postas para a cidade, ele de-
fendeu maior apoio aos pro-
dutores rurais, o retorno das 
atividades na assistência so-
cial, investimento na saúde 
com atendimento 24 horas, 
entre outros.

Antônio Campos expli-
cou que faz uma campanha 

Deputados caminham ao lado de Antônio Campos em Santa Tereza

de projetos e com propósitos 
para construir obras impor-
tantes que ainda não foram le-
vadas para Santa Tereza. “As-
seguro a vocês que a partir do 
dia 1º de janeiro do ano que 
vem nós iremos iniciar uma 
administração humana, onde 

a nossa comunidade será nos-
sa prioridade. Teremos ações 
para atender todas as deman-
das do Município, nosso obje-
tivo será construir uma cida-
de cada vez melhor”, afirma 
Antônio. Para ele, o próximo 
governo terá tempos difíceis e 

é preciso estar preparado para 
enfrentá-los.

Na ocasião, todos os candi-
datos a vereador e a esposa de 
Antônio Campos, Alice Cam-
pos, tiveram a oportunidade 
de se pronunciarem e apresen-
tar suas reivindicações. 

Multidão vai as ruas em prol da candidatura de Antônio Campos e Donizete                                                      Autoridades em palanque  reforçam apoios para  candidatos
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Coligação “Governando para Todos” 
realiza passeio ciclístico feminino
Foi realizado na tarde 
do dia 4 de outubro o 
primeiro passeio ci-
clístico das mulheres 
da “Coligação Gover-
nando para todos”, de 
Santa Tereza do TO

O passeio ciclístico das 
mulheres da Coligação 
“Governando para To-

dos” levou para as ruas no dia 4 
de outubro, cerca de 120 mulhe-
res que vestidas de rosa e peda-
lando suas bicicletas, percorre-
ram as principais ruas da cidade 
de Santa Tereza do Tocantins.

As apoiadoras da Coligação 
que adotaram o slogan “Pedal 
Rosa Feminino”, vêm manifes-
tando apoio e fortalecendo a 
campanha de Antônio Campos e 
Donizete. 

As abordagens de apoio têm 
ocorrido via redes sociais e em 
visitas por todo o município. As 
ciclistas contaram durante o pas-
seio com suporte de uma comi-
tiva com cerca de 50 carros de 
apoiadores durante todo o per-
curso.

Mulheres de todas as idades saem as ruas em prol da candidatura de Antônio Campos e Donizete

A coligação conseguiu orga-
nizar o evento de forma correta 
e segura, com uso de máscaras. 
Alice Campos, esposa do candi-
dato à prefeito Antônio Campos, 
acompanhada pelas mulheres 
que defendem o nome de Antô-
nio Campos, tendo à frente Neyla 
Symonara, Diana Barros, Gio-
vanna Campos, Cinthia Mirelly, 
Nelineide Pereira, Nailda Brito, 
Thayanne Lourenço e Liandra 
Ribeiro, conduziram a comitiva 
levando mensagens de alegria. 

“Estamos levando a mensagem 
de apoio das mulheres a campa-
nha de Antônio e Donizete, que 
fará uma gestão com um olhar 
diferenciado para nós mulheres, 
para nossas lutas e nosso espaço 
na gestão”, reforçou Alice.

O evento foi realizado em 
clima de festa e muita animação, 
teve início no Portal de Entrada 
da cidade e finalizado na Praça 5 
de Janeiro as 18hrs.

Para Neyla Symonara o pas-
seio obteve um resultado positi-

vo, que gerou muita alegria no 
grupo feminino. “Abraçamos 
a campanha de Antônio Cam-
pos, pois acreditamos no proje-
to de Gestão dele. O Município 
precisa de pessoas que tenham 
compromisso com a comunida-
de. Vamos continuar com nossas 
ações, mostrando que na gestão 
de Antônio não só as mulheres 
serão valorizadas, mas todos os 
moradores de Santa Tereza”, res-
saltou Neyla. 

Para os coordenadores de 

campanha que acompanharam 
as ciclistas, o momento é de con-
tinuar buscando apoios e apre-
sentar o Plano de Governo do 
candidato a todos do município. 
“Estamos percorrendo todo o 
município, levando nossas pro-
postas de Governo, e estamos sa-
tisfeitos com a grande adesão da 
comunidade. A hora é de conti-
nuar a caminhada, pois acredita-
mos que somos as pessoas certas 
para administrar o nosso Muni-
cípio”, ressalta Antônio Campos.

A população da Comunidade 
quilombola Barra do Aroeira será a 
próxima a ter a oportunidade de ou-
vir os candidatos da Coligação “Go-
vernando Para Todos”. A Comitiva 
do “Arrastão do 14” se prepara para 
um grande evento na Comunidade. 
Antônio e Donizete, candidatos a 
prefeito e vice-prefeito, irão reforçar 
os vínculos e compromissos com os 
moradores da Região. 

O evento será no dia 1º de no-

vembro, domingo. Na Cidade, os 
apoiadores irão se reunir na Pra-
ça 5 de Janeiro, de onde sairão em 
carreata até o povoado. No local, 
os moradores irão se concentrar 
para uma reunião, onde lideranças 
e candidatos irão reafirmar suas 
propostas. 

Os moradores também serão 
ouvidos pelos postulantes. “Te-
mos orgulho dessa Comunidade 
que tanto faz por nossa Cidade, e 

por isso iremos lá com muita sa-
tisfação e vontade de ajudá-los em 
nossa Gestão, iremos ouvir seus 
anseios, os principais problemas 
atuais para fazer uma administra-
ção conforme as necessidades do 
povo”, disse Antônio Campos. 

O povoado Barra do Aroeira 
tem cerca de 180 famílias, e fica a 
14 Km do Município. A região é 
conhecida por lavouras e agricul-
tura de subsistência. 

Barra do Aroeira recebe Antônio Campos e 
Donizete para grande evento
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Governo entrega ônibus para 
13 Regionais de Educação 

ESTADO

O Governo do Tocantins, 
por meio da Secretaria 
de Estado da Educação, 

Juventude e Esportes (Seduc), 
entregou ônibus escolares aos 
13 diretores Regionais de Edu-
cação, no dia 28 de outubro, em 
Palmas. A entrega, realizada du-
rante ação em homenagem do 
Dia do Servidor, tem como obje-
tivo garantir a qualidade da edu-
cação, promovendo em especial 
o deslocamento dos estudantes 
do interior à Capital, bem como 
intercâmbios escolares, aulas do 
campo e Jogos Estudantis.

Segundo Neurisvaldo Ro-
drigues de Amorim, diretor 
Regional de Educação de Pe-
dro Afonso, o transporte será 
importante para melhorar a as-
sistência às unidades de ensino 
e aos estudantes. “O ônibus irá 
proporcionar maior suporte aos 
estudantes. Antes, tínhamos que 
buscar parceria fora da educa-
ção para atender a esta finalida-
de. Uma das grandes necessida-
des em nossa regional é atender 
ao público das escolas das áreas 

indígenas. É uma excelente ação 
e estamos muito agradecidos por 
isso”, pontuou.

Outro diretor regional que 
elogiou a ação foi Dorismar Car-
valho de Sousa, de Tocantinópo-
lis. Para ele, a contribuição, por 
meio desse transporte, é muito 
positiva. “Vai ajudar muito no 
deslocamento dos estudantes 
entre escolas. Agora, facilita a 
participação de todos nos even-
tos estudantis. Por exemplo, nos 
jogos escolares, a integração 
entre as unidades escolares irá 
acontecer de forma mais eficaz. 
Ainda há a possibilidade de par-
ticipação nas aulas/campo, o que 
antes era difícil para desenvolver 
esse tipo de ação”, destacou.

A titular da Seduc, Adriana 
Aguiar, enfatizou a utilidade do 
transporte para os estudantes. 
“Estes ônibus podem ser utiliza-
dos para deslocar os estudantes 
para aulas/campos, para a capital 
do Estado, para intercâmbio en-
tre escolas. Tudo isso com o ob-
jetivo de garantir um ensino de 
qualidade aos nossos estudantes. 

Todas as nossas unidades esco-
lares foram contempladas com 
veículos”, afirmou.

Na oportunidade, a gestora 
destacou as homenagens aos ser-
vidores públicos estaduais pela 
data comemorada. “Estamos fe-
lizes em receber, nesta data, os 
13 diretores regionais. São vo-

cês que representam o Governo 
nessas regiões. Em um contexto 
de pandemia e distanciamento 
social, temos a educação como 
uma das áreas mais impactadas. 
Entretanto, somos servidores 
públicos que prestamos serviços 
excelentes aos tocantinenses. 
Aproveito a oportunidade e pa-

rabenizo cada servidor da Edu-
cação, tanto os que desenvolvem 
seus trabalhos na sede quanto os 
que trabalham no interior. Nos-
so agradecimento e o nosso ca-
rinho a cada um pelo trabalho 
prestado. Parabéns a todos os 
servidores pela passagem do Dia 
do Servidor Público”, concluiu.

A entrega realizada em homenagem do Dia do Servidor, tem como objetivo garantir a qualidade da educação

Prazo de carência para trânsito animal pós-
vacinação contra febre aftosa é extinto

A segunda etapa da cam-
panha de vacinação contra a 
febre aftosa começa com no-
vidade e menos burocracia, o 
produtor rural não precisará 
mais cumprir os prazos de ca-
rências exigidos após vacinar 
os animais. A autorização está 
prevista na Instrução Norma-
tiva nº 48, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), com isso, 
assim que o pecuarista vaci-
nar os bovídeos (bovinos e 
bubalinos) e declarar o ato na 
Agência de Defesa Agropecu-
ária (Adapec), poderá a emi-
tir a Guia de Trânsito Animal 
(GTA).

Antes da medida, era pre-
ciso cumprir uma carência de 
15 dias para os animais va-
cinados pela primeira vez e 
sete dias para aqueles que já 
tinham duas vacinações com-
provadas. “É mais um grande 
passo rumo à retirada da va-
cinação, além de facilitar a co-
mercialização por parte dos 

produtores rurais que tinham 
que aguardar alguns dias para 
seguir as exigências”, avalia o 
presidente da instituição, Al-
berto Mendes da Rocha.

De acordo com o respon-
sável pelo Programa Estadu-
al de Erradicação da Febre 
Aftosa, João Eduardo Pires, 

a mudança vem agregar no 
processo de avanço do status 
sanitário para livre da doença 
sem vacinação. “Nosso objeti-
vo é seguir todas as diretrizes 
e acompanhar os progressos. 
Nesta etapa, serão vacinados 
cerca de 4 milhões de animais 
com até 24 meses de idade, já 
com a possibilidade de tran-

sitarem com a GTA de forma 
imediata”, destaca.

Campanha
A segunda etapa da cam-

panha contra a enfermidade 
ocorrerá entre os dias 1º e 
30 de novembro. A declara-
ção foi estendida para até 31 

de dezembro. Após vacinar o 
gado, o produtor deverá pro-
curar a Adapec munido da 
nota fiscal da compra da va-
cina e com a carta-aviso pre-
enchida corretamente. É pre-
ciso agendar o atendimento 
para evitar aglomerações, os 
contatos estão no site www.
adapec.to.gov.br.
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Novembro Azul alerta 
para cuidados com a 
saúde dos homens
Criado em 2003, com o 

objetivo de conscien-
tização do câncer de 

próstata e alertar os homens 
da importância do diagnóstico 
precoce, o Novembro Azul atual-
mente trata-se de uma campanha 
sobre os cuidados com a saúde in-
tegral do homem. No Tocantins, 
ações alusivas a estes cuidados se-
rão fomentadas pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), nos 139 
municípios do Estado.

O gestor em saúde da área 
técnica de Saúde do Homem 
da SES, Tárley Abdalla, explica 
que, “as ações da SES serão re-
alizadas por meio de platafor-
mas digitais, com realização de 
assessorias e conferências entre 
outras. Todo material será base-
ado na Pnaish [Política Nacio-
nal de Atenção Integral à Saúde 
do Homem] do MS [Ministério 
da Saúde], a qual trabalha para 
que as doenças crônicas sejam 
detectadas e tratadas em tempo 
hábil para que não resultem em 
morte”, afirma.

De acordo com o Ministé-
rio, novembro é oportuno para 
sensibilizar os homens e os pro-
fissionais de saúde quanto às 
ações do autocuidado e cuidado 
integral, considerando os fato-
res socioculturais relacionados 
à masculinidade e ao adoeci-
mento. Há pouco mais de dez 
anos, são aplicadas estratégias 
que abordem as dimensões am-
plas da vida dos homens, bem 
como as vivências familiares e 
laborais, prevenção de violên-
cias e os acidentes, promoção 

do autocuidado, prevenção 
de doenças crônicas e infec-
tocontagiosas.

Dados do MS mostram 
que, em homens, o câncer 
de próstata no Brasil repre-
senta 29,2%, seguidos dos de 
cólon e reto (9,1%), pulmão 
(7,9%), estômago (5,9%) e 
da cavidade oral (5,0%). O 
Instituto Nacional do Cân-
cer (Inca) estima que, no 
triênio de 2020-2022, para 
cada ano, 65.840 casos no-
vos de câncer de próstata 
surgirão, valor que corres-
ponde a um risco estimado 

de 62,95 casos novos a cada 
100 mil homens.

Outro tipo de câncer, com 
menor incidência, mas com 
aumento de casos, que preo-
cupa os especialistas em saú-
de é o câncer de pênis. A do-
ença atinge 2,1% de todas as 
neoplasias masculinas, com 
um percentual maior de casos 
nas regiões Nordeste, Norte e 
Centro Oeste, de 5,7%, 5,3% 
e 3,8%, respectivamente. Se-
gundo o Inca, entre 2018 e 
2019, ocorreram mais de 2 mil 
mortes e aproximadamente 3 
mil amputações por câncer de 

pênis, sendo aproximadamen-
te 50% dessas cirurgias reali-
zadas nas regiões Norte e Nor-
deste do país.

A novidade da campanha 
deste ano é o alerta ao câncer 
de boca. Dados do Inca apon-
tam que no Brasil, somen-
te em 2017, ocorreram 4.923 
óbitos em homens e 1.372 
óbitos em mulheres, esses va-
lores correspondem ao ris-
co de 4,88/100 mil homens e 
1,33/100 mil mulheres.

Dados
Dados do departamen-

to de informática do Sistema 
Único de Saúde do Brasil (Da-
taSUS) indicam que o Tocan-
tins registrou em 2019, um 
caso de câncer de boca (ho-
mens); dois de pênis e 127 de 
próstata. Até outubro de 2020, 
foram um caso de câncer de 
boca, dois de pênis e 41 de 
próstata.

Números divulgados pelo 
MS sobre as taxas brutas de 
mortalidade por câncer de pê-
nis, próstata e boca, por 100 
mil homens, de 2014 a 2018, 
no Tocantins, são de 0,63, 
16,29, e 2,16, respectivamente.


