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Mumbuca colhe capim dourado

Prefeito Antônio Campos 
comemora entrega de 
Título de terras ao Quilombo 
Barra do Aroeira

A colheita do capim dourado é o 
ápice da festa realizada no Povoado 
Mumbuca, Município de Mateiros. Os 
quilombolas colhem o ouro do cerra-
do nas veredas do Jalapão, mantendo 
uma tradição secular de muita cultu-
ra, e garantindo a preservação do ca-
pim que leva ao quilombo a geração de 
renda. O processo de colheita abrange 
mais que o simples fato de pegar o ca-
pim, mas a reunião de riqueza de de-
talhes com cantorias e homenagens à 
Dona Miúda, precursora do artesana-
to em capim dourado.
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Consultas públicas sobre concessão 
dos serviços de turismo no Jalapão 
começam em 30 de setembro

SANTA TEREZA

O Governo do Estado ini-
ciará as audiências pú-

blicas para ouvir as contri-
buições dos moradores das 
comunidades tradicionais do 
Jalapão no processo de con-
cessão do Parque, esclarecen-
do à população que o Jalapão 
não será vendido, mas terá 
maior amplitude de desenvol-
vimento.                                
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Editorial
Wenina Miranda
folhadojalapao@gmail.com

O lindo sorriso de Douto-
ra (Noemi) foi a primei-

ra visão que a equipe da Folha 
do Jalapão teve ao retornar 
ao povoado Mumbuca, após 
um ano sem a Festa da Co-
lheita do Capim Dourado. A 
quilombola filha da matriarca 
Dona Miúda, precursora no 
artesanato de capim dourado, 
nos acolheu com muita ale-
gria e como sempre nos enche 
de orgulho fazer parte de um 
momento tão importante para 
o Tocantins.

Retornar ao Povoado e po-
der olhar nos olhos dos qui-

De volta à terra 
dourada do 
Jalapão

lombolas não foi somente uma 
pauta a ser cumprida, mas 
uma emocionante oportuni-
dade de poder transmitir ao 
mundo a emoção e a sensação 
da colheita do capim. Após 
um ano sem a festa por causa 
da pandemia, ouvir a voz de 
cada morador, o canto do re-
frão da música sobre o capim 
dourado, e o brilho no olhar, 
encheu o nosso coração de es-
perança de uma nova vida, e 
de um novo tempo para toda 
a humanidade. 

Ao buscar por estadia na 
comunidade, ouvi das jovens 

quilombolas Sirlete Matos, 
Ana Matos e Leia que a festa 
não é a mesma sem a nossa 
presença, o que me fez sentir 
ainda mais amor por esta ter-
ra, e ainda, em saber que so-
mos amados e valorizados por 
tantas lutas para desbravar o 
Jalapão. 

Este ano, a festa nos sur-
preendeu pela estrutura, que 
teve uma grande ampliação, 
e pela quantidade de pesso-
as participantes no evento, 
tanto visitantes como orga-
nizadores. A comunidade se 
empenhou em oferecer o me-
lhor para todos, sempre com 
a simplicidade do quilombo e 
a hospitalidade carregada de 

amor e atenção.
Como integrante de equi-

pe de impressa que está pre-
sente diariamente no Jalapão, 
nos sentimos honrados em ter 
tanto carinho e atenção, e em 
poder registrar um momen-
to que carrega tanta cultura e 
tradição. 

A colheita do capim dou-
rado, para nós, é um momen-
to de enriquecimento cultural, 
de resgatar e manter registra-
da a história do povo acolhe-
dor do Quilombo Mumbuca.

 O Jornal Folha do Jalapão 
agradece a tantos lindos mo-
radores, como nossa querida 
Doutora, como Dona Laurin-
da, que nos acolheu em sua 

casa tão amavelmente, e a to-
dos que nos viabilizaram mais 
uma colheita do nosso amado 
capim dourado. 

O nosso muito obrigado 
se estende também ao prefeito 
de Mateiros Pastor João Mar-
tins e à primeira dama Marie-
ne Tavares, por nos confiarem 
a missão de fazer a cobertura 
jornalística do evento e ao Go-
verno do Estado pelo apoio e 
atenção para com a nossa 
equipe. 

Ao colher o capim tam-
bém nos sentimos parte deste 
quilombo dourado. Após três 
dias na comunidade, voltamos 
para casa com o coração revi-
gorado.

PARTICIPAÇÃO
A Festa da Colheita do Capim Dourado no Povoado 

Mumbuca, contou com a participação de autoridades e re-
presentantes de entidades que fomentam e fortalecem a cul-
tura e o turismo local. O prefeito de Mateiros, Pastor João 
Martitns, juntamente com a primeira dama Mariene Tava-
res, e a presidente da Associação dos Artesãos e Extrativismo 
do Povoado Mumbuca, Railane Ribeiro, receberam o presi-
dente da Associação Comercial Industrial, Serviço Turístico 
e Agronegócio da Região do Jalapão, Armando Castro, além 
do prefeito do Município vizinho de São Félix, Carlos Irael.  
Também marcaram presença no evento a artesã e empre-
sária da Comunidade, Tonha, e a secretária Municipal de 
Turismo de Mateiros, Thaysa Demarchi.

QUEIMADAS
Os municípios do Tocantins sofrem com as queimadas todos os 

anos, e está em mais um triste dado do Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe): é o 6º estado com mais focos de queimadas 
do Brasil, com 7.891 incendios florestais registrados até o mês de se-
tembro deste ano. O número é 8% menor do que o mesmo período 
de 2020.  O Tocantins fica atrás apenas do Mato Grosso, que possui 
16.602 focos; do Pará com 12.722; do Amazonas, com 12.042; de Mi-
nas Gerais, com 8.904; e do Maranhão, com 8.530 focos. O Estado 
que menos registrou focos de incêndios foi o Amapá, com 78. 

IMUNIZAÇÃO
Mais de 444.756 tocantinenses estão totalmente imunizados con-

tra a Covid, ou seja, completaram o esquema vacinal ao tomar a se-
gunda dose ou dose única da vacina, sendo 37,53% da população. 
Os que tomaram a primeira dose de vacinas e estão parcialmente 
imunizados são 923.707, o que corresponde a 58,09% da popula-
ção. Somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, são 
1.368.472 doses aplicadas desde o começo da vacinação.
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Transformar Apareci-
da do Rio Negro em 
um lugar cada dia me-

lhor para se viver é o objetivo 
da gestão do prefeito Suzano 
Marques. A administração 
municipal tem trabalhado em 
equipe para ofertar melhores 
serviços e, principalmente, 
buscar obras que gerem em-
prego, renda e qualidade de 
vida à população.

O prefeito comemora a 
chegada dos benefícios, falan-
do do zelo com o Município e 
esforço para obter mais con-
quistas. “Estamos realizando o 

Prefeito Suzano Marques anuncia 
execução de obras de grande porte  
O prefeito anunciou a 
implantação de uma sé-
rie de projetos que irão 
alavancar a economia 
do Município, como a 
construção da usina de 
energia solar, asfalto 
que beneficiará diver-
sos setores, revitaliza-
ção da Praça do Clube, 
além do investimento 
de R$ 2 milhões em 
obras, destinado pelo 
Governo do Estado.

Prefeito Suzano destaca obras que já começarão a ser executadas

nosso sonho de levar aos mo-
radores o melhor que puder-
mos. Além dos atendimentos 
em saúde, educação e serviços 
públicos, nossa gestão tam-
bém será marcada por grandes 
obras, que temos alegria de já 
poder anunciar com previsão 
de início em breve”, pontua o 
gestor.

OBRAS - Sair da poeira, 
lama e buracos é um sonho 
para quem ainda não con-
ta com asfalto nas ruas e ave-
nidas onde estão localizadas 
suas residências, situação que 
logo será mudada para muitos 
moradores. O prefeito Suzano 
anunciou que logo o Municí-
pio contará com obras de pavi-
mentação asfáltica: serão cerca 
de 15 mil metros executados 
por meio de emenda do depu-
tado federal Carlos Gaguim e 
construídos pela Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e do Parnaí-
ba (Codevasf). A obra já está 
com a ordem de serviço assi-
nada e licitada.

Também será executada a 
pavimentação asfáltica na Rua 
Piauí, com recursos de R$ 400 
mil, destinados por meio de 
emenda proposta pela senado-
ra Kátia Abreu (PP). A Prefei-
tura já fez as melhorias neces-

zação do Ministério do Tu-
rismo para autorização da 
revitalização da Praça do 
Clube. Os recursos desti-
nados por meio de emenda 
proposta pelo senador Ira-
já Abreu (PSD) já estão em 
conta, que, inicialmente, se-
riam destinados para a Praça 
José Eurico Costa, que já foi 
revitalizada na gestão anterior. 
A Prefeitura está alterando o 
objeto do convênio, que via-
bilizará a demolição do clube 
para a revitalização da praça 

APARECIDA DO RIO NEGRO

sárias na galeria do local.
A aprovação do Projeto de 

Lei pela Câmara Municipal, 
que autoriza o Município a 
contrair empréstimo com ins-
tituição bancária no valor de 
R$ 1 milhão, foi uma das con-
quistas celebradas pelo gestor. 
O recurso viabilizará a cons-
trução da usina fotovoltaica, 
que possibilitará a climatização 
das escolas e órgãos públicos 
municipais.

Além dessas melhorias, o 
prefeito já recebeu a sinali-

que contará com iluminação 
em led, pista de caminhada, 
bosque, orla no Rio Negro, 
academia ao ar livre e quadras 
de areia e futevôlei.

O governador do Estado, 
Mauro Carlesse (PSL), já soli-
citou por meio de ofício dire-
cionado ao Município, os pro-
jetos a serem executados pelo 
Programa Tocando em Frente, 
que destinará investimento de 
R$ 2 milhões para a execução 
de obras, gerando emprego e 
renda. 

 O prefeito de Aparecida do 
Rio Negro, Suzano Marques, 
juntamente com deputados es-
taduais e federais e autoridades 
municipais da Região, prestigiou 
o evento em que, após mais de 
100 anos de luta, a Comunidade 
Quilombola Barra da Aroeira, 
de Santa Tereza do Tocantins, 
recebeu do governador Mauro 
Carlesse, a titulação definitiva 
de suas terras.

Na ocasião, o prefeito Su-
zano estava acompanhado do 
vice-prefeito Assis Coutinho, 
secretário Municipal de Trans-
portes Mem de Sá Carvalho, 
presidente da Câmara de Vere-
adores de Aparecida do Rio Ne-
gro, Ernane Araújo, além dos 
vereadores Matheus Santana e 
Ratinho Barros.

Durante o evento o gestor 

 Suzano articula benefícios para Aparecida em 
evento com o governador Carlesse

solicitou novas melhorias para 
o Município junto às autorida-
des estaduais, em conversas com 
presidente do Instituto de Terras 
do Estado do Tocantins (Iter-
tins), Divino José Ribeiro, secre-
tário Estadual de Planejamento, 
Sergislei Silva De Moura, quan-
do recebeu apoio em relação à 
implantação da usina fotovoltai-
ca, secretário chefe da Casa Civil 
Rolf, Costa Vidal, presidente da 
Junta Comercial do Tocantins, 
Thais Coelho, além dos asses-
sores do governador, Humberto 
Marques e Albuquerque Cordei-
ro, estreitando os relacionamen-
tos com o Governo Estadual. 

Além disso, o gestor esteve 
junto ao deputado federal Car-
los Gaguim e agradeceu ao par-
lamentar pela recente emenda 
destinada à Saúde do Município. 

“Uma alegria estar ao lado do de-
putado federal Carlos Gaguim, 
majoritário em nosso Município, 
que nesta semana pagou a emen-
da para custeio da saúde no va-
lor de R$ 300 mil, de sua autoria”, 
comentou o prefeito Suzano.

Evento
O prefeito de Aparecida do 

Rio Negro pontuou a impor-
tância do momento para a re-
gião. “Foi um momento ímpar, 
que não poderíamos deixar de 
participar. Parabenizo o gover-
nador Carlesse e o presidente 
do Itertins, Divino José Ribeiro, 
por proporcionar esse momento 
e todos aqueles que se envolve-
ram, como o próprio Tribunal 
de Justiça e outros órgãos. Nossa 
torcida é para que realmente os 
quilombolas da Barra da Aroeira 
possam usufruir da melhor ma-

neira, agora, sendo donos de fato 
e direito das suas terras”

Ao lado dos prefeitos da Re-
gião, Suzano apreciou as apresen-
tações culturais da Comunidade. 
“Aproveitamos para conhecer 
um pouco do folclore, um pouco 
das suas tradições com as lindas 
apresentações culturais. Todos 
nós somos um pouco de descen-
dente dos índios, temos um pou-

co dos quilombolas também 
e nós que estamos em postos 
estratégicos buscamos ajudar a 
contribuir para que a desigual-
dade vá diminuindo aos pou-
cos. Ainda é muito grande. Mas 
se cada um fizer a sua parte aos 
poucos minimizando essas de-
sigualdades, desses nossos ir-
mãos. Vamos ter grandes resul-
tados”, disse.
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A nova galeria dá acesso à 
antiga saída para Palmas pelo 
Setor Flamboyant, aos setores 
Aeroporto e Bela Vista e chá-
caras da Região. Os serviços 
foram realizados com recur-
sos próprios por meio das se-
cretarias municipais de Infra-
estrutura, Transportes e AAS.

O prefeito Suzano Marques 
esteve no local durante a exe-

Galerias recebem melhorias para 
o tráfego nas vias urbanas

Gestão tem buscado cumprir 
seu compromisso de ofertar 
qualidade de vida à popula-
ção. “Essa obra é mais uma 
que era bastante necessária 
aqui neste local, pois a gale-
ria anterior estava sem con-
dições de tráfego, bastante 
deteriorada e tinha risco de 
causar acidentes”, comentou 
o prefeito.

  

Em continuidade aos tra-
balhos que vêm beneficiando 
o tráfego de veículos e produ-
tos na zona rural do município 
de Aparecida do Rio Negro, a 
Prefeitura executou a constru-
ção de mais uma galeria para 
escoamento de águas fluviais. 
Desta vez, a localidade bene-
ficiada dá acesso à região do 
Barreiro, próximo à fazenda 
Boa Vista, de propriedade da 
senhora Joana Lino, distante 5 
km da cidade.

 O prefeito Suzano Mar-
ques esteve no local acom-
panhado do presidente da 
Agência Aparecidense de Sa-
neamento e Limpeza Públi-
ca, Renan Marques; secretário 
Municipal de Infraestrutura e 
Serviços Públicos, Mário Ve-
loso, diretor de Tributação e 
Controle, Leonardo Lima, e 
diretor de Limpeza Pública, 

Prefeitura constrói galeria 
para facilitar o tráfego de 
moradores da zona rural

Antônio José.
Suzano acompanhou a exe-

cução da obra e ressaltou a im-
portância da melhoria. “A gente 
tem uma história muito longa 
com essa região, pois há muitos 
anos nesse local eu não conse-
gui passar de carro e percebe-
mos a grande necessidade da 
execução dessa melhoria. Ape-
sar de não ter feito essa obra na 
nossa primeira gestão estamos 
corrigindo esta situação, que 
com certeza irá beneficiar quem 
por aqui passa”, comentou.

A melhoria foi executada 
por meio das secretarias muni-
cipais de Infraestrutura e Ser-
viços Públicos, Transportes e 
AAS.  Conforme explicou o se-
cretário de Infraestrutura, Má-
rio Veloso, “a galeria dará aces-
so aos produtores rurais, facilita 
o transporte escolar e irá valori-
zar muito a região”, disse.

cução da obra, acompanha-
do do presidente da Agência 
Aparecidense de Saneamento e 
Limpeza Pública (AAS), Renan 
Marques, secretário Municipal 
de Infraestrutura e Serviços 
Públicos, Mário Veloso, asses-
sor especial Ederval Rocha, e 
diretor de Limpeza Pública, 
Antônio José Alves.

 Suzano enfatizou que a 

Aparecida do Rio Negro 
passou a contar com um 
novo investimento para 

a segurança dos moradores: uma 
viatura para o trabalho do Desta-
camento da Polícia Militar. 

A entrega foi realizada, com 
a presença do prefeito Suzano 
Marques, pelo comandante do 6° 
Batalhão, tenente-coronel Apo-
linário de Carvalho, juntamente 
com o comandante da 2ª Com-
panhia, capitão Evandro Alves, 
que fez o repasse da Viatura ao 
1° sargento Milton Lima, coman-
dante do Destacamento.

Na ocasião, o prefeito Suzano 
falou do importante trabalho re-
alizado pela equipe da PM. “Essa 
nova viatura, que veio para ser-
vir nossa comunidade, aumenta 
a eficiência do trabalho dos poli-

Município de Aparecida 
recebe nova viatura para 
Destacamento da Polícia Militar
O prefeito Suzano 
Marques participou da 
entrega, juntamente 
com o Comandante do 
6° Batalhão, tenente-
-coronel Apolinário, 
e o comandante da 2ª 
Companhia, capitão 
Evandro. 

ciais e eleva o grau de segurança, 
pois eles passam a ter um veículo 
com maior capacidade para aten-
der qualquer emergência. Estrei-
tamos o relacionamento com o 6º 
Batalhão e isso vai ser convertido 
em benefícios para o nosso povo. 
Estamos muito felizes com a visi-
ta e com o bem que eles trouxe-
ram para servir nossa comunida-
de”, comemora o gestor.

O comandante do 6º Bata-
lhão, tenente-coronel Apoliná-
rio, reforçou as parcerias entre a 
equipe da PM e a Administração 
Municipal. “Viemos ouvir os an-
seios da comunidade e do pre-
feito enquanto representante do 
município de Aparecida do Rio 
Negro. O Governo do Estado 
está também destinando as via-

turas novas para a Polícia Mili-
tar, para poder melhor atender a 
comunidade local”, disse.

O veículo representa uma 
conquista para a população em 
geral, comerciantes e agriculto-
res aparecidenses, que terão um 
atendimento de melhor qualida-
de e efetividade na área da segu-
rança pública, como enfatiza o 
comandante do Destacamento, 
1º sargento Milton Lima. “Essa 
viatura é uma caminhonete que 
vai melhorar muito o trabalho 
nosso aqui no município, bem 
como na zona rural, nesses as-
sentamentos que ficam aqui na 
vizinhança, pois é um veícu-
lo 4×4, que vai facilitar muito o 
deslocamento e a atuação da Po-
lícia Militar”, disse.
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Aparecida do Rio Negro 
teve no dia 20 de agosto, 
um momento importan-

te para debates quanto à assis-
tência social: a 4ª Conferência 
Municipal de Assistência Social, 
realizada pelo Conselho Muni-
cipal de Assistência Social e pela 
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social. O encontro acon-
teceu no Ginásio Isaías Xavier, 
e contou com servidores da rede 
de assistência, além de represen-
tantes de diversas secretarias, Po-
der Público Municipal e usuários 
do Sistema Único de Assistência 
Social (Suas).

O local foi preparado com 
uma decoração especial e acon-
chegante, deixando o evento ain-
da mais atrativo, mantendo os 
protocolos da Saúde quanto as 
regras de distanciamento social e 
o uso de máscaras. A Conferên-
cia teve como tema Assistência 
Social: Direito do Povo e Dever 
do Estado, com Financiamento 
Público, para Enfrentar as De-

A dona de casa Luziene 
Sousa, 23 anos, chegou à Uni-
dade Básica de Saúde de Apa-
recida do Rio Negro logo cedo 
no dia 26 de agosto, acompa-
nhada pelos seus três filhos. A 
jovem se emocionou ao chegar 
sua vez de receber a primeira 
dose da vacina contra o coro-
navírus. “Receber a vacina é o 
momento mais esperado para 
minha família. Eu tenho a cer-
teza que daqui para frente nos-
sas vidas têm mais segurança, 
para mim é a gota da esperan-
ça. Eu passei minha gravidez 
com muito medo, com muito 
cuidado também. E hoje venho 
aqui cheia de alegria, trazendo 
no colo meu filho de apenas 15 
dias”, fala emocionada.

Aparecida do Rio Negro realiza 4ª 
Conferência Municipal de Assistência Social
O Conselho Municipal 
de Assistência Social e 
a Secretaria Municipal 
de Assistência Social 
reuniram integrantes 
da rede municipal de 
assistência, servido-
res e usuários do Suas 
para um momento de 
debate quanto às polí-
ticas públicas da área 
para os próximos anos.

sigualdades e Garantir Proteção 
Social.

O evento foi aberto com a 
composição da mesa, que con-
tou com a presença do prefeito 
Municipal, Suzano Marques, vi-
ce-prefeito Assis Coutinho, se-
cretária de Assistência Social de 
Palmas, coronel Patrícia Rodri-
gues do Amaral, secretária Muni-
cipal de Assistência Social, Luísa 
Marques, presidente da Câmara 
Municipal, Ernane Araújo, ve-
readora Yara Rocha, presidente 
do Conselho Municipal de Assis-
tência Social, Doralice Carvalho, 
e representante dos Usuários dos 
Serviços Socioassistenciais, Deu-
samar Azevedo.

O prefeito Suzano Marques 
destacou a importância da ges-
tão pública na área social. “Que-
ro gradecer a todos que atende-
ram ao nosso chamado, devido 
à importância dessa conferência. 
O resultado da Gestão tem que 
ser o social. Temos que chegar ao 
final da Gestão tendo feito uma 
inserção das pessoas que preci-
sam do Poder Público, que pre-
cisa estender a mão a quem mais 
precisa. E estamos aqui para isso, 
para ajudar as pessoas de Apare-
cida através da assistência social, 
construindo uma cidade melhor 
para vivermos”, disse o prefeito.

A secretária de Assistên-
cia Social do Município, Luísa 
Marques, deu as boas-vindas ao 
público. “Hoje é um dia de cele-
bração para a gestão do Suas no 
nosso Município, pois esse even-
to simboliza uma parte da cons-
trução da política municipal de 
assistência social do Município. 
Fico feliz ao ver como o Suas tem 
evoluído nesses últimos anos. 

Foram vários desafios desde a 
Constituição de 1988, que in-
cluiu a assistência social no tripé 
da seguridade, ao lado da saúde e 
da previdência social”, disse.

A vereadora Yara Rocha fa-
lou em nome do Poder Legisla-
tivo de Aparecida, enquanto a 
secretária de Assistência Social 
do Município de Palmas, coronel 
Patrícia Amaral, realizou a pales-
tra magna. “A assistência social é 
para qualquer cidadão de Apare-
cida do Rio Negro, do Brasil e de 
quem dela precisar. Precisamos 
bradar a uma única voz: usuá-
rios, cidadãos, pessoas de bem 
que pensam a política pública 
de assistência social com uma 
necessidade garantida de todos”, 
enfatizou a secretária.

A palestra foi seguida da 
apresentação do Panorama da 
Política de Assistência Social do 
Município, com Marciane Cam-

Comunidade e servidores elegeram propostas para a assistência social

pos, e abordagem sobre Sensi-
bilidade Social, realizada pelo 
senhor Wellington Fraga. Logo 
houve a formação dos Grupos 
de Trabalho, divididos em cinco 
grupos, a partir das dimensões 
expostas. Cada eixo contou com 
um coordenador e um relator. O 
debate ocorreu no modelo World 
Café, com o objetivo de desen-
volver a inteligência coletiva.

Após os debates foram rea-
lizados a apresentações das pro-
postas e aprovação na plenária 
final, além da votação dos dele-
gados eleitos para a Conferência 
Estadual: Delegado Represen-
tante Governamental: Valéria 
Brito; Suplente: Neilson Batista; 
Delegado Representante da So-
ciedade Civil: Yara Rocha; Su-
plente: Misael Brasil

População comemora vacinação para maiores de 18 anos 
A data se tornou um marco na 

história dos jovens aparecidenses, 
que transbordam alegria por par-
ticiparem do único meio capaz 
de controlar a pandemia, e poder 
voltar à vida normal: a vacinação.  
Conforme a secretária Munici-
pal de Saúde, Sebastiana Luzia, é 
uma grande satisfação chegar a 
essa faixa etária. “Estamos muito 
felizes nesse momento, apesar das 
dificuldades, a gente vem traba-
lhando com muito compromisso, 
com muita responsabilidade. Não 
somente a secretária, não somen-
te a técnica da sala de vacina, mas 
toda uma equipe incluindo o to-
dos os agentes comunitários de 
saúde comemoram esse momen-
to,” disse.

ALEGRIA - Wenivaldo San-

tana, de 18 anos, chegou cedo à 
UBS, nervoso e ansioso. Ele tra-
zia nas mãos o cartão de vacina e 
identidade, e nos olhos o brilho 
da alegria pela chegada do tão 
sonhado momento. “Hoje é um 
dia de vitória para mim. Estou 
ansioso e até um pouco nervoso, 
devido à grande espera. Eu agra-

deço ao SUS e à equipe de Saúde, 
acredito que daqui para frente 
nossas famílias estarão mais pro-
tegidas. Viva o SUS”, comemorou 
o jovem.

O mesmo sentimento foi 
demonstrado pelo jovem de 18 
anos, Ivanilson Silva, que rece-
beu a dose da vacina ao lado do 

prefeito Suzano e da primeira-
-dama Luisa Marques. O jovem 
relata que aguardou ansioso por 
esse momento. “Esperei muito 
por essa hora, poder nos prote-
ger. Espero que com a chegada 
da imunização possamos voltar 
a ter uma vida normal”, disse o 
jovem.

Jovens tiveram a alegria de receber a vacina contra o coronavírus
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As mulheres apareciden-
ses participaram de um 
momento de muito de-

bate e conhecimento em rela-
ção a um importante assunto: 
o fim da violência sofrida pelas 
mulheres. A Prefeitura de Apa-
recida do Rio Negro, por meio 
da Secretaria Municipal de As-
sistência Social, realizou um En-
contro com Mulheres, no Cen-
tro de Referência em Assistência 
Social (Cras).

O evento fez parte da cam-
panha Agosto Lilás, em combate 
aos diversos tipos de violência 
feminina. A união de servido-
res e das próprias mulheres para 
o debate expõe as diversas situ-
ações em que a mulher se sente 
humilhada, buscando conscien-
tizar a população para denún-
cias e pedido de socorro por 
quem sofre a violência. Por isso 
o tema central do encontro foi 
Mais Amor e Menos Ódio.

As 50 participantes encon-
traram o local decorado em alu-
são à campanha e com as regras 
de segurança sanitária. Estive-
ram presentes as representantes 
dos usuários dos serviços oferta-
dos pelo Cras e mulheres repre-
sentantes dos órgãos públicos, 
já que a quantidade de pessoas 
teve que ser limitada por causa 
da pandemia.

O evento foi aberto pela co-
ordenadora do Cras, Priscila 
Araújo, que deu as boas-vindas 
às participantes, seguida de uma 
oração feita pelo pastor Adalton 

Assistência Social aborda campanha contra 
a violência em encontro com mulheres 
As mulheres partici-
param do evento que 
contou com um café da 
manhã e debates em 
relação ao fim da vio-
lência contra a mulher, 
temática abordada na 
campanha Agosto Li-
lás.  

de Paula.
A secretária Municipal de 

Assistência Social, Luísa Mar-
ques, enfatizou que o encontro 
é o primeiro na modalidade pre-
sencial. “Esse é nosso primeiro 
encontro presencial neste local, 
pois ficamos impossibilitados de 
ter qualquer evento que reunisse 
muitas pessoas, mas estamos fa-
zendo com o cuidado do uso da 
máscara e álcool em gel. Este é 
um assunto delicado e polêmico, 
mas que devemos abordar. Que 
nós possamos apreender a lidar 
com esse assunto e ajudar o nos-
so próximo, mas para isso se faz 
necessário ter conhecimento so-
bre o tema”, comentou.

Presente no encontro, o pre-

Prefeito Suzano Marques e primeira dama Luisinha falaram às mulheres presentes

feito Suzano Marques disse que 
o tema é muito importante e 
precisa ser debatido. “Que bom 
seria que não precisasse falar 
disso, mas é necessário. Mulher 
não é  para ser maltratada, mas 
para ser amada, cuidada, e nós 
como homens que lideramos 
as nossas famílias, entendemos 
que a família é um lugar sagra-
do. Parabéns a toda a equipe 
pela organização, e nós como 
gestores temos que trabalhar 
essa consciência no ser humano, 
nos homens e que precisamos 
zelar”, disse.

Além de um delicioso café 
da manhã, foram sorteados vá-
rios brindes entre as partici-
pantes, motivando o momento 

também com a realização de di-
nâmicas sobre o tema. Além dis-
so, todas as mulheres foram pre-
senteadas com um mimo.

ENCONTRO
As mulheres participaram 

de diversos debates que foram 
conduzidos em três momentos, 
pela psicóloga do Cras, Valé-
ria Barreira, assistente social e 
técnica de referência do Centro 
de Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas), Fer-
nanda Francisca, e assistente 
social do Cras, Hiolandia Pe-
reira.

A troca de experiências 
contou com debates e esclare-
cimentos de dúvidas e a parti-

cipação das mulheres. “Os altos 
índices de violência só aumen-
tam e com a pandemia cresceu 
ainda mais e para a política de 
assistência social temos o dever 
de compartilhar isso, levando 
informações aos nossos usu-
ários, que são as pessoas que 
atendemos aqui, fazendo essa 
ação comunitária, ouvindo a 
opinião de todas, trocando ex-
periências. Todo esse ambiente 
é participativo e com toda a éti-
ca profissional. Temos que ser 
uma porta de acolhimento para 
que a mulher possa conversar, e 
o que pudermos fazer para aju-
dar, pois somos multiplicadores 
desse apoio”, comentou a psicó-
loga Valéria.

 A Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura de Apareci-
da do Rio Negro realizou no dia 
15 de setembro o 2° Encontro 
com os Servidores da Educação 
de 2021, com o objetivo de dis-
cutir o retorno das aulas presen-
ciais no município. A reunião 
foi realizada no Ginásio Espor-
tivo na Escola Municipal Luza 
Machado de Miranda, com a 
presença dos servidores da Edu-

Retorno das aulas presenciais será em 6 de outubro
cação, diretores, equipe pedagó-
gica, representantes do Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação 
do Estado do Tocantins (SIN-
TET) e representantes da Saúde.

O encontro teve a finalida-
de de afinar os detalhes para o 
retorno das aulas presenciais, 
que será no dia 6 de outubro, no 
formato híbrido escalonado. A 
decisão foi tomada juntamen-
te com o Comitê Municipal de 

Gerenciamento da Pandemia 
de Covid-19, que é formado por 
representantes titular e suplen-
te dos seguintes órgãos e enti-
dades: Secretaria Municipal de 
Educação, Secretaria Municipal 
de Saúde, Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Conselho 
Municipal de Educação e Con-
selho Tutelar, além da participa-
ção de diretoras escolares e pais 
de alunos.
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A Festa do Capim Dou-
rado é a comemoração  
mais marcante do Povo-

ado Mumbuca, quando se cele-
bra a colheita do capim nativo do 
Cerrado, que só é encontrado na 
região do Jalapão. A festa marca 
o início da colheita que é regula-
mentada para garantir o manejo 
sustentável do capim e contribuir 
com a sua preservação. 

Neste ano, a festa ocorreu 
entre os dias 17 e 19 de setem-
bro, quando foi realizada uma 
diversificada programação, que 
contou com intensa participa-
ção dos moradores da comuni-
dade, bem como de visitantes 
e turistas que prestigiaram o 
evento. 

A 15ª Festa da Colheita do 
Capim Dourado recebeu neste 
ano uma nova estrutura. A co-
munidade contou com a parce-
ria da Energisa, Sebrae, Governo 
do Estado, por meio da Agência 
do Desenvolvimento do Turis-
mo, Cultura e Economia Criati-
va (Adetuc), além da Prefeitura 
Municipal de Mateiros. O local 
recebeu material de divulgação, 
banner de entrada, tendas, arqui-
bancada, iluminação, painel em 
homenagem à Dona Miúda (in 
memorian), que é a matriarca da 
comunidade e precursora do ar-
tesanato em capim dourado. 

O prefeito Pastor João par-
ticipou de vários momentos da 
programação e destacou a im-
portância da festividade. “Es-
tamos felizes, porque depois de 
um tempo com essa pandemia, 
no ano passado não aconteceu 

Comunidade Mumbuca realiza 
Festa da Colheita do Capim Dourado
Após um ano sem a 
realização da festa, 
os quilombolas vol-
taram a comemorar 
a colheita, com uma 
programação que foi 
ampliada, com uma es-
trutura maior e novos 
parceiros. 

essa festa, e para a população 
aqui do Mumbuca isso foi mui-
to ruim, porque é a cultura de-
les, e esse evento traz muita ale-
gria para a população, alegria 
que está no semblante de todos. 
Esse é o mês de colher o ouro da 
nossa terra, e eu fico muito feliz 
em estar aqui presente, contri-
buindo e agradecendo a Deus 
por essa grande oportunidade, 
revendo parceiros nesta gran-
de festa em um momento bem 
agradável”, comentou o gestor.

A comunidade recebeu ainda 
diversas autoridades e lideran-
ças, como o prefeito do municí-
pio vizinho de São Félix, Carlos 
Irael, acompanhado da primeira 
dama Ivete Pereira. “Como cida-
dão e gestor da área de turismo e 
meio ambiente, por várias vezes 
já estive aqui na festa do Povoa-
do Mumbuca, que é o berço do 
artesanato do capim dourado no 
Estado do Tocantins, e hoje tive 
o privilégio de voltar aqui como 
gestor do município de São Fé-
lix, e é um prazer muito grande 
estar ouvindo o povo, a felicida-
de é muito grande em participar. 
Sempre defendi o respeito às 
comunidades do Jalapão e meu 
compromisso é estar presente 
nesses eventos e defendendo os 
interesses das comunidades”, co-
mentou o prefeito Carlão. 

Toda a alimentação foi via-
bilizada pela Prefeitura Munici-
pal, que marcou presença com 
a equipe de apoio e do prefeito, 
Pastor João Martins, e da pri-

Estrutura do evento foi ampliada com o apoio de parcerias

meira dama Mariene Tavares. 
A presidente da Associação dos 
Artesãos e Extrativismo do Po-
voado Mumbuca, Railane Ribei-
ro, destacou que os moradores 
estavam em clima de festa, com 
grande expectativa e com um 
projeto que foi elaborado com 
muita antecedência. 

“Foi um desfaio porque no 
ano passado não teve a festa, sou 
uma gestora nova, estou há ape-
nas cinco meses à frente, e con-
seguimos fazer uma festa como 
projetamos. Tudo foi pensado de 
forma antecipada, com a ajuda 
dos parceiros, que contribuíram 
muito com a estrutura e as pre-
miações. A minha preocupação 
foi trabalharmos de forma igual, 
todo mundo fica feliz, todos tra-
balham na alimentação, na lim-
peza, de forma igualitária e to-
dos se envolvem. Estamos muito 
felizes pois esse ano superou a 
nossa expectativa com essa es-
trutura”, comemorou.

A Comunidade conta com 
aproximadamente 300 morado-
res e 146 artesãos na associação. 

PROGRAMAÇÃO 
A programação contou com 

atividades que envolveram mo-
radores e visitantes. As competi-
ções esportivas fizeram parte da 
festividade, com jogos de futebol 
masculino e feminino e corrida 
de cavalos. Os momentos de 
alimentação e convivência con-
taram com fogueira, apresenta-
ções musicais com renomados 

músicos tocantinenses, como 
os cantores Genésio Tocantins, 
Braguinha Barroso e Núbia 
Dourado. 

Os artesãos puderam ainda 
realizar o Cadastro da Carteira 
Nacional do Artesão, com o aten-
dimento da equipe da Adetuc. 

CASA DA CULTURA 
Um dos momentos mais 

aguardados da festa foi a inau-
guração da nova Casa da Cultu-

ra, que fica ao lado da associa-
ção, que ocorreu na sexta-feira, 
17. O espaço conta com painel 
com foto e homenagem à Dona 
Miuda, exposição de peças cos-
turadas originalmente pela ma-
triarca e sua história de vida, 
além de ambiente para reuni-
ões, apresentações das crianças 
e moradores da comunidade, o 
que irá também atrair a visitação 
dos turistas, e sala da secretaria 
da associação. 



08 MATEIROS

Mostrar as tradições do 
quilombo do Mumbu-
ca e envolver morado-

res e visitantes em um momento 
de alegria e muita história: esse 
é o objetivo das manifestações 
culturais que ocorreram no sá-
bado, 18, na área preparada para 
o evento. As arquibancadas fica-
ram lotadas de moradores e visi-
tantes.

O local foi decorado com 
peças de capim e com um lindo 
tapete vermelho por onde passa-
ram as belezas do Jalapão. A noi-
te calorosa teve início com uma 
apresentação teatral feita pelas 
jovens da comunidade: “Capim 
Dourado, quem te formou foi 
Deus, obrigada por nos levar a 
lugares tão distantes contando a 
história do Mumbuca e Jalapão. 
Obrigado Deus pelo capim dou-
rado transformar a nossa vida. 
Sejam bem-vindos à festa da co-
lheita do capim dourado”, disse-
ram as jovens ao iniciar o mo-
mento. 

As autoridades presentes fo-
ram convidadas pela presidente 
da Associação dos Artesãos e Ex-
trativismo do Povoado Mumbu-
ca, Railane Ribeiro, a prestigiar 
o evento ao lado da passarela. 
Entre eles, o presidente da Ade-
tuc, Jairo Mariano, o prefeito de 
Mateiros,  Pastor João Martins, e 

Noite cultural marca festa da 
colheita do Capim  
O momento cultural 
foi um dos pontos al-
tos da Festa do Capim 
Dourado no Povoado 
Mumbuca: desfiles 
com biojoias, trajes e 
acessórios, apresenta-
ções musicais e teatros 
mostram a história da 
comunidade e do arte-
sanato local. 

a primeira dama, Mariene Tava-
res, o prefeito de São Félix, Car-
los Irael, e a primeira dama Ive-
te Pereira, o diretor de Relações 
Institucionais da Energisa, Alan 
Kardec, e a analista técnico do 
Sebrae/TO, Admary Monteiro.  

Troféus em capim dourado 
foram entregues de forma sim-
bólica às agências de turismo 
que contribuem com a comuni-
dade, bem como às pessoas par-
ceiras do evento e da comunida-
de, como entidades, autoridades 
e comerciantes locais. 

O evento contou ainda com 
a entrega simbólica da Carteira 
Nacional do Artesão às artesãs 
MariJane e Doutora (Noemi), 
tendo em vista que durante a 
programação das festividades os 
artesãos locais puderam realizar 
os cadastros.

O prefeito de Mateiros, Pas-
tor João, parabenizou os inte-
grantes da Comunidade pela 
organização do evento. “Minha 
gratidão a Deus por me dar a 

oportunidade de participar de 
um momento tão importante. 
A comunidade do Mumbuca 
está de parabéns, pois está tudo 
muito lindo e organizado. Que-
ro relembrar nossa Dona Miúda 
e aqueles que já partiram, vários 
daqui que já não estão no nosso 
meio, mas que fizeram parte des-
sa história. Essa é uma festa que 
está crescendo a cada dia mais e 
no ano que vem com certeza ain-
da vai ser melhor”, disse.

O presidente da Adetuc, Jairo 
Mariano, falou ao público sobre 
a importancia do resgate cultural 
que a festa proporciona. “É mui-
to gratificante estar aqui e poder 
participar destas manifestações 
culturais que estão embrenhadas 
no íntimo das comunidades do 
Tocantins, sendo o capim dou-
rado o maior símbolo do nosso 
artesanato. Essa é uma comuni-
dade unida que defende de fato 
a sua história. Entendemos que 
é fundamental a preservação de 
uma forma geral da nossa cultu-

ra e nossas tradições”, destacou.
Ao falar aos moradores da 

comunidade, o prefeito de São 
Félix, Carlos Irael, se emocionou  
parabenizando o evento. “Uma 
noite histórica aqui no Mumbu-
ca, o berço do capim dourado do 
Tocantins, estou muito feliz em 
estar aqui hoje. Esta festa cresce 
a cada ano e é um prazer muito 
grande retornar e ver que tem 
ainda mais pessoas, e ainda me-
lhor organizada e com muitos 
parceiros”, disse.

TEATRO
O Grupo de teatro da comu-

A quilombola Tayza Pereira brilhou na passarela com vestido de Capim Dourado

nidade, Ensinando a Tradição, 
contou a história do quilombo 
Mumbuca em uma peça que teve 
como cenário os itens utilizados 
há gerações, como pilão, pote de 
barro, panela de ferro, viola de 
buriti, dentre outros. 

O teatro começou com uma 
linda canção sobre plantio. “So-
mos um povo forte resistente e 
não temos medo de lutar”. A his-
tória de Dona Miúda, que apren-
deu a arte do artesanato em ca-
pim com sua mãe Laurina, após 
descobrir o capim nas veredas do 
cerrado, foi contada pelos atores 
da comunidade. 

Artesãs locais receberam a Carteira Nacional do Artesão

Moradores mostraram a história da Comunidade com teatro que contou com itens utilizados pelos antepassados
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As biojoias em capim 
dourado foram a verdadeira 
atração da noite cultural. As 
belíssimas mulheres quilom-
bolas de todas as idades des-
filaram a cultura do povo do 
Mumbuca, compondo looks 
com acessórios lindíssimos. 
Marca do Jalapão, os colares, 
brincos, pulseiras, mandalas, 
objetos decorativos, embele-
zam pessoas e lugares de todo 
o mundo. 

A quilombola Doutora fez 
a abertura de honra do desfile. 
Filha de dona Miúda, a mora-

 Festa da Colheita teve culto em ação de graças
A noite da sexta-feira, 17 de setembro, foi de muito louvor adoração e pro-

fetismo de bênçãos ao Povoado Mumbuca. Os moradores se reuniram para um 
culto de ação de graças pela colheita do capim dourado, fonte de renda para os 
quilombolas e principal demonstração da cultura local. 

Pastores e missionárias fizeram orações e cantaram hinos e tiveram também a 
pregação da palavra aos presentes.

Vestido em capim dourado 
O desfile mais especial foi da moradora Taíza Pereira, que usou o famoso ves-

tido do estilista tocantinense Luiz Fernando, de 21 anos. O vestido desenhado por 
ele foi usado pela modelo Milena Nascer, que participou do concurso Miss Brasil, 
representando o Tocantins, e foi exposto durante a festa da colheita. 

O vestido tem 1.100 mil peças de capim dourado e levou 720 horas para 
ser totalmente concluído. A peça recebeu elogios pela criatividade e beleza. 
A jovem Taíza brilhou na passarela e teve todos os olhares voltados com o lidís-
simo vestido cobiçado e elogiado em todo o Brasil. O vestido foi confeccionado 
com o apoio do Governo do Tocantins, através da Adetuc. 

dora encantou os presentes 
com as lindíssimas peças em 
capim, que resplandeceram 
em muita beleza na passare-
la. Os olhares logo se voltaram 
para as lindas crianças que 
desfilaram, seguidas pelo des-
file de lindas jovens quilombo-
las, que contou também com 
a participação dos meninos, 
que portaram objetos como 
chapéus e a famosa viola de 
buriti.  As senhoras quilombo-
las também desfilaram muita 
história, beleza e riqueza de 
detalhes em peças lidíssimas. 
 

 

Modelos Quilombolas e Biojoias em Capim Dourado encantam em desfile

Shows
As atrações musicais fo-

ram abertas com o animado 
show da dupla novoacordense 
Nicinho e Emerson. Pai e filho 
tocaram a viola de buriti e vio-
lão com a música “Alô Mumu-
buca, estou aqui!”. Após várias 
músicas e muita animação do 
público foi a vez dos cantores 
tocantinenses Genésio Tocan-
tins e Braguinha Baroso. 
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O amor ao capim dou-
rado, a união de tradi-
ções, as cantorias em 

homenagem a amada Dona 
Miúda: assim é a colheita do 
“ouro do cerrado”, uma inex-
plicável união de sensações e 
emoções para quem é do Po-
voado Mumbuca, bem como 
para os visitantes que presti-
giaram a colheita.

O dia começa bem cedo 
para quem acompanha as ati-
vidades. Uma das líderes das 
artesãs mais antigas é Dona 
Noemi, a Doutora, como é 
chamada por todos. Ela é a 
alegria da comunidade e es-
sencial para a colheita. Tem 
62 anos e desde os 12 apren-
deu com a mãe, Dona Miúda, 
a arte de colher e costurar o 
capim.

“Nós saíamos bem cedi-
nho para a vereda. Mamãe 
fazia o café, fazia o beiju para 
podermos sair pela manhã. 
Essa é uma arte linda, a gente 
tem que ter calma para colher, 
tem o dia certo, mas tem gen-
te que só quer o dinheiro, não 
tem respeito pela natureza e 
maltrata a raiz. Até o jeito de 
colher pode esvaziar o campo. 

Colheita do Capim Dourado reúne 
tradição secular do Mumbuca
 Do Povoado Mumbuca 
para o mundo: o capim 
dourado representa 
mais que beleza, mas 
representa também a 
cultura do povo qui-
lombola do Jalapão. A 
colheita é um momento 
de reunião e concentra-
ção de tradições úni-
cas, quando os mora-
dores vão para as vere-
das e colhem o ouro do 
cerrado.

Artesãs começam o dia cedo para iniciarem a colheita

Quando a gente colhe direito 
o vento mesmo espalha a se-
mente”, explicou.

Ela conta que uma das pio-
res tristezas que já sentiu foi 
ver o fogo destruindo a natu-
reza, junto com o capim. “Isso 
é um desastre, destrói tudo, 
dói na gente. O capim está di-
minuindo, está muito raleado, 
tem campo que a gente colhia 
que já não tem mais. Aqui no 
Mumbuca a gente colhe com 
amor, responsabilidade”, con-
ta Doutora, ao demonstrar 
sua preocupação.

O refrão da canção “Meu 
Capim Dourado” ecoa pelos 
campos das veredas no dia da 
colheita. As vozes das mulhe-
res fortes do Mumbuca inter-
pretam a mais sublime canção 
que demonstra o amor ao ca-
pim, a verdadeira homena-
gem à Dona Miúda e fortale-
cem a tradição a cada geração. 
De senhoras que conheceram 
a arte, às meninas que estão 
aprendendo, a colheita é o ápi-
ce da festividade.

TRADIÇÃO  
Sirlene Matos é artesã e 

professora. Na colheita a qui-
lombola reforça os laços de 
amor em torno do capim. 
“Para mim isso representa o 
pão na mesa, a alma viva do 
Criador, pois sabemos que foi 
Deus quem criou e deu aos 
nossos antepassados a inteli-
gência de colocar isso em arte, 
em joias, e produzir. Digo 
para mim mesma: você foi es-
colhida para fazer parte dessa 
história”, afirmou.

Sirlene aprendeu a costu-
rar o capim aos 10 anos com 
tia Doutora, como ela relata 
e se emociona ao relembrar. 
“Tive bastante dificuldade 
porque ela é uma professora 

rígida. Minha primeira peça 
foi quando comprei uma san-
dália, dando um passo para 
me tornar independente, por-
que foi minha primeira peça. 
Esse é um processo de aperfei-
çoamento. A gente ensina para 
as crianças, mas aqui ninguém 
é obrigado a aprender, é algo 
que vem de dentro da gente. 
Mas todos que nascem no qui-
lombo tem vontade de apren-
der. Estar com Doutora no 
campo é um privilégio muito 
grande. A gente sabe que ela já 
está nesta idade, mas tem uma 
força, uma garra, e isso trans-
mite para nós uma responsa-
bilidade muito grande de con-
tinuar com a tradição e com 
a história do capim dourado”, 

disse a artesã.

CONTRIBUIÇÃO
O prefeito da Cidade, pas-

tor João Martins, participa 
da festa e reforça que o turis-
mo do Jalapão deve muito ao 
capim dourado. “Fico muito 
feliz em contribuir com a co-
munidade. O capim trouxe o 
pão de cada dia, o alimento, 
a sustentabilidade. Tudo está 
chegando pelo capim doura-
do, o desenvolvimento, geran-
do uma fonte de renda para 
as comunidades. Isso não tem 
preço que pague, ver com os 
próprios olhos o trabalho das 
pessoas que tem cultivado e 
passado isso para as gerações”, 
disse.
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O uso dos animais para o 
transporte de pessoas e objetos 
sempre foi um marco nas tra-
dições sertanejas, de quem des-
bravou o Jalapão. Os jumentos, 
cavalos e mulas eram utilizados 
para transitar por longas distân-
cias, por dias e noites, fazendo 
o deslocamento de alimentos, 
iguarias, remédios e até mudan-
ças. 

Esse período da história do 
Brasil e do Tocantins é sempre 
lembrado durante as cavalgadas, 
que recordam os tropeiros, que 
no lombo de mulas ou cavalos 
transportavam mercadorias ou 
gado pelos caminhos do interior 
do país. A Cavalgada Dourada, 
no Povoado Mumbuca, se tor-

Cavalgada Dourada reforça tradição quilombola  
nou uma tradição durante a Fes-
ta da Colheita. 

O momento já é aguardado 
pelos moradores. Logo cedo os 
participantes se vestem de tra-
jes sertanejos, de cavaleiros e 
amazonas, e montam os animais 
saindo da comunidade e seguin-
do para o encontro com os cava-
leiros do quilombo do Carrapato. 
O trajeto completo dos partici-
pantes é de 10 quilômetros. 

O jovem Maicon Jhone, de 19 
anos, já participa da cavalgada há 
três anos. O quilombola chamou 
atenção ao participar montado 
num jumentinho. “Não tive mui-
ta opção para escolher um ani-
mal, mas foi bom demais, muito 
diferente, e nem pensei que fosse 

chamar tanta atenção. Estou feliz 
porque retornamos nossa festa 
depois de um ano suspensa por 
causa da pandemia”, comentou. 

Ao chegar à comunidade os 
cavaleiros e amazonas foram re-
cepcionados pelos moradores e 
visitantes atentos a cada detalhe. 
O sorriso no rosto dos partici-
pantes foi a atração mais linda, 
estampando a alegria desse mo-
mento único. O refrão da música 
sobre o capim dourado foi entoa-
do por crianças, jovens e adultos. 

No fim da cavalgada teve 
ainda um sorteio de brindes. 
Todo o trajeto contou com apoio 
da Secretaria de Saúde do Muni-
cípio com acompanhamento da 
ambulância. 

Destaque 
A quilombola presidente da Associação dos Artesãos e Ex-

trativismo do Povoado Mumbuca, Railane Ribeiro, se destacou 
à frente da organização da Festa da Colheita do Capim Dourado. 
A líder comunitária buscou apoio e parcerias importantes para a 
realização da festa, que superou em estrutura e público. Railane 
enfocou que o trabalho foi realizado de forma conjunta pelos mo-
radores da Comunidade.

A Festa da Colheita do Capim Dourado do Povoado Mum-
buca contou com a participação de diversas autoridades e parcei-
ros de que contribuíram com a realização do evento. O prefeito 
Pastor João Martins, juntamente com a primeira dama Mariene 
Tavares, recepcionou o prefeito de São Félix, Carlos Irael, e a pri-
meira dama Ivete Pereira. Ao lado do presidente da Adetuc, Jai-
ro Mariano; Diretor de Relações Institucionais da Energisa, Alan 
Kardec; E a analista Técnica do Sebrae -TO, Admary Monteiro, 
eles prestigiaram as apresentações culturais da noite de sábado.

As autoridades presentes durante a noite cultural realizaram a entrega de medalhas e 
troféus aos vencedores das provas esportivas que fizeram parte da programação da Festa 
da Colheita: no torneio de futebol, equipe de São Félix ficou em primeiro lugar e o time 
do Mumbuca como segundo colocado. Na modalidade masculina o time vencedor foi o 
da comunidade  Mumbuca B. Já a segunda colocada foi a equipe Mumbuca A. Também 
receberam as premiações os atletas vencedores da prova de atletismo feminina e masculi-
na. Os vencedores receberam premiações em dinheiro. Os brindes do sorteio da cavalgada 
também foram entregues durante o momento cultural.

Entrega de premiações
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A agenda de Diálogo Pú-
blico para tratar sobre a 
proposta de concessão 

dos serviços turísticos no Parque 
Estadual do Jalapão, terá início 
no próximo dia 30 de setembro. 
A data foi confirmada pelo se-
cretário de Estado de Parcerias 
e Investimentos do Tocantins, 
Claudinei Quaresemin; e pelo 
superintendente de Governo e 
Relacionamento Institucional 
do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES), Pedro Bruno Barros 
de Souza, em entrevista coletiva 
realizada no dia 2 de setembro, 
no Palácio Araguaia, em Palmas.

A agenda de Diálogo Público 
inclui a fase de consulta e audiên-
cia pública, nas quais técnicos do 
BNDES e do Estado apresentarão 
o projeto e todos os interessados 
poderão dar contribuições, de 
maneira a aprimorar a proposta 
inicialmente apresentada.

“O dia 30 é o dia D para nós 
mostrarmos, à população, o pro-
jeto e todos poderão contribuir. 
O debate público e amplo ocor-
rerá desta data em diante. No site 
da Secretaria de PPI, estarão as 
regras para que as pessoas pos-
sam participar, dar sugestões, 

Consultas públicas sobre concessão 
dos serviços de turismo no Jalapão 
começam em 30 de setembro
As audiências públi-
cas tem o objetivo de 
ampliar os debates 
e esclarecer dúvidas 
com a população. As 
consultas públicas têm 
início a partir de 30 de 
setembro.  

criticar e fazer perguntas. Até o 
dia 30, o BNDES irá concluir os 
estudos e o Governo do Estado 
vai fazer campanha publicitária 
e conversar com os prefeitos, os 
líderes de operação de turismo e 
as comunidades para esclarecer 
qual é a proposta da gestão: que é 
melhorar a qualidade de vida das 
pessoas que moram na região do 
Jalapão”, explicou o secretário. 

O secretário Claudinei Qua-
resemin ressaltou que todas as 
contribuições apontadas pela 
população serão levadas em 
consideração, a exemplo do que 
acontece com todos os proje-
tos que propõem concessões. 
“Nos processos de concessão que 
aconteceram pelo Brasil, mais de 
60% dos apontamentos feitos nas 
consultas e nas audiências públi-
cas foram acatadas no edital de 
licitação final. O Governo está 
ansioso para ouvir as sugestões, 
porque ninguém melhor que 
a comunidade, que as pessoas 
que vão usar estes atrativos, para 
contribuir. Teremos total atenção 
ao olhar da população, como de-
terminou o governador Mauro 
Carlesse”, afirmou o secretário 
Claudinei Quaresemin.

O superintendente do BN-
DES, Pedro Bruno, destacou que, 
além da melhoria da qualidade de 
vida, geração de emprego e renda 
para a população, a proposta de 
concessão contribui para que o 
Estado invista em outras áreas. “A 
grande dificuldade de qualquer 
ente, hoje, é a de orçamento para 
investimento e, avançando com 
o projeto, a gente também espera 
desonerar o Estado. Com esta de-

soneração, colaboramos para que 
o Governo possa investir em ou-
tras áreas. Esta é a intenção, mas 
não daremos um passo sem que 

ocorram o diálogo e uma cons-
trução conjunta. A participação 
dos diversos interessados é que 
vai fazer com que tenhamos um 

Secretário de Estado de Parcerias e Investimentos do Tocantins, Claudinei Quaresemin; e o superintendente de Governo e 
Relacionamento Institucional do BNDES, Pedro Bruno, em entrevista coletiva  

Os estudos para uma possível concessão contemplam somente as atividades que já são de responsabilidade do Governo do 
Estado, como os serviços turísticos e os de atendimento aos visitantes

Fotos: Washington Luiz/Governo do Tocantins

projeto que atenda aos anseios e 
às expectativas de todos. Estamos 
muito cientes dessa responsabili-
dade”, afirmou.

 

Uma agenda de diálogos 
públicos com a sociedade 
tocantinense para tratar da 
concessão dos serviços turís-
ticos no Parque Estadual do 
Jalapão está sendo elabora-
da e contará com a presença 
do presidente do Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
(BNDES), Gustavo Monte-
zano. O convite foi feito pelo 
governador do Estado do To-
cantins, Mauro Carlesse, na 
manhã do dia 1º de setem-
bro, por meio de uma video-
conferência. 

Presidente do BNDES vem ao Tocantins para 
participar das consultas públicas

Durante a videoconferên-
cia, o presidente do BNDES, 
Gustavo Montezano, ressal-
tou que virá ao Tocantins para 
conversar com a comunidade 
e iniciar os diálogos públicos. 
“Esse tema de concessão dos 
ativos turísticos permite um 
desenvolvimento regional e o 
de toda a cadeia turística, de-
monstrando também a nossa 
capacidade de preservação 
do meio ambiente. Então esta 
agenda, não somente para o 
Tocantins, mas para todo o 
Brasil, ela é transformacio-

nal”, afirmou. 
O governador Mauro Car-

lesse destacou que esta agen-
da permitirá que a população 
tocantinense saiba dos inves-
timentos que serão feitos na 
região. “Com esses diálogos 
públicos, as pessoas enten-
derão que haverá preserva-
ção do meio ambiente, que os 
investimentos que chegarem 
serão reinvestidos na própria 
região do Jalapão e nós temos 
convicção de que este projeto 
vai ajudar a população”, fri-
sou.   

Governador Mauro Carlesse convida presidente do BNDES para vir ao Tocantins 
participar dos diálogos públicos sobre a concessão dos parques
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Atração do turismo inter-
nacional e geração de 
emprego e renda são al-

guns dos benefícios que a con-
cessão dos serviços turísticos em 
Parques Estaduais permite en-
tregar às comunidades locais. O 
assunto foi debatido no dia 19 de 
agosto, durante audiência públi-
ca realizada pela Assembleia Le-
gislativa do Estado do Tocantins 
que contou com a participação 
dos secretários de Estado de Par-
cerias e Investimentos, Claudinei 
Quaresmin; e da Casa Civil, Rolf 
Vidal, além do secretário execu-
tivo do Conselho de Parcerias e 

Projeto é debatido e aprovado 
na Assembleia Legislativa
Apenas a parte opera-
cional dos parques está 
prevista para a con-
cessão. O projeto foi 
debatido entre os par-
lamentares do Poder 
Legislativo Estadual e 
foi aprovado pela AL

Investimentos do Tocantins, Ro-
bson Menezes. 

A audiência na Assembleia 
antecedeu a aprovação do pro-
jeto que prevê a concessão dos 
Parques Estaduais do Jalapão, 
Lajeado, Cantão e Monumento 
Natural das árvores Fossilizadas 
do Estado do Tocantins. O Pro-
jeto de Lei foi enviado à Assem-
bleia em junho e aprovado no dia 
24 de agosto.

O secretário-chefe da Casa 
Civil, Rolf Vidal, explicou du-
rante a audiência que o Projeto 
de Lei é o primeiro passo para a 
discussão do assunto e não uma 
determinação. “A concessão se-
gue o artigo 175 da Constituição 
Federal, a contratação da opera-
dora é feita por meio de licitação. 
O BNDES [Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social] é quem dá a modelagem 
de como será feita a concessão, a 
autorização legislativa é o início 
desse processo”, explicou. 

O secretário de Parcerias e 
Investimentos, Claudinei Qua-

resmin, esclareceu que a con-
cessão de uma área à iniciativa 
privada não configura venda do 
território. Foi o que esclareceu 
o secretário Claudinei Quarese-
min. “Nas concessões, as empre-
sas conseguem fazer melhorias 
e investimentos nos Parques e 
aqueles benefícios ficam para o 
poder público. A administração 

dos Parques ainda será feita pelo 
Naturatins, apenas a operação 
será realizada pela iniciativa pri-
vada”, ressaltou. 

Atualmente, somente o Par-
que Estadual do Jalapão rece-
be em média 40 mil visitantes 
por ano, com investimentos da 
iniciativa privada, esse número 
pode chegar a 200 mil. “Com in-

Diferente da privatização, a concessão de uma área à iniciativa privada não configura venda do território, explicou o 
Secretário Claudinei Quaresemin  

vestimentos da iniciativa priva-
da, mais empresas poderão ser 
abertas e as estradas de acesso 
serão melhoradas. Teremos mais 
pessoas circulando no nosso Es-
tado, consumindo do nosso co-
mércio, sendo que o foco do nos-
so projeto é o desenvolvimento 
do Tocantins”, reforçou o secretá-
rio Claudinei Quaresmin. 

 O superintendente do 
BNDES, Pedro Bruno, refor-
çou que o projeto de conces-
são deve passar, criteriosa-
mente, por todas as etapas, 
sendo elas: Estudos iniciais 
para a concessão (fase atual), 
Consulta Pública (com estu-
dos revisados após a partici-
pação popular), Análise dos 
órgãos de controle (com a fi-
nalização dos estudos), Publi-
cação do edital, Realização do 
Leilão, Assinatura do contrato 

 A Lei nº 3.816 que au-
toriza a concessão e demais 
espécies de parcerias públi-
co-privadas das Unidades de 
Conservação foi sancionada 
pelo governador do Estado do 
Tocantins, Mauro Carlesse, no 
último dia 25 de agosto. A Lei 
diz respeito aos serviços, áreas 
ou instalações para a explora-
ção de atividades de visitação 
voltadas à educação ambien-
tal, à preservação e conser-
vação do meio ambiente, ao 
turismo ecológico, à interpre-
tação ambiental e à recreação 
em contato com a natureza, 
precedida ou não da execução 
de obras de infraestrutura.

De acordo com a Lei san-
cionada, o parceiro privado 
será responsável pela guarda, 
proteção e conservação do 
bem em parceria e pelas me-
didas e despesas necessárias 
ao fiel cumprimento desse 
encargo, sem direitos a quais-
quer ressarcimentos.

Ao sancionar a Lei, o go-
vernador Carlesse defendeu o 
projeto e garantiu que, além 
dele seguir todos os trâmites 
legais, também trará benefí-

cios para a população que mora 
nas regiões dos parques. “Gran-
de parte dos atrativos turísticos 
do Jalapão, por exemplo, já fi-
cam em propriedades privadas e 
os proprietários dessas áreas se-
rão beneficiados, porque terão 
ainda mais visitantes. A partir 
de agora, o Governo é autori-
zado a conceder os serviços de 

turismo apenas da área do Par-
que Estadual e as concessões 
vão acontecer apenas em uma 
parte dessa área. Melhorando 
a infraestrutura dos atrativos 
turísticos, mais pessoas terão 
acesso a eles, melhorando a 
economia dos municípios e 
gerando emprego e renda”, as-
segurou. 

Após aprovação na Assembleia, governador 
Carlesse sanciona lei que garante concessão 
de serviços de turismo dos parques estaduais

Governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, sancionou no dia 25 de 
agosto, a Lei nº 3.816, que autoriza a concessão e demais espécies de parcerias 
público-privadas das Unidades de Conservação do Estado do Tocantins 

Foto: Luciano Ribeiro/Governo do Tocantins

Conheça as fases da 
proposta de concessão

de concessão e Início da Con-
cessão.

“Existe um rito consagra-
do para qualquer processo de 
concessão. Estamos concluin-
do os estudos iniciais que se-
rão amplamente divulgados 
para, posteriormente, passar-
mos à etapa das consultas pú-
blicas. Esta é a principal etapa, 
na qual todos poderão contri-
buir para a construção de um 
projeto melhor”, explicou o 
superintendente. 

 Superintendente do BNDES, Pedro Bruno, explicou que após a consulta pública, o projeto 
será adequado, considerando as contribuições recebidas de todos os atores envolvidos 

Washington Luiz/ Governo do Tocantins

PROJETO ESTÁ EM FASE DE ESTUDOS INICIAIS
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A Lei nº 3.816, de 25 de 
agosto de 2021, que pos-
sibilita a concessão de 

serviços turísticos nos Parques 
Estaduais do Jalapão, Cantão, 
Lajeado e Monumento Natural 
das Árvores Fossilizadas, abre a 
possibilidade ao Governo do To-
cantins de elaborar projetos de 
parcerias com a iniciativa priva-
da, para investimentos em servi-
ços turísticos e de atendimento 
aos visitantes.

No Parque Estadual do Jala-
pão, por exemplo, apenas as ati-
vidades que já são de responsabi-
lidade do Governo do Tocantins, 
como os serviços turísticos e os 
de atendimento aos visitantes, 
prestados em áreas que são ex-
clusivamente do Estado, fazem 

Concessões abrangem somente 
serviços turísticos em áreas que 
pertencem ao Governo do Tocantins
 O Naturatins continua-
rá atuando nos parques 
estaduais, fiscalizan-
do os cuidados com o 
meio ambiente e man-
tendo os locais preser-
vados com a devida 
capacidade de carga e 
ordenamento turístico. 

parte dos estudos. Nessas áreas 
específicas, estão localizadas as 
dunas, a Serra do Espírito Santo 
e a Cachoeira da Velha.

O secretário de Estado de 
Parcerias e Investimentos, Clau-
dinei Quaresemin, reforça que 
o Instituto Natureza do Tocan-
tins (Naturatins) continuará a 
administrar o Parque Estadual 
do Jalapão e que o projeto visa à 
geração de empregos, negócios, 
renda e riquezas para os municí-
pios e as comunidades localiza-
das em seu entorno. 

“O objetivo do projeto que 
estamos desenvolvendo para o 
Jalapão e o Cantão é melhorar os 
serviços que o Governo do To-
cantins é responsável de prestar 
aos visitantes dos parques. Todas 
as pesquisas realizadas indicam 
que os visitantes não estão satis-
feitos com os serviços oferecidos 
e que desejam melhores serviços 
e uma melhor estrutura, mas o 
Estado tem muitas dificuldades 
para fazer os investimentos ne-
cessários”, destaca o secretário 
Claudinei Quaresemin.

O secretário ainda esclarece 
que, se a concessão do Jalapão 
for aprovada, o setor privado é 
quem fará os investimentos para 
melhorar a estrutura e os servi-

A Cachoeira da Velha e Dunas são  ums dos principais pontos turísticos do Jalapão

ços dos parques, desonerando o 
Governo. “Com a concessão, o 
setor privado será o responsável 
por fazer todos os investimen-
tos para melhorar os serviços e 
a estrutura de atendimento aos 
visitantes. Assim, ampliaremos 
a quantidade de turistas, dando 
mais oportunidades para todos 
os que vivem do turismo nes-
sas regiões, além de gerar cente-
nas de novos empregos diretos 
e indiretos”, esclarece Claudinei 
Quaresemin.

 O secretário de Estado 
de Parcerias e Investimentos, 
Claudinei Quaresemin, explica 
que os serviços turísticos em 
áreas quilombolas e áreas pri-
vadas não fazem parte do pro-
jeto, pois eles não são presta-
dos pelo Estado. O processo de 
concessão, se for aprovado, não 
vai interferir nos direitos e nas 
atividades dos proprietários de 
áreas privadas ou de comuni-
dades tradicionais.

“A propriedade e a fiscaliza-
ção do parque continuam com 
o Estado. Quem tem sua pro-
priedade privada, seus negó-
cios, não será afetado, ao con-
trário, será beneficiado, porque 
queremos levar investimentos. 
Queremos atender ao que pede 
o governador Carlesse: criar 

 COMO FICAM AS ÁREAS PARTICULARES E AS COMUNIDADES TRADICIONAIS?

Concessão não interfere nos direitos e nas 
atividades dos proprietários de áreas privadas

formas para que as pessoas pos-
sam viver bem e não depender 
do Estado”, afirmou o secretário 
Claudinei Quaresemin. 

“Nesses locais específicos, 
tudo deve permanecer como 
está. A única diferença é que os 
proprietários também serão be-
neficiados com todas as melho-
rias que devem ser feitas na re-
gião. Eles serão beneficiados, por 
exemplo, com o incremento no 
número de turistas que também 
vão visitar os atrativos localiza-
dos nas áreas particulares, que 
vão até as comunidades tradi-
cionais para conhecer a cultura 
e adquirir o artesanato do capim 
dourado. O objetivo é fazer com 
que todos sejam beneficiados. 
Ninguém será excluído do pro-
cesso de desenvolvimento que o 

Estado quer levar para a região 
do Jalapão”, ratifica o secretário.

O superintendente do BN-
DES, Pedro Bruno, reforça que 
todos os projetos estruturados 
pelo Programa de Concessão 
de Unidades de Conservação 
do BNDES levam em conta 
três pilares: a preservação am-
biental; o turismo sustentável 
e a geração de renda; e o de-
senvolvimento regional. As-
sim, nenhuma área quilombo-
la do Jalapão está incluída na 
área de concessão. “Na mode-
lagem que está sendo feita, não 
existe qualquer sobreposição 
com as áreas das comunidades 
quilombolas. Não há motivo 
para que estes moradores te-
nham qualquer tipo de receio”, 
reforçou.

Nenhuma área quilombola do Jalapão está incluída na área de 
concessão do parque
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Você sabia que privati-
zação e concessão são 
coisas diferentes? Pri-

vatização é a venda de órgãos 
ou de empresas estatais para a 
iniciativa privada, e acontece 
geralmente, por meio de lei-
lões públicos. Já a concessão 
é uma transferência tempo-
rária, na qual a empresa tem 
prazo definido e regras a se-
rem seguidas para explorar o 
serviço. Ao final do prazo, a 
concessão pode ou não ser re-
novada.

O secretário de Parcerias 
e Investimentos do Tocan-
tins, Claudinei Quaresemin, 
explica o que o Estado tem a 
ganhar com a concessão dos 
parques. “O Governo do To-
cantins pretende transformar 
os Parques Estaduais para que 
possam ser aproveitados em 
todo o seu potencial. Ao rece-
ber mais investimentos em in-
fraestrutura, em qualificação 
profissional, ao oferecer me-
lhor acessibilidade, o Jalapão 
e os demais parques poderão 
ser visitados por novos públi-
cos, que atualmente não con-
seguem chegar a essas locali-
dades. Todos os investimentos 
privados que serão feitos na 
região pertencerão ao povo do 
Tocantins. Além disso, vamos 
garantir a preservação dos lo-
cais e dar apoio às comuni-
dades tradicionais e ao trade 
turístico que já atua nessas 
regiões. Todos serão impacta-
dos positivamente”, garante o 
secretário.

CONCESSÃO DE 
PARQUES NO BRASIL

No Brasil, existem, hoje, 93 
parques em processo de con-
cessão, dentre eles nomes co-
nhecidos internacionalmente, 

Saiba a diferença entre 
privatização e concessão

Parque do Jalapão não será vendido
Entenda a diferença en-
tre privatização e con-
cessão, o que esclarece 
que o Jalapão não será 
vendido. 

 O projeto que visa avaliar uma possível concessão ainda está em fase de estudos de viabilidade econômico-financeira, ambiental, técnica e jurídica pelo BNDES  

destacando-se o Parque Na-
cional de Jericoacoara (CE), 
Parque Nacional do Iguaçu 
(PR), Parque Nacional dos 
Lençóis Maranhenses (MA) e 
Parque Nacional da Chapada 
dos Guimarães (MT).

No Programa de Estrutu-
ração de Concessões de Par-
ques Naturais do BNDES, 
são integrados 26 parques em 
processo de concessão, nos es-
tados da Bahia, Mato Grosso 
do Sul, Pernambuco, Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul; e 
outros dez que estão em pro-
cesso de análise, no Tocantins, 
Goiás, Amazonas e Santa Ca-
tarina.

O Parque Nacional do 
Iguaçu (PR), com extensão de 
185 mil hectares, é exemplo de 
área que teve a operação con-
cedida à iniciativa privada. De 
acordo com informações do 
Governo do Paraná, 30% da 
economia da cidade está re-
lacionada à visitação do Par-
que, que gera cerca de 15 mil 
empregos diretos e indiretos. 
Antes da pandemia, a média 
anual de visitação ultrapassa-
va a marca de um milhão de 
pessoas.  

  

Mais empregos e qualidade de vida para os jalapoeiros com o turismo 
mais forte e os tocantinenses vão finalmente poder conhecer o Jalapão. Vai 
dar para ir de carro, de ônibus, de avião, porque o Governo vai fazer mais 
rodovias, aeroporto, hospitais. Aliás, já está fazendo. A Rodovia TO-247, que 
liga Lagoa do Tocantins à São Félix do Tocantins já está sendo pavimentada. 
O Jalapão vai ser para todos os tocantinenses.

Perguntas e respostas sobre a 
concessão do Parque do Jalapão

 1) PORQUE É IMPORTANTE TER EMPRESAS ADMINISTRANDO 
OS SERVIÇOS TURÍSTICOS DO PARQUE?

Porque as empresas podem investir para melhorar a estrutura dos par-
ques e atrair mais visitantes. O Jalapão, por exemplo, pode saltar de 40 mil 
visitantes por ano para 200 mil com a concessão.

2) E A EMPRESA SERÁ DONA DO JALAPÃO?  O JALAPÃO SERÁ 
VENDIDO? 

Não. O Jalapão é gigante, do tamanho do Estado de Sergipe, e dentro dele 
fica o Parque Estadual e só um pedacinho do Parque fica dentro da conces-
são. A empresa não vai ser dona da terra, só vai ter o direito de explorar os 
serviços turísticos em parceria com empresários que já estão no Jalapão 
e outros  investidores que virão. O Parque Estadual do Jalapão continuará 
sendo administrado pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins).

3) E O QUE O POVO DO JALAPÃO E O POVO DO TOCANTINS VÃO 
GANHAR?
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Prefeitos de nove muni-
cípios que compõem a 
região do Jalapão foram 

recebidos pelo governador do  
Estado do Tocantins, Mauro 
Carlesse, no último dia 14 de 
setembro, para conhecerem de 
perto as diretrizes da proposta 
de estudo que prevê a concessão 
de serviços turísticos no Parque 
Estadual do Jalapão, nas áreas 
que pertencem ao Estado.

O governador Mauro Car-
lesse, o secretário de Estado de 
Parcerias e Investimentos do To-
cantins, Claudinei Quaresemin; 
e o superintendente de Governo 
e Relacionamento Institucional 
do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES), Pedro Bruno, expli-
caram detalhadamente todos os 
processos e etapas do projeto de 
concessão. 

Após conhecerem os de-
talhes do projeto, que prevê a 
concessão de serviços turísti-
cos do Jalapão, todos os nove 
gestores avaliaram positiva-
mente o projeto e concorda-
ram que a proposta vai pos-
sibilitar desenvolver toda a 
região, inclusive os municípios 
do entorno.

A preocupação do Gover-
nador é que a população tenha 
conhecimento do que se trata 
o projeto de concessão. “Fize-
mos questão de trazer todos 
os prefeitos da região do Jala-
pão junto com o pessoal do 
BNDES para esclarecer e para 
marcar logo uma nova reunião 
junto com as lideranças das re-
giões e assim fazer com o que 
o projeto seja aprovado por to-
dos e executado. É muito im-
portante para o Estado e a re-
gião do Jalapão. A região hoje 
vive numa exclusão, queremos 
mudar isso, queremos melho-
rar a vida desse povo”, disse o 
Governador Carlesse.

Prefeitos do Jalapão conhecem as 
diretrizes do projeto de concessão 
que visa o desenvolvimento da região
 O projeto foi apresen-
tado aos prefeitos de 
todas as cidades da 
região pelo governa-
dor Mauro Carlesse 
e equipe do BNDES, 
esclarecendo os pontos 
de dúvidas dos gestores 
municipais. 

PREFEITOS
O prefeito de Mateiros e 

presidente do Consórcio dos 
Municípios do Jalapão, Pas-
tor João Martins, afirma que 
saiu da reunião com uma vi-
são diferenciada no projeto 
de concessão. “A preocupação 
do povo do Jalapão hoje, é que 
eles iriam ficar de fora, inclu-
sive, os pequenos empresários 
que já operam na região, que 
fizeram o Jalapão, que estão fa-
zendo as coisas acontecer. Mas 
o que entendemos pelo BN-
DES, todo este pessoal esta-
rá envolvido, todos vão pegar 
uma fatia deste processo. Saí-
mos daqui bem tranquilos, sa-
bendo que temos condições de 
repassar isso à população e eu 
defendo nosso povo, as comu-
nidades quilombolas. Então, 
vendo que o projeto vai benefi-
ciar a eles também, isso alivia a 
gente”, declarou o prefeito.

O prefeito de São Félix do 
Tocantins, Carlos Irael Ribei-
ro, pediu que o debate seja 
ampliado para toda a comuni-
dade. “O governador foi mui-
to feliz na explicação. Foi in-
teressante e sugerimos a ele 
que chame o pessoal do trade 
turístico, ou seja, os operado-
res, o pessoal da Associação 
Tocantinense de Turismo Re-
ceptivo, as comunidades tradi-
cionais, para uma reunião aqui 
no Palácio juntamente com o 
representante do BNDES para 
fazer uma explanação sobre o 
projeto”, disse.

A prefeita de Lizarda, Sue-
lene Lustosa também avaliou 
positivamente a reunião. “Foi 
esclarecido como vai aconte-
cer esta concessão e nós tive-
mos muitas informações que 
nos deixaram tranquilos e com 
esperança que vai chegar bene-
fícios que até agora não temos. 
A população por enquanto está 
desinformada e tem gerado 
uma certa preocupação, mas es-
tamos aqui hoje para esclarecer 
e levar para eles esta esperança 
de que teremos mais estrutura 
e uma região mais organizada e 
promissora”, afirmou.

O presidente da Associa-
ção Tocantinense de Muni-
cípios (ATM) e prefeito de 
Talismã, Diogo Borges, acom-
panhou os prefeitos do Jalapão 
na reunião. 

 

A preocupação do Governador é que a população tenha conhecimento do que se trata o projeto de concessão  

Fotos: Washington Luiz/Governo do Tocantins

O prefeito de Mateiros e presidente do Consórcio dos 
Municípios do Jalapão, Pastor João Martins, afirma que saiu da 
reunião com uma visão diferenciada no projeto de concessão

A prefeita de Lizarda, Suelene Lustosa também avaliou 
positivamente a reunião. “Foi esclarecido como vai 
acontecer esta concessão, nos deixaram tranquilos” 

O prefeito de Lagoa do Tocantins, 
Leandro Soares, participou da reunião 
de esclarecimento sobre as diretrizes 
do projeto de concessão

O prefeito de São Félix do Tocantins, 
Carlos Irael Ribeiro,  pediu que o 
debate seja ampliado para toda a 
comunidade

O prefeito de Rio Sono, Itair Martins, 
esteve juntamente com os demais 
prefeitos na reunião com o Governador 
e BNDES

O presidente da ATM e prefeito de 
Talismã, Diogo Borges, acompanhou os 
prefeitos do Jalapão na reunião 

Kleber do Sacolão, prefeito de Ponte 
Alta do TO, durante reunião entre 
prefeitos do Jalapão, Governo e BNDES

A prefeita de Novo Acordo, Deusany 
Batista, também esteve presente na 
reunião com o Governador  
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Quem vive ou passa pelo 
município de Lagoa do 
Tocantins, na região 

centro-leste do Tocantins, sabe 
que a realidade por ali mudou. A 
pavimentação asfáltica da Rodo-
via TO-247, ligando o município 
a São Félix e ao Jalapão, alavan-
cou o desenvolvimento para cer-
ca de seis mil moradores da cida-
de, além dos ruralistas da região. 

A primeira etapa com 50 km 
já começou a receber capa asfálti-
ca em alguns lugares no municí-
pio de Lagoa do Tocantins. A se-
gunda, fazendo a interligação do 
asfalto até a cidade de São Félix, 
encontra-se em fase de licitação 
para ser iniciada, imediatamente, 
após a finalização da primeira.

Com a conclusão das obras, 
a TO-247 será mais uma opção 
de acesso aos atrativos do Jala-
pão, além das rodovias TO-030, 
TO-110 e TO-225. O acesso à ro-
dovia é feito pelo município de 
Santa Tereza do Tocantins, tre-
cho já pavimentado até Lagoa do 
Tocantins. As obras vão reduzir 
a distância para São Félix e Jala-
pão em 50 km em relação à rota 
via o município de Novo Acordo, 
além de melhorar o escoamento 
do agronegócio na região.

As obras do Governo do To-
cantins, sob a responsabilidade e 
fiscalização da Agência Tocan-
tinense de Transportes e Obras 
(Ageto), vêm trazendo desenvol-

População aprova asfalto no Jalapão que 
já está desenvolvendo a economia local
O Governo do Tocan-
tins está realizando a 
pavimentação asfáltica 
do trecho da rodovia 
TO- 247, entre Lagoa 
do Tocantins e São 
Félix. 

vimento e qualidade de vida para 
a população. A cidade agora está 
virando ponto de passagem e de 
parada para turistas em busca do 
Jalapão.

A secretária de Estado da In-
fraestrutura e presidente da Age-
to, Juliana Passarin, vistoriou a 
obra recentemente e destacou 
os benefícios que a nova rodovia 
trará para a população. “O im-
pacto para o turismo será enor-
me, mas a população que mora 
aqui será a maior beneficiada, 
pois terá acesso rápido aos servi-
ços públicos”, destacou a gestora.

O proprietário da Drogaria 
Jalapão, farmacêutico Willian 
Santos Vieira, declarou que, atu-

almente, o movimento na cidade 
e no comércio melhorou muito. 
“Já sentimos a diferença, pois 
estamos com turistas parando 
para comprar. O asfalto já está 
gerando renda e emprego na ci-
dade. Esse era o sonho de qual-
quer pessoa que mora na região”, 
acrescentou.

A pavimentação asfáltica traz 
também mais economia para os 
comerciantes da região, já que os 
produtos passam a chegar com 
mais facilidade, como explicou 
Ana Cássia Costa de Sousa, uma 
das proprietárias do supermer-
cado São José. “A melhor coisa 
que poderia ter acontecido para 
essa região foi a construção desse 

Foto: Thiago Sá/Governo do Tocantins

asfalto. As condições precárias 
da estrada dificultavam as ven-
das dos produtos. Está havendo 
um maior movimento, os turis-
tas começam a passar por aqui 
com destino ao Jalapão e param 
para consumir. Melhorou bas-
tante”, frisou.

Beneficiado pela obra da 
TO-247, o fiscal de defesa agro-
pecuária e morador de Lagoa, 
Edward Ribeiro de Carvalho, 
destacou que o asfalto, ainda em 
construção, já levou muitos be-
nefícios à região. “Valorizou os 
lotes e construções da cidade, 
bem como das fazendas ao re-
dor em cerca de 100%. Está ge-
rando renda para os moradores 

do município com o fluxo de tu-
ristas. Dobrou o número de res-
taurantes da cidade e já tem um 
investidor que está se preparan-
do para construir mais um posto 
de combustível com praça de ali-
mentação. Isso vai abrir vagas de 
emprego direto e indireto para a 
população local”, ressaltou.

O fazendeiro Edson Cerquei-
ra Dias, proprietário da Fazenda 
Joá, mora com a esposa Gesmina 
Cerqueira Dias e três filhos, a 15 
km da sede do município, desde 
1979. A família cultiva mandio-
ca, fabrica farinha, planta feijão, 
milho, maracujá, banana, aba-
caxi do tipo ananás e possui um 
grande pomar de caju com qua-
se 100 pés da fruta. Ele pontuou 
que “está feliz com estrada boa 
na porta. Está chegando desen-
volvimento para a região”.

Quem também comemorou 
as obras foi o auxiliar de serviços 
gerais, Joelson Ribeiro. “A circu-
lação de pessoas e o trânsito me-
lhorou bastante. Estamos espe-
rançosos de que esse asfalto fique 
pronto logo, pois com essas obras 
passaremos a circular com mais 
segurança na região”, celebrou.

O secretário Divino Allan Siqueira lembra que com 
a conclusão das obras, a TO-247 será mais uma 
opção de acesso aos atrativos do Jalapão

O farmacêutico Willian Santos comemorou 
a chegada dos turistas que movimentou a 
economia da cidade

O fiscal da Adapec, Edward Ribeiro, de Lagoa do TO, destacou a 
chegada de alternativas para geração de renda para a região  

Para o fazendeiro Edson Cerqueira, asfalto trará 
desenvolvimento para a região 

 A empresária Ana Cássia diz que a construção do  
asfalto foi a melhor coisa que poderia ter acontecido 
na região  

Fotos: Thiago Sá/Governo do Tocantins
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Além da TO-247, ou-
tro importante inves-
timento que será fei-

to na região é a construção 
do aeroporto de São Félix, 
um ponto estratégico que vai 
ajudar a impulsionar a indús-
tria do turismo. As obras do 
aeroporto estão orçadas em 
R$ 31.076.888, sendo que R$ 
21.526.889 são oriundos de 
contrapartida do Governo do 
Tocantins e R$ 9,5 milhões são 
provenientes de emenda par-
lamentar do deputado federal 
Carlos Gaguim, por meio do 

São Félix receberá aeroporto: contrato 
ja foi assinado pelo Governo do Estado
O Governo do Tocantins 
irá investir o total de R$ 
31.076.888 na constru-
ção da obra. O contrato 
de repasse de recursos já 
foi assinado pelo gover-
nador Mauro Carlesse.

Programa de Desenvolvimen-
to e Promoção do Turismo, do 
Ministério do Turismo.

O secretário da Governa-
doria, Divino Allan Siqueira, 
lembra que o contrato de re-
passe de recursos já foi assi-
nado pelo governador Mauro 
Carlesse e que o aeroporto já 
está com registro na Agên-
cia Nacional de Aviação Civil 
(Anac). “Atualmente, os turis-
tas que vão para o Jalapão têm 
que vir para Palmas e daqui 
pegar um carro. A Azul Li-
nhas Aéreas tem um projeto 
chamado Azul Conecta que 
visa pegar estes turistas e le-
var direto ao ponto, como já 
fazem em Caldas Novas, Bo-
nito e Gramado. E poderemos 
fazer isto aqui no Tocantins. 
Este aeroporto vai atender ae-
ronaves de pequeno e médio 
porte e a obra deve ser licitada 
nos próximos dias”, informou. 

A construção do aeroporto de São Félix é um ponto estratégico que vai ajudar a impulsionar a indústria do turismo

O contrato de repasse de recursos já foi assinado pelo governador Mauro Carlesse
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“A Comunidade lutou muito 
por esse momento que esta-
mos vivendo hoje e o senti-

mento é de emoção e gratidão 
ao governador, por olhar com 
carinho para Barra do Aroeira. 
Eu tenho certeza de que Félix 
José Rodrigues está lá de cima 
olhando e sorrindo de felicidade 
por esse título”, disse o prefeito 
de Santa Tereza do Tocantins, 
Antônio Campos, ao agradecer 
ao Governo do Estado pelo mo-
mento histórico, que ocorreu no 
dia 3 de setembro.

Na ocasião foi entregue pelo 
governador Mauro Carlesse, o 
título de propriedade da Comu-
nidade Quilombola Barra do 
Aroeira, após mais de 100 anos 
de espera dos donos por direito 
das terras.

“Essa é uma festa maravilho-
sa em que agradeço a Deus por 
esse documento tão esperado, há 
muito mais de 100 anos. E agora 
sou eu o prefeito a ter a oportuni-
dade de ver esse sonho se trans-
formando em realidade. O povo 
da comunidade Barra do Aroeira 
se preparou com muito carinho e 
tudo aqui foi pensado como for-
ma de agradecer o tão sonhado 
momento da entrega desse títu-
lo”, comentou o prefeito Antônio.

A equipe da Prefeitura Muni-
cipal se mobilizou para a prepa-
ração do evento, que contou com 
melhorias na infraestrutura.

ENTREGA
Os moradores da Comu-

nidade se prepararam ansiosa-
mente para o grande momento. 
A entrada do Colégio Municipal 
Horácio José Rodrigues, onde 
aconteceu a programação, foi 
decorada com itens culturais, 
como os alimentos e produtos 
desenvolvidos na região, por 
exemplo, grãos, hortaliças, ar-
tesanato e farinhas. Todos ves-
tiram a camisa do evento em 
agradecimento, além disso, usa-
vam objetos e assessórios típicos 
da cultura quilombola.

Os moradores da Comuni-
dade prepararam também apre-
sentações especiais para as au-
toridades, como a jovem Vitória 
Cabral, além de presentes dedi-
cados ao governador entregues 
pela quilombola Natália Rodri-
gues, a líder comunitária Pa-
trícia Rodrigues e pela primei-
ra-dama do Município, Alice 

HISTÓRIA
O quilombo teve início em 

1871, quando Dom Pedro II pre-
senteou com as terras, o negro 
Félix José Rodrigues por lutar 
na Guerra do Paraguai. O terri-
tório pertence à família dos Ro-
drigues há 150 anos. Entretanto, 
a formalização da associação se 
deu apenas em 2004, quando foi 
iniciado o processo que origi-
nou a titulação definitiva com o 
Termo de Permissão firmado em 
2006.

Com o título definitivo da 
terra, os descendentes de Félix 
José poderão destravar impor-
tantes processos como aposen-
tadoria dos idosos e captação 
de recursos junto a programas 
de fomento como o Programa 
Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf)

O presidente do Instituto de 
Terras do Estado do Tocantins 
(Itertins), Divino José Ribeiro, 
conduziu o processo de titula-
ção da área.

BENEFÍCIOS
Além da entrega do título, 

o evento contou com serviço de 
emissão de documentos como 
RG e CPF, e com a assinatura de 
um termo de cooperação téc-
nica, por meio da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública, 
entre o Governo do Tocantins e 
o município de Santa Tereza do 
Tocantins para a implantação de 
um núcleo do Instituto de Iden-
tificação na cidade.

Durante o evento, o pre-
sidente do Rutaltins, Fabiano 
Miranda, entregou mais de 50 
mudas de mandioca aos produ-
tores Orlando e Patrícia Maria 
Rodrigues.

Prefeito Antônio Campos comemora entrega de 
Título de terras ao Quilombo Barra do Aroeira
Os moradores de Santa 
Tereza do Tocantins, 
em especial da comuni-
dade quilombola Barra 
do Aroeira, estiveram 
em festa ao receber 
do governador Mauro 
Carlesse, o título das 
terras que pertencem, 
agora oficialmente, aos 
descendentes da fa-
mília Rodrigues, após 
mais de 100 anos de 
espera.

Lourenço. Grupos com crianças, 
jovens e idosos fizeram apresen-
tações da dança típica macule-
lê e dança dos lenços, além da 
apresentação da moradora Sal-
viana Rodrigues.

Um dos momentos mais 
emocionantes foi a leitura da his-
tória de Félix Rodrigues, que foi 
feita pelo aluno e morador, Igor 
Matheus, que carregava consigo 
um dos objetos mais importan-
tes da Comunidade: o casaco 
que pertencia a Félix Rodrigues 
usado para as lutas na Guerra do 
Paraguai, que também foi vesti-
do pelo governador Carlesse.

Os quilombolas agradece-
ram com muita emoção ao go-
vernador Carlesse: a presiden-
te da Associação Comunitária 
dos Quilombolas de Barra do 
Aroeira, que representa apro-
ximadamente 120 famílias, 
Maria de Fátima Rodrigues, a 
aposentada e produtora rural, 
Izabel Rodrigues, tataraneta 
de Félix José Rodrigues, que 
ajudou a fundar a Comunida-
de, além do advogado e presi-
dente da comissão de igualda-

de racial da OAB, Domingos 
Rodrigues, que atuou no processo 
de regularização representando a 
Associação. Líderes da Comuni-
dade também expressaram grati-
dão, como a vereadora Maria Edi-
leuza e a líder comunitária Patrícia 
Rodrigues.

Ao final do evento um al-
moço festivo foi servido a todos 
aos presentes. O evento contou 
com a presença de diversas au-
toridades estaduais, como se-
cretários e deputados, além de 
prefeitos e vereadores da Re-
gião. Um dos presentes foi o de-
putado estadual Cleiton Cardo-
so, representante do Município, 
que reforçou seu compromis-
so com a Região, durante seu 
pronunciamento, destacando 
os benefícios que chegam por 
meio da entrega do título.

TÍTULO
A entrega fez parte das ações 

do programa Essa Terra é Nossa 
que faz parte do plano de desen-
volvimento Tocando em Frente, 
lançado pelo governador Mauro 
Carlesse em julho deste ano.

Na ocasião foi entregue pelo governador Mauro Carlesse, o título de propriedade da Comunidade Quilombola Barra do Aroeira 

Moradores entregaram presentes ao governador e fizeram apresentações culturais típicas do Quilombo

SANTA TEREZA
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Equipe educacional recebe alunos 
para retorno das aulas presenciais

Os 15 meses que se pas-
saram foram de muita 
expectativa para pais, 

alunos e professores devido à 
suspensão das aulas presenciais 
por causa da pandemia do coro-
navírus. Mas após o dia 1º de se-
temnro, essa realidade começou 
a mudar para os moradores de 
Santa Tereza do Tocantins, que 
tem a oportunidade de retornar 
os encontros para as atividades 
de ensino de uma forma segura 
e responsável.

O dia começou de um jeito 
especial para os alunos do Siste-
ma Municipal de Ensino da cida-
de, com grande expectativa para 
o retorno, além de muita sauda-
de, alegria, entusiasmo e vontade 
de reencontrar colegas e profes-
sores, como a pequena Rebeca 
Vitória, de 7 anos, que era aluna 
da creche e irá passar a frequen-
tar a escola.

Ao chegar no primeiro dia 
de aula com a sua máscara e mo-
chila, Rebeca não escondeu o en-
tusiasmo. “Estou muito feliz, até 
dormi pouco à noite com tanta 
ansiedade pelo meu primeiro dia 
de aula, estava contando os dias 
para chegar”, comentou.

A equipe educacional prepa-
rou um momento muito especial 
para receber os alunos após 1 ano 
e meio de ensino remoto. O mo-
delo adotado é o híbrido escalo-
nado, com as turmas divididas 
em dois grupos a cada semana e 
em horários diferenciados. Além 
disso, os profissionais também já 
estão totalmente vacinados com 
as duas doses do imunizante 
contra o coronavírus, possibili-
tando maior segurança para os 

Muita alegria, descontração e segurança foram 
emoções vivenciadas no primeiro dia de aula 
para os alunos e educadores do Sistema Mu-
nicipal de Ensino de Santa Tereza. A recepção 
contou com apresentações circenses e uma linda 
decoração.

alunos e professores.

ACOLHIMENTO
Na Escola Municipal Fran-

cisco de Souza Barros, na zona 
urbana, os 126 alunos foram re-
cepcionados com muita alegria. 
O local foi especialmente prepa-
rado com balões, faixas, músicas 
e salva de palmas para receber as 
crianças, que contaram também 
com um momento mais que es-
pecial: apresentações circenses 
com palhaços que alegraram os 
pequenos com brincadeiras.

Todos tiveram aferição de 
temperatura ao adentrar o espa-
ço escolar, que conta com álcool 
em gel em todas as salas, novos 
bebedouros e pias disponíveis 
em diversos locais.

Durante a abertura da aula 
inaugural, o prefeito do Municí-
pio, Antônio Campos, acompa-
nhado pela primeira-dama Alice 
Lourenço e secretários munici-
pais, reforçou que a escola rece-
beu “cara” nova para o retorno 
das aulas e irá contar com mais 
melhorias.

“Sou muito grato por esse 
momento, chegando ao oitavo 
mês da nossa administração sem 
aulas e podermos agora fazer esse 
retorno. Os alunos estão motiva-
dos a vir e agradeço a todos da 
Educação. Em especial aos alu-
nos que estão aqui. Parabéns a 
cada um, vamos fazer o possível 
para que a Educação de Santa Te-
reza seja cada vez melhor”, disse 
o gestor.

A secretária Municipal de 
Educação, Lucileide Barros 
Lima, se dirigiu aos alunos dan-
do as boas-vindas a cada um. 

Alunos foram recepcionados com toda segurança pela equipe educacional

“Que Deus abençoe a nossa es-
cola, todos os profissionais da 
Educação, todos que prepararam 
esse momento para receber vo-
cês. Foi com muito carinho, tudo 
aqui foi planejado para o bem-
-estar de vocês, para que vocês 
se sintam bem na escola. Apro-
veitem bem o tempo que vocês 
estiverem aqui, tirem as dúvidas, 
compartilhem com os professo-
res a vivência que vocês tiveram 
em quase dois anos de espera, 
pois isso vai ajudar o professor 
a entender vocês nesse processo 
de aprendizagem”, disse.

BARRA DO AROEIRA
A mesma ação ocorreu tam-

bém na Escola Municipal Ho-
rácio José Rodrigues, na comu-
nidade quilombola Barra do 
Aroeira. A Unidade Escolar re-
cebeu melhorias como pinturas, 
ampliação, reforma dos banhei-
ros, além de desinfecção em to-
das as salas.

Os alunos foram recebidos 
com placas de boas-vindas e um 
momento de oração. O prefeito 
Antônio Campos também par-
ticipou do acolhimento e deu as 
boas-vindas aos alunos e equipe 
educadora.

A primeira-dama Alice Lou-
renço falou da alegria e satisfa-
ção pelo retorno escolar. “Esta-
mos felizes vendo a escola bonita 
e toda equipe educacional alegre 
com o momento. Valorizem o 
estudo, pois é com ele que vocês 
serão grandes profissionais. O 
melhor caminho hoje é estudar. 
O estudo leva vocês a realizar os 
sonhos”, disse ela aos alunos.

Durante a abertura, o diretor 
da Escola, Geraldo Diógenes, se 
apresentou e falou da importân-
cia do retorno, pedindo que to-
dos os educadores se dediquem 
com amor.

Foram realizadas dinâmi-
cas com os alunos, que fizeram 

também apresentações musicais, 
como a cantora Vitória Rodri-
gues.

Os alunos da Comunidade 
fizeram a festa com muitas brin-
cadeiras feitas pelos palhaços. As 
apresentações circenses envolve-
ram a garotada em momentos de 
muita diversão e alegria para os 
pequenos, que estavam com sau-
dades dos amigos e das reuniões 
escolares.

Os professores também rea-
lizaram a apresentação de um te-
atro educativo com muita criati-
vidade, como forma de envolver 
os alunos na temática do retor-
no das aulas com alegria e muita 
emoção.

Alunos foram recepcionados com aplausos e muita alegria                 Os pequenos se divertiram com apresentações dos palhaços

SANTA TEREZA

Primeiro dia de aula foi de boas-vindas e esclarecimentos aos pais e alunos
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A mensagem de esperan-
ça e combate à violência 
contra as mulheres to-

mou as ruas de Santa Tereza do 
Tocantins. Quem passou pela 
Avenida Manoel Silvério Dou-
rado, no centro da cidade, pôde 
observar a ação da Campanha 
Agosto Lilás, promovida pela 
Prefeitura Municipal, através das 
secretarias Municipais de Assis-
tência Social e Meio Ambiente.

Os servidores municipais 
conscientizaram a população so-
bre o tema, com a distribuição de 
panfletos informativos da cam-
panha Agosto Lilás, divulgan-
do informações sobre assuntos 
como Mulheres Vítimas de Fe-

Prefeitura faz blitz educativa sobre 
campanha Agosto Lilás
A blitz educativa,   
ocorreu em uma ação 
conjunta entre as se-
cretarias municipais 
de Assistência Social e 
Meio Ambiente, tendo o 
apoio da Polícia Mili-
tar e Conselho Tutelar

Os servidores municipais conscientizaram a população sobre o tema

minicídio e os Cinco Tipos de 
Violência Sofridos pelas Mulhe-
res:  Moral, Física, Psicológica, 
Sexual e Patrimonial.

“A campanha de violência 
contra a mulher é permanente. O 
Agosto Lilás é motivado pela ne-
cessidade de ampla divulgação, 
conscientização e necessidade 
de serem implantadas políticas 
públicas eficazes de prevenção 
e proteção à mulher. Desde já 
agradeço ao nosso gestor, prefei-
to Antônio, por não medir esfor-
ços em apoiar as nossas ações em 
defesa das mulheres santatere-

senses”, destacou a secretária de 
Assistência Social, Alice.

O prefeito Antônio Campos 
e a primeira-dama do municí-
pio, Alice Lourenço, estiveram 
na blitz, que também contou 
com a presença do secretário de 
Administração e Meio ambien-
te, Roberto Campos. O prefeito 
declarou seu apoio às lutas fe-
mininas e de toda a sociedade: 
“Mulher deve ser tratada com ca-
rinho e respeito. Estamos juntos 
no combate à violência contra a 
mulher. É fundamental a união 
entre os mais diversos seguimen-

tos sociais para que a mensagem 
chegue até a população e, graças 
a este esforço conjunto, alcan-
çamos centenas de pessoas com 
ideais de amor e paz”, avaliou.

 A Secretaria de Meio Am-
biente, juntamente com a Defesa 
Civil Municipal e brigadistas, se 
uniu à equipe do Cras para levar 
mais conscientização no comba-
te à violência da Mulher e tam-
bém contra as queimadas.

Para o secretário de Adminis-
tração e Meio Ambiente, Roberto 
Campos, o evento foi avaliado de 
forma positiva por ter chegado às 

pessoas que trafegam pela cidade, 
principalmente, os turistas que 
passam para o Jalapão. Durante a 
blitz a equipe da Defesa Civil  fez 
a entrega de panfletos que tratam 
de assuntos como queimadas e 
manuseio do lixo. “Fizemos a dis-
tribuição de material educativo 
e orientamos as pessoas que tra-
fegam diariamente pelas nossas 
ruas. Estamos em um período de 
estiagem muito seco e qualquer 
faísca pode se tornar um grande 
incêndio, por isso todos devem 
ter muito cuidado com o lixo e o 
fogo”, completou.

 O Município de Santa 
Tereza do Tocantins con-
seguiu atingir mais de 130 
adolescentes com a vaci-
nação contra o coronaví-
rus na noite de quinta-fei-
ra, 9 de setembro, durante 
a “Balada Jovem” da vaci-
nação. A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde aplicou o 
total de 212 doses, sendo 
138 adolescentes vacina-
dos pela primeira vez, e 74 
aplicações de segundas do-
ses na população em geral. 
O público-alvo foi adoles-
centes de 12 a 17 anos.

Foi montada uma “Ba-
lada” para atrair os jovens, 
com uma estrutura que 
contou com decoração es-
pecial e cenários para re-
gistros, com alusão às redes 
sociais. Os jovens recebe-
ram chocolates após a apli-

‘Balada Jovem’ vacina mais de 130 
jovens em noite de descontração

cação da vacina, além de vá-
rios registros fotográficos.

A Secretaria Municipal 
de Saúde informou que a va-
cinação foi bem recebida e 
superou a expectativa. “A ex-
pectativa para a ação realiza-
da foi alcançada, esperávamos 
um número menor de jovens, 
mas muitos compareceram. A 
Balada jovem foi um sucesso. 
Fica a minha gratidão a todos 
nossos servidores e as secreta-
rias que abraçaram essa ideia 
inovadora. Obrigada a todos 
pela dedicação e comprometi-
mento”, disse a coordenadora 
da Atenção Básica do Municí-
pio, Neyla Symonara.

A secretária de Saúde Letí-
cia Pereira, comemorou o sal-
do positivo do evento. “Tudo 
foi preparado com muito cari-
nho, com o apoio do prefeito 
Antônio Campos e em parce-

ria com as demais secretarias 
e o importante incentivo da 
Prefeitura Municipal. Estamos 
realizando um sonho atraindo 

os nossos adolescentes para a 
vacinação”, disse.

O evento teve duração de 
4 horas, com pista de dança 

e muita música, entreteni-
mento que chamou a aten-
ção e mobilizou os jovens a 
participarem do evento.
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Seu Judivan de Castro é um 
dos vendedores mais anti-
gos da Feira do Produtor 

Rural de Santa Tereza do Tocan-
tins. Para ele, o domingo é sagra-
do para a venda dos produtos que 
são cultivados em sua proprieda-
de. A rotina começa bem cedo 
para levar os produtos frescos 
para serem colocados à venda.

O agricultor comemora a 
movimentação da feira, que re-
cebeu melhorias, executadas pela 
Prefeitura Municipal, por meio 
da Secretaria Municipal de As-
sistência Social. “Sou vendedor 
desde o início da feira. Nós luta-
mos para implantar. Nunca para-
mos, mas, neste ano, a gestão fez 
essa reforma total, com pinturas 
e desenhos. Parabéns, porque 
eles viram que estava funcionan-
do de forma precária”, disse.

“As vendas aumentaram, os 
feirantes também cresceram em 
número, muitos tinham desistido 
e agora já estão retomando o tra-
balho. Ainda tem muito a fazer, 
mas o que já foi feito nos deixa 
otimistas”, resumiu Seu Judivan, 
que é presidente da Associação 
dos Chacareiros da Teima, e tam-
bém vende seus produtos, entre 

Feira dos pequenos produtores 
movimenta domingo em Santa Tereza

eles: peixes do tipo caranha, tilá-
pia, peixe voador, além de alface, 
cheiro verde, feijão e fava.

Dona Luzia Barreira, de 51 
anos, é outra feirante que acor-
da cedo para comercializar seus 
produtos. Para ela, a feirinha é 
uma grande oportunidade de 
aproximação entre consumidor e 
produtor. A moradora da Cháca-
ra Inajá não tem renda fixa, e viu 
na feira a oportunidade de ven-
der alimentos, e uma nova chan-
ce de trabalho.

“Eu já vendia na feira há al-
guns anos, mas parei de vender 
devido ao pequeno movimento 
da feira. Decidi voltar porque 
meu esposo foi lá e viu que a fei-
rinha está ficando boa com essa 
nova administração, está melho-
rando. Então decidimos voltar a 
venda. O retorno foi bom, ven-
demos tudo que levamos”, come-
mora.

A agricultora vende delicias 
como pastel, bolo de puba e caldo 
de chambarí, e pretende ampliar, 
com hortaliças que está cultivan-
do. “Uma cidade pequena como 
a nossa precisa que a Prefeitura 
nos dê um suporte para termos 
essa força, e vemos que o gestor 
está ajudando para gente poder 
trabalhar e está ficando muito 
bom”, disse dona Luzia.

A feira teve aumento de ven-

dedores e consumidores. São 
produtores expondo desde hor-
taliças e frutas a carne de porco, 
frango caipira, lanches, caldo, 
leite, queijos, ovos caipira, pei-
xes, roupas usadas e até paçoca 
de pilão.  São vários alimentos, 
artesanatos produtos regionais 
e típicos da região. A reabertu-
ra da feira vem movimentando a 
economia local e incentivando a 
agricultura familiar.

MELHORIAS
O local foi totalmente pinta-

do e contou com retirada de infil-
trações, reforma da parte elétrica 
e a contratação de uma servidora 
para cuidar da limpeza, além da 

Ter acesso à produção 
de alface, couve e cebo-
linha sem agrotóxicos 
e com preço popular, 
além de oferecer pratos 
típicos como buchada 
e chambarí. Esses são 
alguns dos “atrativos” 
da Feira dos Pequenos 
Produtores, que é rea-
lizada nas manhãs de 
domingo, no centro da 
cidade de Santa Tereza 
do Tocantins.

A reabertura da feira vem movimentando a economia local e incentivando a agricultura familiar.

Local recebeu nova pintura

implantação de novas mesas. As 
melhorias foram executadas pela 
Prefeitura para apoiar os produ-
tores rurais, além de proporcio-
nar acesso a alimentos com qua-
lidade e preço aos consumidores.

O prefeito Antônio reforçou 
que a agricultura é uma das áre-
as mais atuantes do Município e 
base da economia. “A agricultu-
ra familiar é o que impulsiona a 
nossa economia, e também o que 
coloca a comida na nossa mesa. 
Temos uma fartura de muitos 
produtos e esse local é propício 
para que tudo isso seja movi-
mentado”, disse o gestor.

A intensão da Administração 
Municipal é realizar mais cadas-

tros de feirantes, para também 
impulsionar o Programa Com-
pra Direta, por meio da Secreta-
ria Municipal de Agricultura.

SATISFAÇÃO
O morador Maciel Campos 

Cardoso bate o ponto na Feira 
todo domingo às 6h. Para ele o 
espaço se tornou local de encon-
tro com os amigos e de toda a 
comunidade. “Sou consumidor e 
cliente há bastante tempo. Todo 
domingo faço questão de ir à fei-
ra, para comprar o cheiro verde, 
alface, tomar um bom caldo de 
chambarí e buchada, comprar a 
banana. A feira agora está bem 
organizada”, comentou.

 A população de Santa Te-
reza do Tocantins já pode co-
memorar a chegada de mais 
um importante benefício que 
logo começará a ser executado 
pela Gestão Municipal: a pavi-
mentação de mais vias urba-
nas. O sonho da obra que tira 
a poeira e lama das ruas logo 
será realidade em diversas vias.

O prefeito da Cidade, An-
tônio Campos, obteve a con-
quista por meio de emenda 
parlamentar da deputada Fe-

 Antônio Campos conquista recursos para pavimentação por meio da deputada Dorinha
deral Professora Dorinha. A 
emenda parlamentar, no valor de 
R$ 563.468, será utilizada para 
execução de pavimentação em 
bloquetes de três ruas da cidade. 
Assim, o município já soma mais 
de R$ 10 milhões em emendas 
recebidas em menos de um ano 
de gestão.

“Como é bom obtermos novas 
conquistas para o Município, para 
nosso povo, e são as parcerias com 
os nossos representantes que nos 
proporcionam isso. Agradecemos 

muito a deputada Dorinha, que 
vem desempenhando um impor-
tante papel, e logo veremos mais 
ruas da Cidade recebendo a tão so-
nhada pavimentação”, comemora o 
prefeito.

A obra será executada em 
bloquetes intertravados, e con-
templará as vias: Rua João Pires 
Querido (285 metros); Avenida 
Novo Acordo (110 metros); Rua 
Pará (80 metros); e Rua Piauí (80 
metros), que totalizam 550 me-
tros lineares.
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O desejo de ter uma saú-
de de qualidade tem se 
concretizado a cada dia 

para a população do município 
de Lagoa do Tocantins. Além de 
contar com profissionais qualifi-
cados e uma equipe empenhada 
em realizar um bom atendimen-
to, a Prefeitura tem investido em 
infraestrutura. Na segunda quin-
zena de agosto, o prefeito Lean-
dro Soares fez a entrega de um 
importante benefício para a po-
pulação: uma nova ambulância.

A entrega foi realizada na 
feira municipal, ao lado da Uni-
dade Básica de Saúde, com a pre-
sença do deputado estadual que 
destinou o recurso para a aqui-
sição do veículo, Amélio Cayres, 
do vice-prefeito Nonato Amaral, 
além de secretários municipais, 
vereadores, equipe de saúde e 
comunidade em geral. Além da 
ambulância, o deputado também 
viabilizou 600 cestas básicas para 
os moradores.

ENTREGA
Na ocasião, a equipe da saú-

de se fez presente agradecendo o 
esforço e empenho da Gestão em 
ofertar o melhor atendimento 
aos moradores de Lagoa. O pre-
feito Leandro Soares se emocio-
nou ao realizar a entrega oficial, 
enfatizando que o Município irá 
crescer a cada dia com o empe-
nho da Gestão.

“É um momento de gran-
de alegria, quando conseguimos 

Prefeito Leandro Soares entrega 
nova ambulância e cestas básicas
A população de Lagoa do Tocantins passa a contar 
com mais um veículo para transporte de pacientes. 
A entrega da ambulância ocorreu com a presença 
do deputado que destinou a emenda para a aqui-
sição do benefício, Amélio Cayres, além de auto-
ridades e comunidade em geral.  

conquistas para o nosso povo la-
goense. É uma emoção inexpli-
cável. Quero agradecer ao nosso 
deputado que trouxe o benefício, 
e estender meus agradecimentos 
ao Governo do Estado, à Câma-
ra de Vereadores, assim como, 
a toda a minha equipe de secre-
tários. Com essa união iremos 
fazer uma das melhores gestões 
de Lagoa. Isso para mim é mo-
tivo de orgulho, ter a consciên-
cia tranquila que contamos com 
parceiros que tem compromisso 
com o nosso povo”, disse o pre-
feito.

Leandro também destacou 
as melhorias que em breve che-
garão. “O deputado Amélio tam-
bém destinou R$ 100 mil para 
compra de medicamentos para 
a saúde, além dessas cestas por 
meio do Governo do Estado. É 
um momento de muita alegria 
para as nossas famílias humildes 
que se encontram aqui. Já temos 
o recurso em conta para a com-
pra dos aparelhos para exames 
de raio-x e ultrassonografia, que 
estamos em organização do pro-
cesso licitatório”, anunciou.

O deputado Amélio Cayres 
destacou que a ambulância re-
presenta um grande benefício 
para o Município. “Nós retribu-
ímos o que o povo lagoense tem 
feito por mim, estou no segun-
do mandato como majoritário 
do Município, e é uma forma da 
gente agradecer a comunidade, 
por ter nos colocado por duas 

vezes como deputado mais vo-
tado em Lagoa. Retribuindo de 
forma singela, mas de grande 
importância. Uma ambulância 
é interessante para o Município 
para atender a sociedade, além 
das cestas básicas para atender 
as necessidades da comunidade 
neste momento difícil que está 
vivendo a sociedade”, disse.

ALEGRIA
O secretário Municipal de 

Saúde, Saulo Campos, falou em 
nome de toda equipe de saúde 
e agradeceu a nova ambulân-
cia, demonstrando a alegria pelo 
novo veículo. “Esse é um mo-
mento muito feliz, e em nome da 
nossa equipe de saúde, uma equi-
pe muito aguerrida, que nos úl-
timos dias vem enfrentado uma 
batalha, digo que essa conquista 
que hoje temos aqui é em nome 
de todos vocês. Agradeço ao de-
putado por essa parceria, assim 
como também agradeço ao nos-
so prefeito, que sempre mostra o 
empenho e preocupação no aten-

Ambulância adquirida com emenda do deputado Amélio

 

dimento da saúde. E esse é nosso 
dever. É um momento de alegria 
e felicidade e que possamos estar 
proporcionando o melhor para 
nossa comunidade”, disse.

O deputado destinou, por 
meio do Governo do Tocan-
tins, cerca de 600 cestas bási-
cas. Foram entregues cerca de 
200 cestas, sendo que as de-
mais serão disponibilizadas 
nas residências das famílias. 
A secretária municipal de As-
sistência Social, Elenilsa Cir-

queira, comemorou a chegada 
de mais alimentos para os lago-
enses. “Agradeço ao deputado 
Amélio pela ambulância e pe-
las cestas, que irão ajudar tanto 
a nossa comunidade. Todos es-
tão passando por um momento 
difícil por causa da pandemia, 
que além da falta de emprego, 
trouxe também preços muito 
altos para a alimentação básica, 
e essas cestas que chegam vão 
suprir essa necessidade”, disse a 
secretária.

O prefeito de Lagoa do To-
cantins, Leandro Soares, parti-
cipou da entrega de uma viatu-
ra com mecânica e tecnologia 
atualizada para uso do Desta-
camento da Polícia Militar. O 
novo veículo é uma caminho-
nete traçada e equipada para 
melhor atender ao tipo de ser-
viço na região.

A viatura foi entregue pelo 
tenente-coronel Ricardo Apo-
linário de Carvalho, que é co-
mandante do 6º Batalhão e pelo 
capitão Evandro Lino, que é 
comandante da 2ª Companhia 
do 6º Batalhão, responsável pe-

Destacamento da Polícia Militar recebe viatura em Lagoa do TO
los destacamentos da região, na 
qual faz parte o município.

O prefeito Leandro, acom-
panhado de secretários e verea-
dores, enfatizou o bom trabalho 
realizado pela equipe da Polícia 
Militar. “Temos uma ótima par-
ceria com a PM, que voltou a ter 
uma base aqui durante a nossa 
Gestão e estamos muito felizes 
com essa nova viatura, que com 
certeza vai ajudar muito no tra-
balho da equipe ”, comentou.

A entrega foi feita ao novo 
comandante do Destacamento 
local, sargento Da Silva. “Esta-
mos muito gratos pelo coman-

dante ter fornecido essa viatu-
ra e pelo apoio do prefeito. Será 
de bom uso. Vai ajudar muito 
no serviço. A antiga sempre ti-
nha problemas de manutenção, 
as viaturas sempre quebravam. 
Já essa é mais completa, tem um 
camburão para transportar de-
tidos, mais outros acessórios. 
É mais moderna. Proporciona 
maior segurança para os policiais 
e presos”, comentou.

O comandante do 6º Bata-
lhão, tenente-coronel Ricardo 
Apolinário de Carvalho, desta-
cou que o novo veículo é mais 
uma ferramenta de trabalho que 

chega para ajudar a equipe. “É 
um momento de grande impor-
tância, por estarmos entregando 

essa viatura, que vai atender 
melhor a zona urbana e rural 
de Lagoa”, disse.
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Como forma de levar a 
temática do Setembro 
Amarelo de maneira cla-

ra e contundente à comunidade, 
a Prefeitura de Lagoa do Tocan-
tins realizou um momento espe-
cial, no Dia Mundial de Preven-
ção ao Suicídio: uma caminhada 
abordando a prevenção ao sui-
cídio e aos transtornos mentais, 
que ocorreu com a parceria das 
secretarias municipais de Assis-
tência Social e Saúde.

A caminhada aconteceu com 
a presença dos servidores das 
secretarias, bem como do Cen-
tro de Referência em Assistência 
Social (Cras), Conselho Tutelar, 
Programa Criança Feliz, e Ser-
viço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos (SCFV), além 
do apoio da Polícia Militar.

Uniformizados com camise-
tas sobre o tema, os servidores 

Caminhada Setembro Amarelo 
conscientiza população sobre 
prevenção ao suicídio
A Prefeitura de La-
goa do Tocantins, por 
meio das secretarias 
municipais de Assis-
tência Social e Saúde, 
levou o tema “Falar é 
a Melhor Solução” aos 
moradores da Cidade, 
por meio de uma cami-
nhada com servidores.

Servidores foram às ruas alertar a população sobre a importância da saúde mental

saíram do Cras, passando pelas 
principais ruas da Cidade, com 
paradas em pontos estratégicos 
para alertar a população. Tam-
bém foram entregues chocolates 
e panfletos com informações so-
bre o Setembro Amarelo.

A secretária municipal de 
Assistência Social, Elenilsa Cir-
queira, participou do evento e 
também falou sobre o assunto. 
“Nossa intenção é levar a pre-
venção às pessoas. Muitos mo-
radores sofrem de depressão e 
tem vergonha de falar, e isso não 
pode acontecer. Todos que preci-
sarem de ajuda devem procurar, 
e nossa equipe está à disposição 
para ouvir e ajudar”, comentou.

Além dos membros do Con-
selho Tutelar, a equipe da Saúde 
também levou o recado à comu-
nidade. O secretário Municipal 
de Saúde, Saulo Campos, destaca 

a missão da família na detecção e 
prevenção ao suicídio. “A família, 
com seu papel de Igreja domésti-
ca, deve criar um ambiente onde 
os jovens possam falar sobre seus 
sentimentos, sem serem julgados 
e poderem ser acolhidos nas suas 
emoções. Todos nós estamos su-
jeitos a passar por isso, mas cabe 
a nós, do Poder Público e socie-
dade em geral, proporcionar um 
ambiente e espaços para que as 
pessoas busquem ajuda”, disse.

Para a caminhada foram 
usados diversos recursos para 
abordar o tema, como faixas e 
carro de som, que chamaram a 
atenção dos moradores. A pa-
rada final foi no Cras, quando 
foram realizados os agradeci-
mentos aos servidores e equi-
pes participantes. A campanha 
prosseguirá durante todo o mês 
por meio das redes sociais.

O Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS) e a 
Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Social (SMDS) rea-
lizaram a XII Conferência Mu-
nicipal de Assistência Social. 
Neste ano foi abordado o tema 
Assistência Social: Direito do 
Povo e Dever do Estado, com 
Financiamento Público, para 
Enfrentar as Desigualdades e 
Garantir Proteção Social.

O evento foi aberto com as 
boas-vindas da presidente do 
Conselho Municipal de Assis-
tência Social, Irene Martins, 
que declarou aberta a conferên-
cia e desejou que todos tivesse 
m um dia proveitoso. 

A secretária municipal de 
Assistência Social, Elenilsa 
Castro, ressaltou a importância 
da participação dos usuários 
dos Serviços nesse momento de 
avaliação e definição de priori-
dades, e se colocou à disposição 
da comunidade. “Eu e minha 
equipe daremos o melhor para 
a atender a população”, disse.

Durante seu pronuncia-
mento, o prefeito Leandro Soa-
res reforçou o compromisso da 
gestão em trabalhar para todos 
e reforçou que os direitos são 

Conselho Municipal de Assistência 
Social e Prefeitura realizam 7ª 
Conferência Municipal

iguais para todos. “Em primeiro 
lugar eu sou muito grato a Deus 
por este momento, aqui nessa 
conferência serão tratado assun-
tos relacionados à desigualdade 
social, debate de grande impor-
tância pois traz mais esperan-
ça aos mais humildes que vem 
lutando incansavelmente por 
seus direitos. Sabemos da difi-
culdade que estamos passando 
nesse período de pandemia, os 
desafios são muitos, mas vamos 
continuar trabalhando para que 
o melhor venha para nossa co-
munidade. Vale ressaltar que to-
dos tem o mesmo direito e é para 
reforçar esse direito que estamos 
aqui”, disse o prefeito.

A presidente do Conselho 
Municipal de Assistência So-
cial, Irene Martins, explica que 
o evento foi fundamental para a 
formulação de proposições que 
combatem à desigualdade social. 
“A realização desta conferência 
reafirma o direito à participação 
social e o lugar da sociedade civil 
na gestão democrática e no con-
trole social. A proposições ela-
boradas irão definir os rumos da 
assistência social dos próximos 
anos em nosso município”, des-
tacou a presidente. 

  A Prefeitura Municipal 
de Lagoa do Tocantins realizou 
a Campanha Agosto Lilás, que 
aborda todo tipo de violência 
sofrida pelas mulheres e a im-
portância de denunciar e apoiar 
as vítimas.  A campanha foi 
criada como homenagem, re-
forço e divulgação da Lei Maria 
da Penha, sancionada em 7 de 
agosto de 2006, que foi um di-

Saúde Municipal desenvolve ação em combate à violência contra a mulher
visor de águas na luta em combate 
e prevenção aos casos de violên-
cia doméstica no Brasil. A adesão 
à campanha pelo prefeito Leandro 
Soares reforça a preocupação da 
Gestão para com esse tipo de po-
pulação vulnerável.

Por isso, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, em parceria com 
a Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, realizou uma mo-

bilização com servidores, com 
uma caminhada passando por 
todas as ruas da cidade. Os ser-
vidores alertaram a população 
sobre o tema por meio de faixas, 
carro de som e palavras de or-
dem. A mobilização faz parte do 
calendário de ações desenvolvi-
do pela Secretaria de Saúde.

“A ação aborda o combate à 
violência contra a mulher, fomos 

às ruas para conscientizar e dar 
apoio às mulheres, a todas as que 
passam por essa situação, seja 
violência doméstica, no trabalho, 
ou psicológica, patrimonial, se-
xual, e mais uma vez a equipe se 
prontificou e se mobilizou, fize-
mos uma belíssima ação passan-
do por todas as ruas da cidade, 
mencionamos palavras e frases 
de apoio às mulheres”, destacou 

o secretário Municipal de Saú-
de, Saulo Campos.

A Saúde Municipal mobi-
lizou as duas equipes da Saú-
de da Família (urbana e ru-
ral), além da coordenação do 
Núcleo Ampliado de Saúde da 
Família (NASF), toda a equipe 
da enfermagem, técnicos, mé-
dicos, dentistas e servidores da 
limpeza.
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O dia começa cedo para o mo-
rador de Lagoa, José Fausto, o po-
pular Vieira, que já está em pé às 
4 horas da manhã, para iniciar seu 
trabalho diário. Essa rotina, tem lhe 
garantido uma renda extra e ali-
mento na mesa durante o ano. “Eu 
pego a mandioca para fazer a fari-
nha pela metade do resultado da 
farinhada. Levantar antes do galo 
cantar é normal para mim, pois 
lido com essa produção há anos e 
isso me dá muita satisfação”, conta.

Ao lado do produtor rural 
Elias Pinheiro, proprietário da 
Chácara Pinheiro, Seu Vieira co-
manda a tarefa com muita habi-
lidade. Enquanto descasca a raiz, 
os amigos contam suas histórias 
e relembra de deus antepassados. 
“Meus avós também produziam 
a farinha, a gente exerce esse ser-
viço com muita facilidade e gos-
to”, relata.

Do plantio ao beneficiamen-
to, o produtor rural Elias Pinhei-
ro herdou do pai essa tradição de 
cultivo da mandioca, que hoje é 
a principal fonte de renda da fa-
mília.

 “Para muitos aqui, a man-
dioca é alimento que não pode 
faltar na mesa. Mas a gente sabe 

Prefeitura adquire equipamentos 
para casa de farinha

que para chegar até as nossas ca-
sas, é preciso muito esforço e de-
dicação. A gente tem muita dedi-
cação ao trabalho desde o plantio 
da rama até a colheita”, afirma 
Elias.

Para esse ano, Elias fala que a 
expectativa é que sejam produzi-
dos cerca de dez sacos de farinha. 
“Essa produção agora é pequena, 
tem ano que chegamos a produ-
zir 30 sacos. A gente agradece 
muito a Prefeitura, e a troca do 
triturador ajuda muito, porque 
vamos agora contar com duas 
máquinas aqui na casa de fari-
nha. Aqui nesta casa de farinha a 
única coisa que a gente coloca é a 
lâmpada, o resto tudo é forneci-
do pela Prefeitura”, explica.

INVESTIMENTO
O secretário municipal de 

Agricultura, Ilton Pereira Soares, 
fez a entrega pessoalmente do 
novo triturador e falou da satisfa-
ção da gestão municipal em aten-
der a solicitação dos produtores 
de mandioca. “Eu fico muito or-
gulhoso, muito otimista quando 
eu vejo as pessoas sorrindo e po-
dendo trabalhar”, reforça o secre-
tário.

Aulas presenciais são retomadas 
em Lagoa no formato híbrido

Com muita alegria, otimis-
mo e afeto, as escolas se prepa-
raram para receber seus alunos 
no dia 13 de setembro, em Lagoa 
do Tocantins, mesmo que ainda 
seja incerta a data da volta às au-
las presenciais através do sistema 
híbrido em muitos municípios. 
Para esse retorno, as instituições 
de ensino foram organizadas e 
equipadas de acordo o protocolo 
requerido pelos órgãos respon-
sáveis, recebendo inclusive re-
formas e melhorias da Prefeitura 
Municipal.

Na volta às aulas, houve 
uma acolhida bastante caloro-
sa com palavras de boas-vindas, 
aplausos aos alunos, músicas, 
bem como, palestras educativas 
sobre saúde bucal e em preven-
ção à Covid-19, realizadas pelas 
equipes técnicas da Secretaria 
Municipal de Saúde. Aconteceu 
também a visita da equipe da 
Vigilância Sanitária, que visto-
riou todas as dependências das 
unidades escolares, reforçando 
as orientações de segurança em 
relação ao Coronavírus.

Nos alunos, o sorriso no ros-
to esteve presente, demonstran-
do a saudade dos pequenos em 

rever colegas e professores no 
ambiente educacional. A aco-
lhida para os estudantes ocor-
reu nas duas unidades escolares 
do Município: Escola Municipal 
Delci Ribeiro Barros, que atende 
o Ensino Fundamental, e o Cen-
tro Educacional Infantil Joceli 
Alves dos Santos, que atende a 
Educação Infantil.

Além da presença dos pro-
fissionais das escolas, como dire-
toras, coordenadores, orientado-
res, professores, dentre outros, o 
momento contou com a presença 
de pais e do secretário de Educa-
ção, João Andrade Vieira Neto, 
juntamente com sua equipe téc-
nica, manifestando total apoio à 
retomada às aulas presenciais.

“Estou muito otimista com o 

retorno das atividades escolares 
presenciais em nosso município, 
pois percebo o empenho absolu-
to dos profissionais do Sistema 
Municipal de Ensino, que não 
tem medido esforços para que 
esse momento estivesse acon-
tecendo hoje.  Juntamente com 
a equipe técnica da SEMED e 
equipes gestoras das escolas, tra-
balhamos no feriado, no final de 
semana, equipando as escolas 
em relação aos protocolos de se-
gurança, mas graças a Deus tudo 
deu certo, pois de acordo com a 
Vigilância Sanitária que fez a vis-
toria das unidades, in loco, as es-
colas estão devidamente prontas 
para receberem os alunos com 
segurança”, disse o secretário 
João Neto durante a acolhida.

‘Vacina The Fest’ supera expectativas e 
aplica mais de 250 doses em adolescentes

Quem acha que balada 
não combina com va-
cina se surpreendeu na 

noite do dia 15, em Lagoa do 
Tocantins. O Município inovou 
ao organizar um momento para 
atrair um público bastante ativo, 
se reinventando para atingir o 
maior número possível de pesso-
as imunizadas contra o coronaví-
rus.  Uma noite de muita música, 
animação, e grande expectativa 
para imunização contra o coro-
navírus reuniu aproximadamen-
te 400 pessoas, entre participan-
tes e equipe organizadora.

O ‘Vacina The Fest’ foi um 
sucesso de público, e principal-
mente, de vacinação, que foi o 
objetivo do evento. Foram apli-
cadas 255 doses, um recorde 
entre os municípios da região e 

em doses aplicadas em um úni-
co dia. A Escola Municipal Del-
ci Ribeiro Barros se tornou uma 
pista de dança, com tudo alusivo 
a uma balada: decoração e ilu-
minação com segurança para os 
participantes, o que atraiu cente-
nas de adolescentes para o local.

O prefeito Leandro Soares 
fez questão de participar do mo-
mento, agradecendo a presença 
e atuação de toda a equipe de 
Saúde e da Prefeitura Munici-
pal, bem como da Câmara de Ve-
readores e do vice-prefeito Nonato 
Amaral. “Esse é um momento de 
muita alegria, em que os jovens são 
vacinados, conscientizados, e rece-
beram essa prevenção. Isso é mo-
tivo de muita gratidão por todos 
que compareceram a essa noite e se 
dedicaram a organizar esse evento”, 

comemorou o gestor.
Todos que adentravam o lo-

cal foram recebidos pela equipe 
da Secretaria Municipal de Saúde 
e tiveram aferição de temperatu-
ra, além de receberem uma linda 
camiseta e squeeze personaliza-
da do evento. A noite ficou ainda 
mais animada com a apresentação 
musical do DJ Ítalo Araújo, de Ta-
quaruçu, que agitou o evento com 
músicas e ritmos que agradaram 
os jovens, que também participa-
ram de sorteio de brindes adqui-
ridos pela Secretaria.

O secretário de Saúde do 
Município, Saulo Campos, dis-
se que as estimativas de público 
e vacinação foram superadas, o 
que representa um grande avan-
ço para alavancar os índices do 
Município em imunizações.

“As expectativas foram supe-
radas, inclusive com os números 
de vacinação, tivemos uma adesão 
muito grande por parte da popula-
ção, com uma organização eficien-
te da equipe de saúde, e contamos 
com apoio policial. Então o evento 
ocorreu dentro de toda normalida-

de, se encerrou no horário previs-
to, e a expectativa que era esse ín-
dice de vacinação acabou sendo 
superada no público de 12 a 17 
anos. Foi muito bom o evento, e 
quero levar meu agradecimento 
a toda a equipe da saúde, a todos 
que se envolveram e se dedica-
ram”, concluiu.

A vacinação para os adoles-
centes que não compareceram 
ao evento continua diariamente 
na Unidade Básica de Saúde do 
Município.
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O sonho do asfalto está vi-
rando realidade para os 
moradores do Jalapão. 

Homens e máquinas seguem 
em ritmo acelerado executan-
do as obras de pavimentação na 
rodovia TO-247, que recebe os 
primeiros quilômetros de capa 
asfáltica.

Os prefeitos Carlos Irael de 
São Félix, Leandro Soares, de 
Lagoa do Tocantins, e Antônio 
Campos, de Santa Tereza, visita-
ram as obras e comemoraram a 
chegada do asfalto esperado há 
décadas no Jalapão. Os gestores 
dos municípios da região, com 
grande potencial turísticos, viam 
o crescimento esbarrar na falta 
de infraestrutura e agora come-
çam a comemorar a execução da 
pavimentação asfáltica, que faci-

Prefeitos do Jalapão veem o sonho 
do asfalto se tornar realidade  
O chão preto já é realidade na rodovia TO-247, 
que liga Lagoa do Tocantins a São Felix. A obra 
faz com que o sofrimento de milhares de famílias 
chegue à reta final, além de facilitar o escoamen-
to da produção e incentivar a chegada de turistas 
para conhecer as belezas naturais da região.

litará o fluxo de turistas à região. 
Na vistoria às obras, os prefeitos 
estavam acompanhados por ve-
readores e secretários munici-
pais.

Prometida por muitos po-
líticos, mas realizada na gestão 
de Mauro Carlesse, a realização 
do projeto é de vital importân-
cia para o desenvolvimento eco-
nômico e social da região, o que 
trará, consequentemente, melho-
ria à qualidade de vida da popu-
lação.

O prefeito de Lagoa do To-
cantins, Leandro Soares, não es-
condeu a satisfação de pisar no 
chão preto e presenciar os ma-
quinários trabalhando na exe-
cução da obra. “Todos ganham 
com a chegada do tão sonhado 
asfalto. Agora já estamos vivendo 

Prefeitos da região visitaram a obra do Governo do Estado

uma nova realidade”, destacou.
Para o gestor, o município 

vive uma nova realidade com a 
pavimentação da rodovia. “Mui-
tas empresas já estão atentas ao 
desenvolvimento da cidade e 
com a estrada asfaltada tudo vai 
melhorar. Desde o transporte de 
mercadorias, até o escoamento 
da produção e, principalmente, 
nas possibilidades de acesso à 
saúde por parte da população”, 
enfatizou.

Segundo o prefeito de São 

Félix, Carlos Irael, o Carlão, que 
estampava no rosto a satisfação 
de ver a obra sendo executada, 
a concretização desse sonho traz 
esperança e certeza de que quan-
do as lideranças trabalham em 
conjunto pelo bem comum, sem 
levar em conta interesses pesso-
ais ou partidários, os anseios da 
população são sempre melhor 
atendidos. “Esse asfalto não vai 
somente trazer melhorias para o 
Jalapão, mas também vai possi-
bilitar uma integração de cunho 

regional, facilitando a interliga-
ção dessa região, com polos tu-
rísticos de outros estados, que já 
dispõem de roteiros consolida-
dos”, disse.

A implantação deste trecho 
da rodovia também é motivo de 
comemoração pelo prefeito de 
Santa Tereza do Tocantins, Antô-
nio Campos. “É um sonho que se 
realiza. Já estávamos cansados de 
promessas que nunca eram cum-
pridas. Mas, de repente, veio um 
Governador que, em vez de pro-
meter, determinou a realização 
dessa obra, tão necessária para 
todos os moradores do Jalapão”, 
disse. “Estamos tendo a certeza 
de que a administração estadual 
não está somente cuidando dos 
grandes municípios. Agradece-
mos nosso amigo Mauro Car-
lesse que está concretizando esse 
grande projeto, um investimento 
que trará benefícios para todo o 
Jalapão, facilitando a integração 
de nossa região ao restante do 
Estado”.Lideranças locais vistoriam obra do asfalto com os prefeitos da Região
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Com o voto do ministro 
Gilmar Mendes, que di-
vergiu do relator da ma-

téria, ministro Ricardo Lewan-
dowski, e foi acompanhado pela 
maioria de seus pares, foi ga-
rantida a legalidade da reeleição 
do deputado Antônio Andrade 
(PSL) como presidente da As-
sembleia Legislativa do Tocan-
tins. O julgamento virtual da 
Ação Direta de Inconstituciona-
lidade (ADI) na Corte Suprema 
aconteceu no dia 17 de setembro.

O relator acatou a ADI e vo-
tou para que seja declarado in-
constitucional o trecho do artigo 

Supremo decide pela validade da 
reeleição de Antônio Andrade à 
Presidência da Assembleia

15 da Constituição do Tocan-
tins, que admite aos integrantes 
da Mesa Diretora da Assembleia 
recondução para o mesmo cargo, 
na mesma legislatura.

A razão alegada pelo relator 
é a inobservância do artigo 57 da 
Constituição Federal, que veda 
a recondução da Mesa, no mes-
mo mandato, aos integrantes do 
Congresso Nacional. Ainda con-
forme o relator, a regra deve apli-
car-se também no âmbito esta-
dual. O voto de Lewandowski foi 
seguido pelos ministros Carmen 
Lúcia e Edson Fachin.

O ministro Alexandre de 
Moraes abriu divergência parcial 
“para julgar procedente a ADI e 
fixar interpretação a fim de pos-
sibilitar uma única reeleição su-
cessiva aos mesmos cargos da 
Mesa Diretora da Assembleia”.

Mas o voto mais importante 
da noite foi a divergência aberta 
por Gilmar Mendes, que acres-
centou uma condição ao voto 

de Alexandre de Moraes: a im-
possibilidade de reeleição, desde 
que realizada após dezembro de 
2020. Na ocasião, o STF julgou 
outra ADI na qual decidiu im-
possibilitar a reeleição da Mesa, 
na mesma legislatura, no Con-
gresso Nacional.

Em seu voto, Mendes de-
clarou: “Fixo as seguintes teses 
de julgamento: (i) a eleição dos 
membros das mesas das assem-
bleias legislativas estaduais deve 
observar o limite de uma única 
reeleição ou recondução, limite 
cuja observância independe de 
os mandados consecutivos refe-
rirem-se à mesma legislatura; (ii) 
a vedação à reeleição ou recon-
dução aplica-se somente para o 
mesmo cargo da mesa diretora, 
não impedindo que membro da 
mesa anterior se mantenha no 
órgão de direção, desde que em 
cargo distinto; e (iii) o limite de 
uma única reeleição ou recondu-
ção, acima veiculado, deve orien-

tar a formação das Mesas das as-
sembleias legislativas que foram 
eleitas após a publicação do acór-
dão da ADI 6.524, mantendo-se 
inalterados os atos anteriores”.

Os ministros Roberto Barro-
so, Rosa Weber, Dias Toffoli, Nu-

nes Marques e Luiz Fux acompa-
nham o voto de Gilmar Mendes 
e, assim, garantiram legalidade à 
reeleição do deputado Antônio 
Andrade, pois seu pleito aconte-
ceu em julho de 2020, antes, por-
tanto, de dezembro de 2020.

ASSEMBLEIA

O julgamento virtu-
al da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 
(ADI) na Corte Supre-
ma aconteceu na noite 
do dia 17 de setembro.

 Durante a sessão ordiná-
ria desta quarta-feira, dia 15, o 
deputado estadual Léo Barbosa 
(SD) solicitou ao Governo do To-
cantins a inclusão da pavimenta-
ção da Rodovia TO-239, trecho 
entre os municípios de Itacajá e 
Itapiratins, no Programa “Tocan-
do em Frente”.

Com cerca de 40 km, o tre-
cho é importante para o escoa-
mento da produção agrícola da 
região e, ainda, para o acesso à 
BR-010, que liga o Tocantins ao 
estado do Maranhão. A obra é 
uma reivindicação antiga dos 
moradores dos municípios e já 
chegou a ser iniciada, mas não 
foi concluída.

Léo Barbosa destaca que 
a rodovia é uma rota atende 
milhares de famílias da zona 
urbana e rural, e que a região 
possui um grande potencial tu-
rístico. “Em 2013 foi lançada a 
ordem de serviço da obra desta 
rodovia, mas infelizmente não 
saiu como planejado. Agora es-
tamos vivendo um momento 
novo de realizações e por isso 
quero pedir ao Governo do Es-
tado que faça esta correção his-
tórica. Temos visto o Programa 

Deputado Léo Barbosa pede a inclusão da 
pavimentação entre Itacajá e Itapiratins no 
Programa Tocando em Frente

“Tocando em Frente” lançar 
frentes de serviço em várias re-
giões, mas não podemos esque-
cer Itapiratins e Itacajá, que são 
duas comunidades que juntas 
somam mais de 10 mil habitan-
tes”, disse.

TOCANDO EM FRENTE
O Programa “Tocando em 

Frente” visa o fortalecimento da 
economia e a geração de mais de 
100 mil empregos, além de bene-
ficiar 359 mil pessoas com pro-
gramas sociais. O investimento 
inicial estimado é de mais R$ 

2,9 bilhões, com pelo menos R$ 
3 milhões por cidade, de forma 
que todos os 139 municípios se-
rão beneficiados. 

RECURSOS
Os recursos são oriundos 

de várias fontes como as ope-
rações de crédito, convênios 
federais, Contribuições de In-
tervenção no Domínio Econô-
mico (CIDE), que estão sendo 
investidos em obras de infraes-
trutura, educação, saúde, além 
do fomento à produção e ações 
de inserção social. 

 O presidente da Assembleia 
Legislativa do Tocantins (Aleto), 
Antonio Andrade (PSL), colo-
cou a TV Assembleia à disposi-
ção do Tribunal Regional Elei-
toral do Tocantins (TRE-TO) 
para divulgação de programação 
específica da Justiça Eleitoral no 
Estado. O compromisso foi feito 
informalmente ao desembarga-
dor Helvécio de Brito Maia Neto, 
presidente do Tribunal.

“A TV Assembleia é um 
canal de grande alcance e não 
poderíamos deixar o Tribunal 
Regional Eleitoral sem espaço 
dentro da nossa programação”, 
disse Antonio Andrade. Ele su-
geriu a assinatura de termo, de 
forma a firmar parceria com 
esse fim.

Antonio Andrade sinaliza 
parceria com TRE-TO

Helvécio Maia Neto reco-
nheceu a importância da TV 
Assembleia e agradeceu a aber-
tura para a parceria. Segundo 
ele, a oferta de Andrade vai ao 
encontro da missão do Tribu-
nal de propagar informações 
e esclarecimentos à população 
sobre o papel da instituição e 
de assuntos de interesse dos 
eleitores.

A reunião contou também 
com a presença dos deputados 
Ivory de Lira (PCdoB), Fabion 
Gomes (PL), Luana Ribeiro 
(PSDB) e Jair Farias (MDB). 
As discussões prosseguiram em 
torno de assuntos relacionados 
às próximas eleições e a proje-
tos desenvolvidos pelas duas 
instituições.
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Os moradores de Rio 
Sono têm vivenciado a 
alegria de contar com 

uma Gestão Municipal que se 
preocupa com o bem-estar so-
cial, qualidade de vida dos mo-
radores e com a execução de im-
portantes obras, que tem gerado 
empregos e alavancado a econo-
mia local. O prefeito da Cidade, 
Itair Martins, com o objetivo de 
fazer uma gestão transparente, 
anunciou recentemente um pa-
cote de obras para a população.

Algumas obras já estão em 
fase de conclusão, outras em 
processos licitatórios. Além dis-
so, diversos benefícios começam 
a chegar, como veículos novos 

Prefeitura de Rio Sono executa obras 
e leva benefícios aos moradores
O prefeito Itair Mar-
tins anunciou melho-
rias em diversas áreas, 
que chegam alavan-
cando a qualidade de 
vida da população 
riosonense. O pacote 
contempla asfalto, re-
gularização fundiária, 
novos prédios da Pre-
feitura, Cras, e Câma-
ra Municipal, veículos, 
dentre outros.  

e a tão sonhada regularização 
fundiária. O gestor garante que 
o município está recebendo um 
elevado volume de investimen-
tos, superiores a R$ 6 milhões. 
“Lançamos um grande pacote de 
obras com o objetivo de mudar a 
nossa cidade, resgatando a credi-
bilidade do nosso povo”, afirma. 

No pacote de obras, a ges-
tão licitou e estão em andamen-
to obras com recursos na ordem 
de R$ 570 mil para a construção 
do novo prédio da Prefeitura da 
cidade, que já está em fase de fi-
nalização, e deve ser entregue 

em janeiro de 2022, mais R$ 450 
mil em regularização fundiária, 
outros R$ 150 mil para a cons-
trução da Câmara Municipal de 
Vereadores, R$ 200 mil para a 
conclusão de postinho de saúde, 
R$ 530 mil para a implantação 
de campo de futebol e R$ 170 
mil para reformas e melhorias 
nas escolas Cristo Rei e Bernar-
do Guimarães.

 EMENDAS 
Os investimentos do paco-

te de obras são frutos de recur-
sos municipais e de emendas de 

parlamentares representantes do 
Município. Como resultado de 
tratativas, o prefeito Itair tam-
bém obteve um compactador de 
lixo e R$ R$ 500 mil para cons-
trução de pontes, com recursos 
viabilizados pelo deputado Cé-
lio Moura, R$ 1,2 milhão para 
estradas vicinais, com o deputa-
do Osires Damaso, R$ 1 milhão 
para asfalto e R$ 300 mil para 
calçadas, com o senador Irajá 
Abreu, R$ 350 mil para o prédio 
do Cras e R$ 100 mil para car-
ro disponibilizado à  Assistência 
Social, com o deputado Eli Bor-
ges, e R$ 250 mil para asfalto, 
com a senadora Kátia Abreu.  

Esforços do prefeito tam-
bém resultaram no recebimento 
de ônibus e trator por meio de 
emendas do deputado Carlos 

Gaguim, trator por meio do se-
nador Eduardo Gomes, recur-
sos da deputada Dorinha Seabra 
para asfalto e praça, do deputa-
do Cleiton Cardoso para regula-
rização fundiária e do deputado 
Ivory de Lira para reforma no 
campo de futebol e para a cons-
trução do prédio da Prefeitura

A Gestão também tem in-
vestido fortemente em áreas 
prioritárias, como saúde, com 
o controle da pandemia, através 
da vacinação, que ocorre para 
pessoas com idades a partir de 
18 anos, desde agosto. A educa-
ção também está em fase de re-
torno para as aulas presenciais e, 
além disso, a Assistência Social 
tem olhado para a população 
vulnerável com a entrega de ces-
tas básicas às famílias. 

Prefeito Itair Martins reforça compromisso com a população ao anunciar obras

Comunidade já recebeu novos veículos e obras já estão em andamento
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Possibilitar o acesso a me-
dicamentos, atendimentos 
médico e odontológico, 

vacinação, cestas básicas e muitos 
outros benefícios aos moradores 
da zona rural é um dos objetivos 
da Gestão Municipal de São Félix 
ao realizar o Projeto “Prefeitura 
Itinerante”. A Prefeitura leva às 
comunidades atendimentos em 
diversas áreas da Gestão uma vez 
por mês, em um dia muito espe-
cial para quem mora nas regiões. 

O prefeito Carlos Irael acom-
panha o Projeto e destaca que a 
Gestão vem ocorrendo de forma 
descentralizada, sendo que o dia 
de atendimentos é um dos pon-
tos do Plano de Governo Muni-
cipal. “Sempre quis ser um pre-
feito próximo do povo, e graças 
a Deus estou conseguindo ser. Já 
fizemos essa ação na Comunida-
de do Prata também e vamos ter 
esse atendimento aqui todo mês, 
tendo esse contato direto com 
o povo, ouvindo a comunidade 
juntamente com os vereadores,” 
comentou o gestor. 

O Município Jalapoeiro de 
São Félix é conhecido por abran-
ger diversas comunidades e uma 
ampla malha viária, e evitar o 
deslocamento dos moradores até 
a Cidade é o foco da Prefeitura. 
Todas as secretarias municipais 
se envolvem no evento, além dos 
vereadores da Câmara Municipal.

A Região do Baixo Jalapão, 
distante 53 Km da Cidade, foi a 
beneficiada ao receber o projeto 
no dia 17 de setembro. A sexta-
-feira foi bastante esperada pe-
las 35 famílias da localidade, que 

Prefeitura de São Félix leva atendimento 
itinerante às comunidades rurais
Em cumprimento ao 
Plano de Governo do 
prefeito Carlos Irael, a 
Prefeitura leva diversos 
atendimentos às comu-
nidades rurais uma vez 
por mês, à exemplo dos 
moradores da região 
do Baixo Jalapão, dis-
tante 53 Km da 
Cidade 

abrange as comunidades Brejão, 
Bela Vista, Barreirinha, Cordi-
lheira e Caracol. Os moradores 
foram recepcionados com um 
café da manhã logo cedo. A Es-
cola Municipal Félix P. Rocha se 
tornou o ponto central dos aten-
dimentos. 

“Há um ano atrás, tive a satis-
fação de visitar 33 casas no baixo 
Jalapão e fui muito bem recebido 
em todas, e é com esse sentimen-
to de gratidão que estou retor-
nando, chegando a nove meses 
de governo sendo um prefeito 
diferente, valorizando o dinheiro 
público de forma transparente. 
Todos os meses isso vai aconte-
cer aqui, atendimentos médicos, 
e vamos fazer até os últimos dias 
de mandato. Tenham em mim 
um grande parceiro dessa comu-
nidade”, disse o prefeito Carlão 
aos moradores. 

O vice-prefeito Gercimar 
Xavier enalteceu o trabalho de 
cada servidor e a alegria da co-
munidade em receber o evento. 
“É uma felicidade muito grande 
estar aqui, e essa administração é 
a cara do povo sertanejo do Jala-
pão, que trabalha de verdade. O 
nosso objetivo é cuidar bem da 
nossa gente. A nossa gestão está 
sendo feita com responsabilida-
de e tenho certeza que vamos re-
alizar ainda muito mais por São 
Félix”, disse.

Na ocasião também falaram 
aos moradores secretários muni-
cipais e vereadores presentes. 

ATENDIMENTOS
Seu José Ferreira de Sou-

sa é morador da Região e rece-
beu tratamento de fisioterapia. 
O idoso de 78 anos percorreu os 
três quilômetros até a escola para 
buscar o atendimento. “É muito 
bom isso aqui porque na cidade é 
muito longe para gente poder ir. 
Já tinha esse atendimento aqui, 
mas não dessa forma tão avan-
çada como está sendo”, comemo-
rou o morador. 

Toda a equipe da Secretaria 
Municipal de Saúde se deslocou 
até a localidade para levar aten-
dimentos médicos com consul-
tas e enfermagem, fisioterapia, 

atendimento odontológico no 
odontomóvel, vacinas de rotina 
e contra a Covid-19, além das 
equipes de Vigilâncias Sanitária 
e Epidemiológica com a distri-
buição de material educativo. 

Dona Domingas Rocha dos 
Santos, de 52 anos, buscou aten-
dimento médico e passou pela 
consulta. A moradora encontrou 
na farmácia os medicamentos re-
ceitados pela médica.  “Isso aqui 
é muito maravilhoso, porque 
com a estrada que temos, an-
dar de moto como eu ando não 
é brincadeira. Estava precisando 
de uma consulta e veio em mui-
to boa hora, e aqui é muito mais 
perto para nós, além de ter um 
atendimento muito bom com 
pessoas muito atenciosas”, agra-
deceu.

A farmácia com grande va-
riedade de medicamentos dis-
tribuiu os remédios conforme a 
descrição médica, levando tam-
bém o acesso aos remédios, além 
da aplicação de medicamentos 
de emergência. 

A secretária Municipal de 
Saúde, Jarla de Abreu, disse que 
os atendimentos serão realizados 
conforme a necessidade da po-
pulação. “O que não pudermos 
resolver aqui levamos para Ci-
dade ou para Palmas, para onde 
precisar. Estamos em São Félix 
à disposição da Comunidade. 
Nesses meses de gestão temos 
oferecido um atendimento com 
responsabilidade”, disse. O Mu-
nicípio está a mais de 40 dias sem 

casos ativos de pessoas com Co-
vid-19.

A Secretaria Municipal de 
Educação realizou a entrega de 
kits de merenda escolar para os 
alunos da Comunidade. Os 12 
alunos da Escola da Região rece-
beram os kits que foram adqui-
ridos pela Prefeitura Municipal. 
A equipe de servidores coorde-
nada pela secretária Municipal 

de Saúde, Denise Cella, realizou 
as entregas com o prefeito Carlos 
Irael. 

Os moradores tiveram ain-
da os atendimentos da equipe da 
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, por meio das ser-
vidoras do Centro de Referên-
cia em Assistência Social (Cras), 
com a atualização dos cadastros 
do Programa Bolsa Família.

 

“Quero estar cada dia mais próximo do povo”, disse o prefeito Carlão aos 
moradores do Baixo Jalapão

Atendimentos em saúde marcaram o dia do Projeto Prefeitura Itinerante, com entrega de medicamentos, vacinação e procedimentos odontológicos

População da Zona Rural tem acesso a consultas médicas na Comunidade
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A Prefeitura realizou 
também a entrega de cestas 
básicas a todas as famílias da 
Região. As cestas foram en-
tregues por meio da parceria 
com a Associação Tocanti-
nenses de Municípios (ATM), 
que disponibilizou o total de 
200 cestas para o Município, 
sendo que 60 foram entregues 
na Região. 

A secretária Municipal de 
Assistência Social, Ivete Pe-
reira, juntamente com a coor-
denadora do Cras, Elizabete 
Rodrigues, realizou a entrega 
e ressaltou que as equipes tem 
se empenhado em realizar os 
atendimentos. “Essa é apenas 

O prefeito de São Félix, 
Carlos Irael, entregou no 
dia 17 de setembro um 

importante benefício para mo-
radores das comunidades rurais 
da Região do Baixo Jalapão: um 
novo trator que atuará exclusiva-
mente junto aos agricultores da 
localidade. A entrega representa 
a realização de um sonho para os 
produtores rurais, que poderão 
utilizar o veículo para o grade-
amento das terras e preparo do 
solo. 

O trator é oriundo do Pro-
grama Terra Forte, do Governo 
do Estado, e é o segundo a ser 
disponibilizado pela Gestão Mu-
nicipal, sendo que um já foi en-

Prefeito Carlos Irael entrega novo 
trator para Região do Baixo Jalapão
A entrega foi realizada 
durante a execução do 
Projeto Prefeitura Iti-
nerante, na Região do 
Baixo Jalapão. O novo 
veículo será utilizado 
exclusivamente para os 
moradores das comuni-
dades locais. 

tregue à Comunidade do Prata. 
Entre os benefícios, o prefeito 
Carlos Irael comemora a che-
gada dos recursos provenientes 
uma emenda da deputada Fede-
ral Dulce Miranda, por meio da 
Codevasf, de quase R$ 2 milhões.

“Estamos com os tratores 
para trabalhar para o povo. Te-
mos um no Prata, dois na Cida-
de que estão funcionando, outros 
para consertar, e vamos disponi-
bilizar duas horas para cada pro-
dutor, com o combustível, por-
que a Prefeitura é para fomentar 
o desenvolvimento local, e assim 
estamos mudando o rumo das 
coisas. Então podem trabalhar 
porque transporte não vai faltar”, 
disse o prefeito. 

Além do prefeito, secretá-
rios e vereadores também parti-
ciparam da entrega, que ocorreu 
durante a execução do Projeto 
Prefeitura Itinerante. O secre-
tário Municipal de Agricultura, 
Isac Montezuma, comemorou 
o benefício para a região. “Esta-
mos com esse trator para atender 
as necessidades dos produtores 
rurais e isso vai melhorar muito 
para todos, mesmo com todas as 
dificuldades financeiras que esta-
mos enfrentando. Agradeço aos 

moradores por toda a paciência 
junto à nossa Secretaria, que não 
mede esforços para atender a to-
dos, sem distinção”, disse o secre-
tário. 

O veículo rural estará dispo-
nível para atender todos os pro-
dutores em pelo menos duas ho-
ras de serviço, com combustível 
custeado pelo Município, con-
forme o requerimento do verea-
dor Vernon Gomes Ribeiro, rea-
lizado pela Câmara Municipal ao 
Poder Executivo. 

Famílias locais recebem cestas básicas e contam com 
orientações dos Bombeiros e Brigada Municipal

a primeira vez desse atendimen-
to aqui e é gratificante estar aqui 
com cada um de vocês. O que 
vocês precisarem de mim como 
primeira dama e como amiga 
me coloco à disposição de vo-
cês. Tenho certeza que gratidão 
maior estão sentindo cada um 
de vocês por estarem recebendo 
aqui esse atendimento, porque 
muitos não têm condições de es-
tar se deslocando até São Félix”. 

A Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Turismo 
marcou presença com os aten-
dimentos da Brigada Civil Mu-
nicipal e Corpo de Bombeiros, 
que está atuando no Município 
em parceria com a Prefeitura. 

SÃO FÉLIX
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A maior cidade da re-
gião do Jalapão, Pon-
te Alta do Tocantins, 

está recebendo um novo por-
tal de entrada. Quem chega 
ao Município para prestigiar 
as belezas do Jalapão já con-
ta com a estrutura em fase de 
acabamento. De acordo com a 
Prefeitura Municipal, 95% das 
obras já estão concluídas.

O Portal, que já recebeu 
revestimento amadeirado e 
parte do letreiro com o nome 
da Cidade, trará em destaque 

Portal de entrada de Ponte Alta do TO 
muda cenário de quem chega ao Jalapão

A obra da Prefeitura Municipal está com 95% 
dos trabalhos concluídos, e já conta com parte 
do letreiro e todo o revestimento. A Cidade, que 
tem roteiros turísticos e é entrada do Jalapão, já 
conta com novo atrativo que já está em fase de 

conclusão.  

também os principais pontos 
turísticos do Município, revi-
talizando a entrada e valori-
zando o que há de melhor em 
belezas naturais. A escolha do 
revestimento é uma referên-
cia à ponte de madeira que dá 
nome ao município. 

A obra é fruto de emenda 
parlamentar do deputado fe-
deral, Vicentinho Júnior, por 
meio do Ministério do Turis-
mo. A emenda no valor de R$ 
487mil conta com a contra-
partida da Prefeitura Munici-

pal no valor de R$ 13 mil, to-
talizando R$ 500 mil.

Para o prefeito do Municí-

pio, Kleber do Sacolão, “o portal 
será uma bela obra que, além de 
sinalizar a chegada à Ponte Alta 

do Tocantins, faz alusão ao tu-
rismo, com desenhos dos atrati-
vos do Município”.

A comunidade do Setor Boa 
Esperança, em Ponte Alta do To-
cantins, já pode comemorar as me-
lhorias que tem chegado por meio 
da Prefeitura Municipal. O prefeito 
Kleber do Sacolão, ao lado da vice-
-prefeita Juliana Gastaldi, primei-
ra-dama Rosana Farias, secretários 
municipais e vereadores, realizou a 
entrega de obras de grande porte 
que chegam para mudar a vida da 
localidade. 

Foi construída uma nova 
Quadra Poliesportiva, intitulada 
Romilson Eliziario Peneira (in 
memorian) também conhecido 
como Faísca, em homenagem ao 
morador e atleta da comunidade. 
Os familiares do atleta prestigia-
ram a inauguração e a homena-
gem póstuma: Dona Luiza Perei-
ra Cezar (mãe) e Luziel Pereira 
Cezar(irmão).

A obra foi construída to-
talmente com recursos pró-
prios, com o valor total de R$ 
151.546,47 e conta com estrutura 

Moradores de Ponte Alta do TO contam 
com nova Quadra Poliesportiva

para a prática de diversos espor-
tes. “Essa era uma reivindicação 
dos nossos jovens, já havíamos 
feito uma quadra em outro setor, e 
disponibilizamos os recursos para 
este setor, para abrilhantar o local 
e beneficiar os moradores. É uma 
alegria, e se Deus quiser esse man-
dato vai ser mais abençoado ainda, 
trazendo mais benefícios para o 
nosso povo”, disse o prefeito Kleber 
durante a entrega realizada no dia 
20 de agosto. 

Durante o ato, a vice prefei-
ta Juliana Gastaldi demonstrou 
sua alegria em participar do mo-
mento. “Essa é uma linda home-
nagem ao Faísca, que foi uma 
pessoa bastante envolvida com o 
esporte e a comunidade que es-
perava tanto por isso. Parabéns 
ao prefeito, essa será uma de di-
versas obras que serão inaugura-
das, então que a população possa 
fazer bom uso e também zelar 
por esse patrimônio”, disse. 

Prefeitura entregou nova quadra no Setor Boa Esperança

Centenas de moradores do 
Setor Boa Esperança, em Pon-
te Alta do Tocantins, já podem 
contar agora com uma nova 
praça. A obra da Prefeitura 
Municipal proporciona espa-
ços de convivência sadia para 
crianças, jovens e adultos, tanto 
com a prática esportiva como 
para outras atividades. A cons-
trução mudou o cenário de 
quem passa pelo local. O Setor 
já recebeu também investimen-
tos na saúde, com a abertura de 
uma nova Unidade Básica de 
Saúde recentemente entregue 
pela Gestão.

A Praça do Buriti foi cons-
truída após requerimento soli-
citado pelo ex-vereador Sebas-
tião Barbosa (Tião de Loura), 
com recursos destinados pelo 
Ministério do Turismo, atra-
vés do deputado Federal Vi-
centinho Junior, que totalizam 
o valor de R$ 400.352,63. A 
construção abrange um amplo 
espaço para convivência, com 

Praça do Buriti é novo local de 
convivência e lazer em Ponte Alta  

bancos de madeira reciclável, 
calçamento em bloquetes, par-
quinho infantil e academia ao 
ar livre. 

O prefeito Kleber do Saco-
lão enfocou que a praça repre-
senta um grande sonho para os 
moradores. “Era uma reivindi-
cação de muitos anos do Setor 
Boa Esperança e em 2017, ain-
da enquanto candidato, eu já 
dizia que iríamos realizar esse 
sonho de fazer essa praça, que 
ficou pronta ainda no primeiro 
mandato, mas não foi inaugu-
rada antes por causa da pande-
mia. Isso é gratificante para o 
povo desse setor, uma questão 
social que faz com que os mo-
radores sejam mais valorizados 
e tenham essa socialização de 
crianças e adultos nessa belís-
sima praça que estamos entre-
gando”, comemorou.

O secretário de Turismo do 
Município, João Fernandes, en-
fatizou que a praça é mais um 
belo atrativo. 


