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NOTA DE PESAR 
 

O Prefeito Municipal, Weder Makes Carneiro (Pirica) em nome da 

população de Brasil Novo, vem a público manifestar ao povo Brasil-novense 

e região, a mais profunda consternação pelo falecimento inesperado do Sr. 

NOEDSON CARVALHO PEREIRA, vice-prefeito municipal, ocorrido às 

5:30h desta quinta-feira, 29/04/2021, no Hospital Regional da 

Transamazônica (Altamira). 
  

Nascido em Nanuque-MG em 13/11/1968, ainda garoto Noedson 

migrou com seus pais para Transamazônica, estabelecendo residência na 

região de Altamira-PA, construindo um expressivo corolário de amizades 

em toda região da Transamazônica; onde atuou como balconista, 

comerciante e empresário do ramo de medicamentos. 
  

Em 2000 estabeleceu residência em Brasil Novo, onde se tornou 

agente politico, como secretário municipal de Saúde em dois governos 

municipais. Também foi gestor da Saúde municipal em Vitória do Xingu. 
 

  Em 2020 compôs chapa com o prefeito Pirica pelo governo de Brasil 

Novo, dupla que foi eleita com a mais expressiva votação do município. 

Mais que um político, Noedson foi um grande ser humano, um verdadeiro 

amigo de todos. 
 

Deixa esposa, e dois filhos e um legado de alegria, humildade, 

persistência e verdadeiro amor ao próximo. 
 

O Prefeito Pirica e todo o funcionalismo municipal compartilha a dor 

aguda dessa irreparável perda, e externa fraternais condolências à família 

enlutada. 
 

O Executivo municipal com anuência da família realizará dia 

30/04/2021 pela manhã (em horário a ser divulgado), uma homenagem 

póstuma, com cortejo fúnebre pela via principal da cidade e breve parada 

em frente à Prefeitura. 
 

Foi decretado LUTO OFICIAL de 03 dias. 

 

____________________________________ 
WEDER MAKES CARNEIRO 

PREFEITO MUNICIPAL  

 

PS: Em razão da excepcionalidade da pandemia, não haverá velório e/ou culto fúnebre. 

Contamos com a compreensão de todos.  


