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1.2 BALANÇO SOCIAL 

 

 

Como parte do princípio de transparência, o governo do 

Estado do Tocantins apresenta o seu Balanço Social. Sendo de elevada 

importância como instrumento de gestão, fornece indicadores sociais 

tanto para o público interno como para a sociedade em geral. 

 

Mais que uma demonstração contábil, o Balanço Social 

pode, indiscutivelmente, ser visto como um instrumento de informações 

que caracterizam o pleno cumprimento das políticas públicas estaduais. 

 

Este Balanço demonstra o esforço do Governo do Estado em 

consolidar a política de responsabilidade social, criando estruturas 

capazes de assegurar investimentos em projetos consistentes e 

contínuos, realizados em parceria com os Municípios e principalmente 

com o Governo Federal. 

 

O Tocantins também dirige grande atenção para a gestão 

de pessoas, promovendo um ambiente de trabalho propício à prestação 

de serviços à população, sendo que as iniciativas e os acontecimentos 

relatados neste Balanço tornaram-se possíveis pelo envolvimento e 

compromisso de todos os servidores. 

 

Estão descritas aqui as ações de maior relevância realizadas 

no ano de 2009, subdividindo-se em funções de Assistência 

Financeira/Habitação do Servidor, Capacitação, Encargos Sociais 

Compulsórios, Previdência Social, Agricultura, Assistência Social, Cultura, 

Desporto/Lazer, Educação, Habitação, Saúde, Segurança Pública, 

Trabalho, Transporte (Infra-estrutura), Ciência e Tecnologia e Gestão 

Ambiental. 

 

 

INDICADORES SOCIAIS INTERNOS 

 
 
 
 

INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL 2009 2008 

Nº de servidores(as) ao final do período 52.362 51.554 

Nº de servidores(as) comissionados(as) 26.217 25.825 

Nº de servidores(as) acima de 45 anos 15.197 14.139 

Nº de mulheres servidoras públicas estadual 31.153 30.327 

% de cargos de chefia ocupados por  mulheres 35,65 35,87 
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Serviço de atendimento É PRA JÁ  

Administração 

 

   

A Secretaria da Administração - SECAD, cujas macro-

competências estão voltadas para a promoção do aprimoramento 

institucional, tecnológico e humano das organizações públicas do 

Estado, desenvolveu, em 2009, diversos projetos e ações voltados à 

modernização e aprimoramento da gestão pública estadual, dentre os 

quais se destacam: 

 

 

Serviço Rápido de Atendimento ao Cidadão – É PRA JÁ 

 

Ampliar o acesso do cidadão às informações e aos serviços 

públicos, disponibilizando em um único espaço físico uma prestação de 

serviços de forma rápida, desburocratizada e confortável, 

proporcionando diminuição de tempo e de custos para o cidadão, 

proporcionando um alto padrão de atendimento, com qualidade e 

eficiência, tendo-o como principal foco de atenção do Estado, 

restaurando assim o caráter público dos serviços de atendimento.  

 

Só em 2009 foram realizados na unidade de Araguaína 

231.785 atendimentos e na unidade de Gurupi 161.002 atendimentos. Já 

foram investidos nas unidades dos É PRA JÁ desde sua implantação       

R$ 2.016.004,40, só em 2009 foram invertidos R$ 477.903,25. 

 

Atuam como parceiras no É PRA JÁ Instituições públicas e 

privadas como: Secretaria da Fazenda, Secretaria da Segurança Pública, 

NATURATINS, IGEPREV, PLANSAÚDE, DETRAN, PRODIVINO, CELTINS, 

SANEATINS, PROCON, UNIMED, SINE e Banco Popular do Brasil. 
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Plano de Assistência à saúde dos servidores públicos do Estado do 

Tocantins - PLANSAÚDE  

 

Extensivo a todo o funcionalismo público e seus familiares, 

com cobertura para diversas especialidades, incluindo serviços 

odontológicos, o PLANSAÚDE é um dos grandes pilares do Governo, por 

garantir uma melhor qualidade de vida aos servidores públicos e por 

conseqüência, a oxigenação e o desafogamento do atendimento da rede 

de saúde pública estadual. Apontado pela maioria dos servidores 

públicos estadual do Tocantins como uma de suas maiores conquistas, o 

Plansaúde se consolida como um exemplo nacional de assistência à 

saúde dos segurados e dependentes, por meio dos serviços de medicina 

preventiva e curativa, além de tratamento odontológico. 

 

O Plansaúde atende, atualmente, 8,92% da população do 

Estado, cerca de 111.807 (cento e onze mil e oitocentos e sete) pessoas, 

sendo 39.479 titulares e 72.328 dependentes diretos e indiretos. Desde 

que foi implantado, em julho de 2004, o Plansaúde já alcançou números 

expressivos, com a realização de mais de 6 milhões de atendimentos, 

abrangendo consultas, internações, exames laboratoriais, atendimentos  

odontológicos, procedimentos especiais, procedimentos cirúrgicos, 

ateriais e medicamentos, entre outros. Mensalmente, o Plansaúde 

realiza aproximadamente 150 mil atendimentos, conforme quadro. 

 

 

O Governo Estadual, através do PLANSAÚDE, injeta na 

economia do Estado cerca de R$ 8.360.000,00 mensal, que 

correspondem a mais de R$ 100 milhões ao ano, resgatando assim o 

compromisso assumido com a assistência médica-odontológica aos 

servidores públicos e seus dependentes. 

PROCEDIMENTOS 
/ATENDIMENTO 

2009 
SOMA 

ACUMULADO 
(2004-2009) 

Consultas 385.447 1.269.490 

Exames simples 25.509 68.595 

Internação 55.790 190.042 

Materiais e medicamentos 226.197 703.678 

Odontologia 139.300 600.291 

Procedimentos cirúrgicos 34.162 123.271 

Procedimentos especiais 114.637 365.672 

Procedimentos simples 828.937 2.700.807 

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS 1.809.979 6.021.846 
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Atendimento do Plansaúde 

Uma das vantagens do Plansaúde é o fato dos servidores 

não precisarem pagar à vista os serviços de que precisam, sendo que é 

uma das maiores conquistas dos servidores estaduais no Tocantins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para atender melhor os servidores em todas as regiões do 

Tocantins, o atendimento do Plansaúde foi estendido aos estados do 

Maranhão e Goiás. No Distrito Federal, os servidores lotados na 

Secretaria de Representação do Estado também contam com os serviços 

do plano. Além disso, os segurados do Plansaúde podem ser atendidos 

em todo o território nacional para casos de urgência e emergência.  

 

O PLANSAÚDE conta com a rede credenciada de prestadores 

vinculados à Unimed - Confederação Centro-Oeste e Tocantins, 

composta por 700 médicos, 394 odontólogos, 36 hospitais, 70 

laboratórios, 153 clínicas e 322 Unimed’s singulares. 

 

 

Escola de Governo 

 

Visando promover a gestão das políticas de capacitação 

funcional dos servidores públicos estaduais, para o melhor desempenho 

das ações governamentais e eficiência dos serviços públicos, o Governo 

do Estado, através da Escola de Governo, realizou no exercício 2009, 37 

eventos para 2.013 servidores distribuídos em 64 turmas. Os eventos 

abrangeram palestras setoriais e cursos voltados para o 

desenvolvimento de competências gerenciais, específicas, técnico-

administrativas e de informática, para os níveis superior, médio e 

fundamental.  

 
As indenizações pagas ao servidor público que desempenhe 

atividade de instrutoria, em eventos de capacitação, formação ou 

treinamento, criados, mantidos ou realizados no âmbito do Poder 
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Sede da Escola de Governo 

Executivo Estadual têm mostrado excelentes resultados, valorizando e 

reconhecendo o trabalho desses servidores.  

Em capacitação foram investidos R$ 17,5 milhões.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorização do Servidor Público Estadual 

 

A valorização do servidor público é uma ferramenta 

estratégica para a administração estadual, que visa à melhoria da 

qualidade das atividades desempenhadas pelo Governo Estadual e a 

melhor prestação dos serviços oferecidos aos cidadãos.  

Em 2009, dentro da Política de Fortalecimento de Recursos 

Humanos, o Governo Estadual, adotou as seguintes medidas, visando 

sempre a excelência dos serviços prestados e a democratização da ação 

governamental, dentre as quais podemos destacar: 

 

• Reajuste da data-base em 7%, sendo, 5% para outubro de 2009 e 2% 

para maio de 2010, a aproximadamente 30 mil servidores efetivos 

dos quadros funcionais, incluindo civis e militares; 

• Concessão do reajuste de 25% aos servidores do Quadro-Geral e 

Profissionais da Saúde, mediante acordo entre governo e entidades 

sindicais de representações dos servidores. Sendo parcelado em 

11,8034% para a folha de pagamento de outubro de 2009 e 

11,8034% para a folha de pagamento de agosto de 2010; 

• Estabelecimento de realinhamento e o reescalonamento dos cargos 

integrantes das carreiras da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar 

do Estado do Tocantins, que além da revisão da data-base, tiveram 

seus subsídios equiparados ao do Estado de Goiás até 2011. As 

novas tabelas de subsídios dos Militares terão efeitos financeiros 

em: 1º de julho de 2010; 1º de dezembro de 2010; 1º de julho de 

2011 e 1º de dezembro de 2011, sendo que ao final da aplicação dos 

reajustes já aprovados, terão em relação à tabela em vigor a partir 
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Sala de capacitação da Escola de Governo 

de maio de 2010, um reajuste com variação entre 35,88% até 

93,48%, dependendo do Posto/Graduação; 

• Instituição do Ressarcimento de Despesas de Atividade de Defesa 

Agropecuária – REDAD aos cargos de Fiscal Agropecuário ou 

Inspetor Agropecuário, pertencentes do Quadro-Geral; 

• Criação de 200 cargos de Agente Prisional no Quadro-Geral, com 

atribuições de vigilância de presos, controle e fiscalização, 

alimentação de presos e outras relacionadas à segurança das 

instalações carcerárias; 

• Transformação dos cargos de Agente de Polícia e Agente 

Penitenciário no cargo de Agente de Polícia Civil, permanecendo no 

quadro permanente da Polícia Civil e Técnico-científica, com 

atribuições de investigação, busca, apreensão, coleta de 

informações e outras; 

• Constituição da Comissão Técnica de Indenização Pecuniária de 

Insalubridade, composta por servidores da Secretaria da 

Administração, para proceder avaliação pericial nos locais de lotação 

dos servidores com a finalidade de atestar o grau de insalubridade, 

no âmbito dos órgãos do Poder Executivo Estadual; 

• Concursos Públicos do Poder Executivo Estadual dos Quadros Geral, 

Saúde e Educação em fase de conclusão. Têm como principais 

objetivos equalizar as necessidades de pessoal da máquina pública, 

diminuir os índices de desemprego e reduzir as despesas com folha 

de pagamento. Foram realizados os seguintes certames: Concurso 

do Quadro Geral 2008/2009, com 6.352 vagas oferecidas; Concurso 

do Quadro da Saúde 2008/2009, com 1.218 vagas oferecidas; e 

Concurso do Quadro da Educação 2009, com 2.198 vagas oferecidas. 

• Progressão na Carreira dos servidores de todos os quadros 

funcionais do Estado; 

• Política de concessão de Vale Transporte aos servidores do Poder 

Executivo. 
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Inauguração da sede do IGEPREV 

Previdência 
 

A nova gestão do Instituto de Gestão Previdenciária do 

Estado do Tocantins proporcionou um crescimento significativo do seu 

patrimônio econômico-financeiro, mantendo o IGEPREV como Regime 

Próprio de Previdência destaque entre os maiores RPPS’s do Brasil. O 

patrimônio do Instituto chegou ao montante de aproximadamente        

R$ 1,365 bilhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ano de 2009 também foi marcado pela inauguração da 

sede própria do IGEPREV, obra que foi iniciada em abril de 2008 e já 

recebe as últimas adequações para a mudança definitiva. Outra marca 

do Instituto foi a criação do Comitê de Investimentos, criado pela 

presidência em 26 de outubro de 2009, através da Portaria 106, sendo 

um órgão consultivo cuja finalidade é assessorar a Diretoria Executiva 

nas tomadas de decisões relacionadas á gestão de ativos do IGEPREV. O 

Comitê tem oito membros, incluindo membros dos conselhos 

administrativo e fiscal. Sua competência é acompanhar o desempenho, a 

rentabilidade, os enquadramentos, analisar a alocação dos recursos em 

cada um dos segmentos, atualizar a política de investimentos, submeter 

a diretoria executiva o credenciamento das instituições financeiras e 

analisar os pareceres e avaliações do cenário macroeconômico da área 

de investimentos. 

 

Para dar mais transparência, a nova gestão implantou a 

Plataforma Eletrônica para negociação de Títulos Públicos Federais do 

CETIPNET a qual foi escolhida por ser o ambiente eletrônico mais seguro 

e com maior numero de negócios atualmente em funcionamento. 
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INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS 

 

Agricultura/Pecuária/Abastecimento 

 

Em 2009, o Estado do Tocantins obteve grandes conquistas 

no desenvolvimento do agronegócio. As atividades econômicas 

convergiram em diversas áreas com o objetivo de oferecer aos mercados 

a regularidade e qualidade na produção, destacando-se nesse processo, 

a agricultura, a pecuária e o abastecimento.  Esses segmentos 

influenciaram diretamente na balança comercial tocantinense, 

promovendo a geração de emprego e renda, segurança alimentar e 

redução das desigualdades sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para isso, o governo investiu em 2009 na função agricultura 

R$ 108 milhões, contribuindo para o crescimento da produção agrícola 

e,  com isso, gerando renda para o produtor rural. 

 

As políticas públicas elaboradas pelo Governo Estadual 

tiveram como objetivo atender as necessidades do produtor, seguindo 

as tendências estabelecidas pelo mercado mundial.  A difusão de 

conhecimento e tecnologias, somada à vinda de grandes 

empreendimentos agrícolas para o Estado, favoreceu a produção rural 

tocantinense.  Atualmente, o Tocantins representa o Corredor Centro 

Norte de Exportação com a construção da ferrovia norte-sul e 

integração multimodal de transportes, por onde será escoada mais de 

10% da produção nacional advinda do Tocantins, Goiás, Mato Grosso, 

Minas Gerais, Bahia, Piauí, Pará e Maranhão.  Os bons resultados da 

pecuária, da soja, do arroz, do feijão, e de tantas outras culturas, 

confirmam que grande parte da riqueza originada no Estado possui 

raízes no campo e que muito dependem da boa atuação do Poder 

Público para o fortalecimento do setor produtivo.  O produtor rural 

movimentou para o Tocantins, em 2009, recursos econômicos na ordem 

de 3,6 bilhões de reais, demonstrando assim, a pujança do agronegócio 

e sua importância para a economia estadual e nacional, conforme 

demonstrado nos quadros abaixo. 
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Colheita de Abacaxi 

 

        
Central de Abastecimento e Comercialização - CEASA 

 

A inauguração da Ceasa foi marcada pelo lançamento oficial 

da campanha estadual do “Ano da Fruticultura no Tocantins”.  

Funcionando atualmente com 12 boxes empresariais (salas de 50 m²) e 

140 miniboxes de pequenos produtores (espaços de 5 a 10m²), além do 

incentivo a produção de hortifrutigranjeiros, a Ceasa proporcionou a 

abertura de novas oportunidades para os agricultores e atacadistas do 

Estado do Tocantins, aumentando a geração de emprego, renda, 

negócios, comercialização e melhoria na qualidade dos produtos que 

chegam ao mercado.  A implantação da Central de Abastecimento 

possibilitou a imediata geração de empregos diretos nas atividades 

diárias dos boxes, atendimentos no escritório, e ainda, mão-de-obra nas 

cargas e descargas dos caminhões de verduras, frutas e legumes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em quatro meses de funcionamento, a Ceasa movimentou a 

economia do Estado em aproximadamente R$ 3,8 milhões, através do 

comércio de mais de 3.800 toneladas de hortifrutigranjeiros, 

abastecendo Palmas, Gurupi, Araguaína e aproximadamente 30 cidades 

da região central do Tocantins, bem como, outros estados, como 

1 - Agricultura    
 

 

Produtos Área (há) Produção Valor Econômico*  

Grãos e Cereais 602.502 1.677.348t 1.362.006.576,00  

Frutas 13.688 205.003t 134.378.400,00  

Mandioca 30.119 576.477t 67.447.809,00  

Olerícolas  800   2.800t 644.000,00  

Cana-de-Açúcar 17.263 1.261.000t 73.138.000,00  

Flores Tropicais 40 1.000.000 Hastes 700.000,00  

Florestas 49.583     14.874.900m³ 446.247.000,00  

Total     2.084.561.785,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 - Pecuária    

 Produtos Área (há) Produção Valor Econômico* 
 Bovinos/abate -   1.056.217cb 1.098.461.000,00 

 Bovino Comercial -      222.210cb 231.094.500,00 

 Aves/Abate - 22.200.000cb 160.950.000,00 

 Peixes/Abate 1.600 8.000t 32.000.000,00 

 Total    1.522.505.500,00 



 

2013 

Agrotins – Feira de Tecnologia Agropecuária 

Maranhão, Pará, Minas Gerais, São Paulo e o Distrito Federal.  Dentre os 

produtos comercializados, estão: melancia, melão, quiabo, jiló, maxixe, 

mandioca e outros produtos do Estado, além daqueles advindos de fora. 

 

Visando o aproveitamento de frutas, verduras e legumes, 

que apresentam boas condições para o consumo humano, a Ceasa 

firmou parceria com o Programa MESA BRASIL SESC e o Projeto Alimente 

– Mais amor e menos fome do Governo do Estado.  A Central de 

Abastecimento, através de doações de alimentos, vem contribuindo 

para melhorar e complementar a dieta alimentar de creches, 

associações comunitárias, escolas e outras comunidades carentes da 

região de Palmas, Porto Nacional e Miracema do Tocantins.  

 

 

Agrotins – Feira de Tecnologia Agropecuária 

 

A Feira de Tecnologia Agropecuária - Agrotins, organizada e 

coordenada por uma comissão multidisciplinar, envolveu as áreas de 

produção, fomento, sanidade, extensão e comunicação, atuando em 

parceria com diversos órgãos públicos municipais, estaduais, federais e 

empresas privadas de pesquisa, agentes financeiros e outros segmentos 

ligados ao agronegócio.  

Hoje, inserida no calendário nacional de eventos do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, com 

planejamento estratégico de ações definido, iniciou suas atividades para 

a 9ª edição, no mês de agosto de 2008, quando se fez os primeiros 

contatos com mais de 1.100 empresas e entidades ligadas ao setor 

produtivo.  Em janeiro de 2009, iniciou-se às atividades de campo e às 

demais etapas para realização da Feira, que enfocou o tema "Produção 

Orgânica e Sistemas Agroflorestais", com o slogan "A natureza mostra 

o caminho.”  
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IV  Seminário de Fruticultura Tocantinense 

Os resultados mostraram que o pessimismo dos mercados, 

influenciado pela crise econômica mundial, não afetou a Agrotins.  

Durante o período de 5 a 9 de maio, aproximadamente 42 mil pessoas 

visitaram a feira, contribuindo para a movimentação de R$ 58 milhões 

em volume de negócios, ultrapassando em mais de 30% o montante 

total da edição passada.  Foram realizadas 750 atividades de 

capacitação, dentre palestras, clínicas tecnológicas, dinâmicas e dias de 

campo.  Ao todo, mais de quatro mil pessoas receberam orientações 

envolvendo a produção orgânica.  Estima-se uma movimentação 

financeira em torno de 7 milhões de reais na economia da região, 

principalmente, com as despesas da iniciativa privada (expositores), 

como fretes, seguros, empresas aéreas, locação de veículos, empresas 

de marketing, bares, restaurantes, hotéis, postos de combustíveis, 

serviços e outros, bem como, a geração de 550 empregos temporários 

diretos na implantação do evento. 

 

Iniciaram-se também os trabalhos de preparação da 

próxima Agrotins, que em 2010 marcará o aniversário da 10ª edição, 

com o tema “Manejo e Uso Sustentável da Água e do Solo na 

Agricultura e na Pecuária”.   A temática definida para 2010 segue a 

mesma linha adotada nas edições anteriores, que destacaram a 

preocupação do Governo em alertar produtores rurais e população em 

geral, sobre as questões ambientais relacionadas à produção 

agropecuária. 

 

Fruticultura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ano Estadual da Fruticultura no Tocantins – campanha 

idealizada pelo governo do Estado por meio da Seagro apresentou 

resultados satisfatórios. Como principal evento da campanha anual, o 

Governo Estadual realizou em parceria com o  Sebrae - Serviço de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas, o IV Seminário de Fruticultura 
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Comercialização de frutas 

Tocantinense no dia 22/08/2009, no auditório do SENAC, onde foram 

divulgadas as políticas públicas para o fortalecimento da cadeia 

produtiva da fruticultura no Tocantins, através do trabalho de 

planejamento do zoneamento político e agroambiental da fruticultura, 

com o objetivo de elevar o padrão de qualidade das frutas, enfatizando 

também, a importância da sustentabilidade da produção, com a 

aplicação de tecnologias de ponta, evitando os produtos químicos, 

esforço válido para a produção de alimentos mais saudáveis, que 

possibilitam conquistar novos mercados e melhores preços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhoramento Genético 

 

Esta ação tem por objetivo promover o melhoramento 

genético dos rebanhos bovino, ovino, caprino e piscícola, de forma que 

venha desenvolver a qualidade dos rebanhos e propiciar o aumento da 

produtividade do leite, da carne e do pescado produzidos no Tocantins. 

 

Em 2009, o melhoramento genético no setor de 

bovinocultura de corte e de leite foi realizado em 9.592 vacas, através 

de Inseminação Artificial em Tempo Fixo – IATF.  O Laboratório Móvel de 

Reprodução Animal da Seagro percorreu todas as regiões do Estado, 

proporcionando 258 atendimentos, visto que alguns produtores foram 

contemplados mais de uma vez, em virtude de critérios técnicos.  Esta 

técnica de Inseminação Artificial em Tempo Fixo – IATF foi 

disponibilizada em 164 propriedades de 28 municípios do Estado, a 

saber: Araguatins, Augustinópolis, Axixá do Tocantins, Carrasco Bonito, 

Buriti do TO, Praia Norte, Sampaio, Sito Novo, Itaguatins, Palmas, 

Paraíso do Tocantins, Aparecia do Rio Negro, Pugmil, Nova Rosalândia, 

Porto Nacional, Miracema do TO, Barrolândia, Tocantínia, Goianorte, 

Couto Magalhães, Colméia, Gurupi, Dueré, Sucupira, São Valério, 

Combinado, Lavandeira e Taguatinga.  
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Laticínios apreendidos em Inspeção Sanitária  
 

A eficácia dos trabalhos tornou-se evidente através dos 

resultados de prenheses positivas, diagnosticadas por meio de 

ultrassonografia ou toque retal nas fêmeas, no mínimo 30 (trinta) dias 

após a inseminação.  Em algumas propriedades, onde o manejo sanitário 

e nutricional do rebanho é realizado de forma criteriosa, chegou-se a um 

índice de gestação de até 87,5%, superando a estimativa de 50%, que é 

o esperado em relação à técnica utilizada - IATF. 

 

Também foram beneficiados com o melhoramento 

genético, o rebanho piscícola, ovino e caprino. 

 

Defesa  e Inspeção Sanitária Animal 

 
 

Por meio das ações de fiscalização do comércio de insumos, 

dos eventos pecuários e o trânsito de animais, seus produtos e 

subprodutos foi possível garantir a manutenção da qualidade dos 

produtos veterinários e biológicos no que diz respeito à sua eficiência e 

eficácia, obedecendo às normas vigentes estabelecidas em lei, 

permitindo assim, maior segurança à saúde animal e a saúde pública, 

garantir a manutenção e controle sanitário das enfermidades animais 

por meio da fiscalização sanitária nos eventos pecuários, e controle e 

fiscalização do trânsito de animais vivos, ovos férteis, produtos e 

subprodutos de origem animal e outros materiais de multiplicação 

animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram realizadas 414  fiscalizações sendo 213  em laticínios 

e 189 em frigoríficos, essas ações ocorreram em estabelecimentos que 

estão realizando comércio intermunicipal sem registro no Serviço de 

Inspeção Estadual ou Federal, em estabelecimentos que estão 

requerendo registro e naqueles estabelecimentos que já possuem 

registro junto ao Serviço de Inspeção Estadual (SIE). 
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Houveram também 18.973 fiscalizações em 

estabelecimentos revendedores de produtos veterinários,  736 Eventos 

Pecuários fiscalizados, 87.552 fiscalizações em veículos transportadores 

de animais, produtos e subprodutos nas Barreiras Fixas e Volantes, 444 

inspeções realizadas e a manutenção do status sanitário do Estado do 

Tocantins como livre de Febre Aftosa com vacinação, livre de Peste 

Suína Clássica, manutenção do conceito “C” no Plano Nacional de 

prevenção da Influenza Aviária e de controle e prevenção da Doença de 

Newcastle contribuindo assim para manutenção das exportações de 

carne, abertura de novos mercados e assim estimulando o agronegócio 

do Tocantins. 

 
Ainda recentemente podemos citar a implementação da 

nova estratégia de vacinação, onde nos meses de Maio serão vacinados 
animais de todas faixas etárias e nos meses Novembro de cada ano 
serão vacinados animais até 2 anos de idade. 

 
Vacinação anti-aftosa Maio/2009: rebanho bovídeo – 7.360.065 

                       Índice vacinal: 99,26 
                       Vacinações estratégicas: 459 
                              Vacinações fiscalizadas: 1.541 
                               

Novembro/2009: rebanho bovídeo – 7.585.791 
                              Índice vacinal: 99,32  
                             Vacinações estratégicas:883  
                              Vacinações fiscalizadas: 3.158 

 

O Serviço de Inspeção Estadual interditou um total de 07 

Estabelecimentos 06 Fábricas de Laticínios e 01 entreposto de produtos 

de origem animal no ano de 2009. Durante as fiscalizações de 2009 

foram apreendidas 26.120 kg de mussarela, 6.270 litros de leite "in 

natura", 396 litros de leite pasteurizado, 1.060 kg de queijo coalho, 586 

kg de requeijão, 100 kg de manteiga, 600 kg de creme, 180 kg de queijo 

parmesão, 1.320 kg de queijo ralado, 100 kg de queijo provolone e 429 

kg de apresuntado. 

 

Observamos que ao longo destes dois anos 50% dos 

estabelecimentos interditados buscaram a sua regularização, por meio 

de construção e/ou adequação ao Sistema de Inspeção Estadual (SIE). 

 

Paralelamente a isto, ocorreu a aquisição de novos 

equipamentos e a reestruturação física dos estabelecimentos existentes 

anteriormente, para que pudessem se adequar a legislação vigente e 

também à inclusão de outros estabelecimentos lácteos no SIE, como os 

localizados nos municípios de Monte Santo e Goianorte, reflexo das 

ações de combate aos estabelecimentos clandestinos, inibindo o 

aparecimento de empresas que queiram trabalhar informalmente 

colocando em risco a saúde pública. 
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Defesa e  Inspeção Sanitária Vegetal 

 

A fiscalização do trânsito de vegetais é executada por 30 

barreiras fixas, nas fronteiras com os estados de Goiás, Maranhão, Pará 

e Bahia, e mais 16 barreiras volantes e 10 barreiras náuticas, que atuam 

em todo o Estado. É exercida mediante a inspeção de cargas de 

produtos vegetais, verificando a documentação, origem e destino, 

identificação e o estado fitossanitário. Os documentos necessários para 

o transporte dependem da espécie vegetal, da origem e do destino da 

carga. As atuações das barreiras fitossanitárias no Estado são de 

fundamental importância na manutenção do patrimônio sanitário 

vegetal, bem como no controle do trânsito intra e interestadual. Na 

conservação deste patrimônio foram realizadas 16.068 fiscalizações de 

cargas com vegetais, partes de vegetais ou produtos de origem vegetais, 

com uma previsão inicial de 5.835 fiscalizações 

 

 

Organização de Cadeias Produtivas 

 
O Governo do Estado trabalhou a organização gerencial 

regionalizada de 25 cadeias produtivas do agronegócio dos seguintes 

produtos agropecuários: mandioca, grãos, oleaginosas, pupunha, 

oleráceas, silvicultura, fruticultura, flores tropicais, pecuária de corte, 

bovinocultura de leite, piscicultura, apicultura e avicultura, garantindo o 

suporte das políticas públicas ao desenvolvimento da produção 

agropecuária, seu acompanhamento e obtenção dos seguintes 

resultados: 

 

Instalação de uma usina de álcool de mandioca e amiláceos 

na Fazenda dos Padres (investimento privado), município de Porto 

Nacional, com capacidade de produzir 8m³ de álcool fino por dia.  Houve 

também, aumento da produção e produtividade, fortalecendo os 

produtores rurais com incentivos também à produção de biodiesel. 

 

Aumento expressivo das áreas de plantio de grãos, 

produção e produtividade, especialmente, de amendoim, feijão e sorgo.  

No Tocantins, a produção de amendoim teve um aumento de 34,1% na 

última colheita.  Na safra 2007/2008, foram produzidas 6,3 mil 

toneladas, em uma área de 2.096 hectares.  Na safra 2008/2009, esta 

produção subiu para 8,4 toneladas, numa área correspondente a 2,7 mil 

hectares.  Os maiores produtores de amendoim do Estado são os 

municípios de Guaraí, com 52% da produção e Gurupi, com 20,9%.   
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Crescimento significativo da produtividade do milho e do 

arroz, bem como, da exportação da soja produzida no Tocantins, que 

coloca o Estado em posição de superação num período de crise 

econômica mundial.  De janeiro a setembro de 2009, o Estado exportou 

544.431 toneladas de grãos, contra 443.851 toneladas exportadas em 

2008, crescimento de 22,6%.  De acordo com dados estatísticos da 

Secretaria de Comércio Exterior (Secex), a produção de soja no 

Tocantins é recorde, sendo responsável por 60,57% do total produzido 

na Região Norte do país este ano.A boa distribuição das chuvas em 2009 

trouxe benefícios à agricultura tocantinense.  A uniformidade da 

precipitação pluviométrica é um fator importante para o grão, pois as 

chuvas conseguem abranger bem a floração e o enchimento. 

Em 2009 foram monitorados por técnicos da Seagro, em 

parceria com Adapec e Ruraltins, 23.700 hectares de soja; 1.450 

hectares de feijão phaseolus; 7.430 hectares de feijão vignia, totalizando 

32.580 hectares de áreas cultivadas com grãos nas várzeas tropicais, nos 

municípios de Lagoa da Confusão, Formoso do Araguaia, Pium, Dueré e 

Cristalândia. 

Fortalecimento dos projetos rurais sustentáveis de 

olericultura. 

Aumento do plantio de florestas, contribuindo para o 

crescimento da economia e da produção de energia sustentável no 

Tocantins. 

Produção de 205.003 toneladas de frutas e 

aproximadamente 1.000.000 hastes de Flores Tropicais. 

Incentivo à criação e consumo de peixe no Tocantins, com 

repasse de aproximadamente 2,2 milhões de alevinos e larvas de 

tambaqui para piscicultores do Estado, aumentando a produção e a 

renda de cerca de 480 produtores organizados em associações e 

comunidades rurais. 

 

Crescimento na produção e comercialização de mel. 

 

Aumento do número de frangos alojados por ciclo 

produtivo e da produção industrial de frangos de corte. 

 

ANO AVES ALOJADAS Nº GRANJAS 

2003 670.000 36 

2008 1.718.000 82 

2009 2.700.000 108 
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Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF 

 
Através das ações desempenhas pela Seagro, o Estado do 

Tocantins foi contemplado, em 2009, com 24 projetos de financiamento 

de terras do PNCF, beneficiando 844 famílias nos diversos municípios do 

Estado, compreendendo investimentos do Governo Federal na ordem de 

R$ 33.760.000,00 (trinta e três milhões, setecentos e sessenta mil reais).  

Tais projetos oportunizaram a permanência dos agricultores e jovens 

filhos de agricultores no campo, contribuindo para o desenvolvimento 

rural sustentável.  A atuação da Seagro consistiu na implementação das 

seguintes ações governamentais: 

 

- Reestruturação dos projetos do fundo de terras crédito 

fundiário 

- Atendimento às famílias beneficiadas pelo programa nacional 

de crédito fundiário 

- Qualificação dos beneficiários e rede de apoio do crédito 

fundiário 

- Realização de vistorias dos imóveis rurais do crédito fundiário 

- Monitoramento dos projetos do crédito fundiário 

 

 

Agricultura Familiar 

 

Atuando como agente fomentador dos atores envolvidos, 

por meio do repasse de informações sobre as regras, normas e 

orientações das linhas de crédito do Pronaf, os atendimentos 

fortaleceram o desenvolvimento de 16.678 famílias de agricultores 

familiares, compreendendo os assentados da Reforma Agrária e não 

assentados (agricultores tradicionais), através do acesso ao crédito do 

Pronaf, que em 2009, aplicou no Tocantins, 160 milhões de reais. 

 

 

Assistência Social/Trabalho 

 

Programa de Inclusão Produtiva 

 

Foram realizados Cursos de apicultura em 07 municípios 

como Lavandeira, Porto Alegre do Tocantins e Taipas – beneficiando 30 

pessoas por município. Nesses municípios capacitados a unidade já foi 

instalada, os materiais necessários para execução do projeto foram 

entregues. Este Projeto fornece subsídios para o manejo de apiários, 

produção e comercialização de mel, cera, própolis e pólen. Atualmente, 
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27 municípios do Estado contam com as unidades, que beneficiam cerca 

de 600 famílias. 

 

Foi entregue em 2009 no município de Crixás uma fabrica 

de temperos que  contribui com a geração de renda de 15 famílias, além 

da fábrica, as famílias foram capacitadas e tem o acompanhamento de 

uma engenheira de alimentos que dará orientações na fabricação e 

manipulação de alimentos, noções de higiene e gestão de negócios. 

 

Através da ação de promoção da economia solidária e 

empreendedorismo foi realizado o co financiamento a 12 entidades em 

diversos municípios como: Miracema, Porto Nacional, Colinas e  

Barrolandia. Esse repasse auxiliou no desenvolvimento de projetos de 

geração de renda como: Corte e costura, marceneiro, bordado, culinária, 

manicure e pedicure. Essas entidades beneficiam juntas certa de 2.000 

pessoas. 

 

Estímulo ao Emprego  

 

A política de trabalho e renda vem se destacando no 

Tocantins através dos 9 postos do SINE localizados nos municípios de 

Palmas, Paraíso, Porto Nacional, Gurupi, Dianópolis, Guaraí, Araguaína e 

Araguatins. A ação de intermediação de mão de obra cadastra e 

qualifica os candidatos às vagas de emprego. Em setembro de 2009 o 

SINE capacitou 60 operadores de máquinas pesadas em seis diferentes 

modalidades que foram eles: retro escavadeira, cursos de rolo 

compactador, moto niveladora, patrol de base,  trator de esteira e pá 

carregadeira. A duração dos cursos foi de 40 horas divididas em 16 horas 

teóricas, com temas de segurança, inspeção de equipamentos, 

manutenção e movimentação; 8h de simulador e 6 horas práticas,  

houve também orientação profissional em Miracema com o Curso de 

Relações Humanas e Excelência no atendimento com carga horária de 

16 horas para 40 pessoas, bem como, foi realizada a Palestra Caminhos 

com o tema Marketing Pessoal, Inteligência Emocional e Técnicas de 

Entrevistas para 140 trabalhadores. 

 

Segurança Alimentar  

 

Realizou-se em 2009 oficina de alimentação saudável em 

Porto Nacional na Comunidade de Saúde Desenvolvimento e Educação 

COMSAUDE beneficiando 300 pessoas. 

 

O Governo do Estado ofereceu a oficina de alimentação 

saudável realizada na Escola Municipal Jorge Amado localizada no Setor 
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Santa Fé, em Palmas, realizada para as mães de alunos e merendeiras e 

abordou o aproveitamento integral dos alimentos em aulas teóricas e 

práticas para 100 pessoas, se estendendo a duas comunidades 

quilombolas no município de Porto Alegre: Comunidade São Joaquim e 

Comunidade Lajinha.  As oficinas fazem parte do programa de 

assistência as escolas para utilização de plantas não-convencionais na 

merenda escolar. O principal objetivo das oficinas e palestras sobre 

alimentação saudável é combater a desnutrição das famílias em situação 

de risco por meio da promoção de alternativas alimentares baseadas em 

recursos alimentícios existentes na própria região. 

 

Projeto Leite é Saúde , Ciranda Alimentar e Projeto Alimente 

 

Através do Projeto Leite é Saúde e Ciranda Alimentar 

através de convenio com prefeituras e entidades, há um repasse 

financeiro para atender 44 municípios distribuindo 12.000 litros de leite. 

Já o Projeto Alimente atende diariamente cerca de 1.800 pessoas por 

semana 

 

Por meio dessas ações o governo estadual em 2009 

promoveu a segurança alimentar e nutricional tendo como base as 

práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem as 

diversidades culturais, econômica e socialmente sustentáveis. O projeto 

Ciranda alimentar atende a 1.100 crianças em creches combatendo a 

fome  e a desnutrição. 

 

Desenvolvimento Social 

 

Em 2009 realizou-se a VII Conferência Estadual de 

Assistência Social nos dias 14, 15 e 16 de outubro, quando se reuniram 

em Palmas 500 representantes dos municípios. A Conferência trouxe 

como tema: “Participação e Controle Social no Suas” e discutiu as 

demandas dos municípios que fazem parte da rede socioassistencial do 

Suas – Sistema Único de Assistência Social, o evento contou com a 

participação da Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento 

Social, representantes do Conselhos Nacional e Estadual de Assistência 

Social, secretarias municipais de Assistência Social, conselheiros 

municipais, usuários do SUAS e representantes do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

 

As ações de Enfrentamento a violação dos direitos, 

Implementação do Atendimento a Pessoa Idosa e Implementação do 

Atendimento a Pessoa com Deficiência co-financiam através de 

convênio 28 APAEs e 4 instituições que atendem pessoas com 
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deficiência e 25 instituições que atendem idosos totalizando 2.750 

beneficiados. 

 

Essas ações  reduziram o registro de violência, elevou a 

auto-estima da comunidade, recuperou a esperança das pessoas por 

uma vida melhor, melhorou a convivência social e resgatou a cidadania 

dos idosos e deficientes por meio da garantia dos seus direitos básicos, 

supervisão, monitoramento, acompanhamento e assessoria técnica do 

programa, desenvolvimento de ações de proteção, promoção e inclusão 

social das pessoas idosas, deficientes e de suas famílias. 

 

A CASA DE APOIO VERA LUCIA manteve hospedagem para 

acompanhantes de doentes em tratamento nos hospitais públicos, 

incluindo alimentação, e beneficiou cerca de 450 pessoas no período de 

09/09 a 04/11 através de um sistema rotativo. 

 

Em 2009 foram investidos mais de R$ 8,3 milhões em 

qualificação profissional e mais de R$ 46 milhões em Assistência Social. 

 

Desporto e Lazer 

O Governo do Estado ao fomentar a prática esportiva, visa 

proporcionar aos atletas amadores e profissionais e a população em 

geral, subsídios para participação nestas atividades, de modo a 

fortalecer a cidadania e incentivar a população tocantinense para a 

prática esportiva como fator de vida saudável. 

  

9ª Meia Maratona do Tocantins 

 

A cada ano a meia maratona ganha mais adeptos no Estado 

e em âmbito nacional, que simboliza a comemoração do aniversário do 

Estado do Tocantins. Em 2009 foram um total de 843 pessoas 

participantes, distribuídos da seguinte forma: 

 

� 162 atletas na Meia Maratona (31 mulheres e 131 homens).  

� 132 crianças na Corrida Estudantil (37 do sexo feminino e 95 do 

sexo masculino). 

� 345 pessoas na Corrida Popular (91 mulheres e 254 homens). 

� 204 pessoas na categoria industriário (53 pessoas do sexo 

feminino e 151 pessoas do sexo masculino. 

� O público estimado foi de 1.600 pessoas no local da 

largada/chegada e no percurso da prova 
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Jogos Abertos do Tocantins 

 

Promove o intercâmbio social e esportivo entre os 

representantes dos 139 municípios; integra jovens, dirigentes e atletas 

das diferentes regiões; difunde a prática de várias modalidades 

esportivas, criando hábitos saudáveis evitando assim a ociosidade por 

parte dos jovens, auxiliando à família. Realizado em oito etapas o X 

Jogos Abertos do Tocantins, nas modalidades de Handebol, Voleibol, 

Futsal (masculino e feminino), contou com a participação de vários 

municípios reunidos em cidades-sede, beneficiando mais de 2.280 

atletas e técnicos, com um público de cerca de 3.670 pessoas. 

  

 

Projeto Pintando a Liberdade 

 

Convênio entre o Ministério dos Esportes e o Governo do 

Estado no valor de  R$ 1,1 milhão, sendo o Estado do Tocantins o único a 

receber  recursos para o programa Pintando a Liberdade.  

 

Entre os objetivos está a diminuição da ociosidade do 

detento, diminuição de rebeliões e da violência por parte dos detentos; 

socialização por meio da qualificação profissional; pois eles recebem um 

auxílio financeiro mensal por produção; diminuição da pena em 1/3; 

aumento de aproveitamento na re-inclusão social; melhora do 

tratamento, o convívio com familiares e com os colegas de cela; 

diminuição dos vícios; bem como aprendem uma profissão para o 

futuro. 

  

 

I Encontro de Gestores Públicos Esportivo do Tocantins 

 

Realizado no dia  08 de dezembro de 2009, no Auditório do 

Palácio Araguaia em Palmas, com a participação de cerca de 200 pessoas 

entre Prefeitos, Secretários, Diretores de Esportes e demais profissionais 

do segmento esportivo, com a proposta de reunir informações reais da 

situação do setor esportivo em cada um dos 139 municípios do 

Tocantins. Teve como objetivo conhecer a realidade local (cada gestor 

apresentou um diagnóstico da infraestrutura municipal), apontando 

caminhos que possam ajudar no desenvolvimento das atividades do 

setor esportivo e por fim elaborar um Plano de Desenvolvimento do 

Esporte para os próximos dez anos. 

  

No evento foi apresentado também o Calendário Esportivo 

da Secretaria Estadual do Esporte para o ano de 2010. 
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Nova frota de transporte escolar 

 

O total de recursos destinados ao desporto e lazer em 2009 

foi na ordem de R$ 5,3 milhões. 

 
 

Educação 

 

Os principais investimentos do Estado do Tocantins na 

política educacional, em 2009, podem ser evidenciados com o 

desenvolvimento de ações voltadas para: 

- a preservação da diversidade cultural dos povos indígenas 

e das manifestações culturais locais por meio da educação escolar, 

ofertada à  mais de 5.000 alunos  das 7 etnias,  distribuídos em 94 

unidades escolares localizadas nas aldeias; 

- a valorização dos servidores que atuam nas escolas 

indígenas, por meio da realização do vestibular para 50 profissionais, a 

realização de 2 etapas do Curso de Graduação em Licenciatura 

Intercultural Indígena para 78 profissionais e de uma etapa do Curso de 

Magistério Indígena no nível médio, para 115 professores; 

- o fortalecimento do regime de colaboração entre estado e 

municípios, apoiando as Secretarias Municipais de Educação, prestando 

assistência técnica e pedagógica na elaboração de planos sobre a 

proposição das políticas educacionais no âmbito do município, bem 

como na formação continuada dos professores nos Programas 

oferecidos pelo Ministério da Educação, com a finalidade de atingir as 

metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); 

- a renovação da frota do transporte escolar, com aquisição 

e distribuição de 140 novos ônibus, que foram  distribuídos para os 139 

municípios com o objetivo de garantir o acesso e a permanência de 

20.423 alunos residentes na zona rural, matriculados nas unidades 

escolares da zona urbana; 
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- a implementação da gestão democrática por meio de 

repasse de recursos financeiros às 532 Associações de Apoio às 

Unidades Escolares, com a finalidade de custear as despesas com a 

manutenção da escola, o suporte das ações pedagógicas, a conservação, 

ampliação e reforma da infraestrutura física com o custo de até R$ 

300.000,00 para as Associações de Apoio às Escolas localizadas nos 

municípios do interior e de até  R$ 700.000,00 para as Associações 

localizadas na capital; 

- a capacitação de 443 alfabetizadores na Metodologia do 

Brasil Alfabetizado, o qual garantiu  o  atendimento de 8.000 

alfabetizandos, em parceria com todos os municípios; 

- a adequação, construção e aparelhamento de unidades 

escolares, dotando-as de meios necessários à segurança dos usuários e 

elementos favoráveis à aprendizagem, atendendo aos alunos, servidores 

e comunidade local;  

 - ampliação do  tempo de permanência na escola por 

intermédio da implantação de escolas em período integral, oferecendo 

no contraturno, oficinas, acesso às tecnologias e uma segunda língua. As 

Escolas de “Tempo Integral” contam também com o repasse de recursos 

para manutenção e alimentação escolar diferenciados, desde a sua 

implantação. Atualmente, são beneficiados mais de 3.000 educandos, 

matriculados em 13 unidades escolares da Rede Estadual de Ensino; 

- a promoção da profissionalização, responsabilização e 

valorização dos profissionais da educação, por meio de reajuste salarial 

de 5% para os servidores, a partir de 1º de outubro de 2009; oferta de 

cursos de Formação Continuada para 6.305 gestores e técnicos; curso de 

Especialização em Língua Portuguesa, Matemática, Língua Inglesa e 

Espanhola, para 260 Professores do Ensino Médio; qualificação de 3.333 

Professores do Ensino Fundamental na metodologia dos Programas do 

Circuito Campeão, Correção de Fluxo, Gestar I e II, e no Curso de 

Especialização em Língua Portuguesa e Matemática; formação inicial 

para 2.250 servidores administrativos; oficinas sobre doenças 

relacionadas ao trabalho visando a promoção da saúde dos profissionais 

da educação; curso de formação inicial e de formação técnica de nível 

médio, para 2.600 servidores das redes estadual e municipais, em 

alimentação escolar, secretariado escolar, infra-estrutura escolar e 

multimeios didáticos. 

-  a complementação da formação continuada dos 

servidores da educação com auxilio financeiro para aquisição de livros, 

por ocasião da realização do 6° Salão do Livro. Foram beneficiados 

13.388 professores e 6.426 servidores do administrativo, sendo o valor 
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percápita de R$ 180,00 para os professores e R$ 50,00 para o 

administrativo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  o suprimento de 2.198 vagas nas diversas áreas do ensino 

fundamental e médio em todo o Estado, com a realização de  concurso 

público  para professores da educação básica da rede estadual de 

ensino; 

-  fortalecimento da educação ambiental nos sistemas de 

ensino, por meio da realização das conferências infanto-juvenil pelo 

meio ambiente e capacitação dos professores e técnicos das 

Coordenadorias de Educação na Diversidade das Diretorias Regionais de 

Ensino, por intermédio de palestras e oficinas. As conferências 

propiciaram o debate entre os jovens sobre as mudanças ambientais 

globais e subsídios para a prática pedagógica dos professores. Foram 

criadas e diagramadas duas cartilhas de educação ambiental que 

deverão compor em 2010 o acervo das bibliotecas escolares.  

 

O total de recursos destinados à Educação em 2009 foi na 

ordem de R$ 651,2 milhões. 
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Cultura 

 

Literatura e Biblioteca 
 

A parceria entre Governo Federal e o Governo do Estado 

através da Fundação Cultural garantiu recursos para a implantação, 

reestruturação e modernização das bibliotecas públicas municipais no 

Tocantins. Em 2009, foram implantadas 22 bibliotecas e modernizadas 

mais 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A coordenação do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do 

Estado e a Biblioteca Professora Darcy Cardeal, da Fundação Cultural do 

Tocantins, esteve ministrando curso para auxiliar de biblioteca em 11 

cidades tocantinenses. Foram 10 municípios a receberem visitas técnicas. 

Mais de 30 municípios receberam kits de livros para enriquecer os acervos 

das bibliotecas locais. 

 

Realização da Edição 2009 da Bolsa de Publicações Doutor 

Maximiano da Mata Teixeira. A Bolsa tem como objetivo publicar obras 

inéditas, escritas em língua portuguesa, por autores tocantinenses. Foram 

duas obras selecionadas na categoria de Não-Ficção, sendo publicadas 

1.500 cópias de cada.  

 

Patrimônio 

 
Em 2009 foi instalada a exposição museulógica e 

inauguração do Museu de Natividade – TO, oficinas e exposição como 

forma de preservação da memória do município de Natividade e do 

Estado.  O Governo Estadual também comprou o prédio que sediará o 

Museu Histórico de Arraias com envolvimento da comunidade e órgãos 

públicos locais para instalação do Museu. 

 

Desenvolvimento do projeto  Sússia – a interregionalidade 

de uma forma de expressão cultural, com previsão de conclusão em 

Biblioteca Pública 
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2010, como forma de preservar e divulgar a forma de expressão sussia 

com preservação do patrimônio cultural do Tocantins, e também foi 

desenvolvido o projeto Capim Dourado – Trançando a Tradição na 

comunidade Quilombola de Mumbuca, comunidade do município de 

Mateiros, como forma de preservar e divulgar a forma a tradicional de 

colheita, armazenagem e confecção do artesanato produzido com o 

capim dourado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciou-se em 2009 a Restauração do Museu Histórico do 

Tocantins- Palacinho com projeto museológico adaptado realizado em 

parceria com o IPHAN, bem como, a do antigo prédio da Assembléia 

Legislativa do Estado do Tocantins. 

Artes Plásticas e Artesanato 
 

A Fundação Cultural do Tocantins participou pelo  5º ano 

consecutivo, do X FICA - Festival Internacional de Cinema e Vídeo 

Ambiental, na Cidade de Goiás, com exposições de artes plásticas, 

fotográfica, artesanato e com uma mostra de vídeos. 

 

A Galeria de Artes Mauro Cunha, da Fundação Cultural 

recebeu sete exposições, em Palmas, além das realizadas em espaços 

alternativos das cidades de Gurupi, Augustinópolis, Araguaína e 

Natividade. 

 

Artes Cênicas 

 

Em 2009 houve o lançamento de editais de Incentivo às 

Artes Cênicas – Montagem e Circulação de Espetáculos, bem como foi 

realizado o Painel Funarte de Regência de Coral em parceria com a 

Funarte. 

 

Os investimentos em cultura foram de R$ 15,4 milhões. 

Apresentação da dança sussia 
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Habitação 

 

Foram produzidas 1.335 Unidades Habitacionais (UH) 

com recursos oriundos do PAC (800 UH/Quebradeiras de Coco, 347 

UH Jalapão, 24 UH Araguatins) e Pró-Moradia (116 UH Araguatins e 48 

UH Tupiratins). 

 

Em andamento encontra-se 60 projetos pulverizados em 

diversos municípios:  PPI - Programa de Prioridades de Intervenção de 

Favelas, Pró-Moradia/FGTS, FNHIS e Morar Melhor, destacando a 

região do BICO DO PAPAGAIO (São Miguel, Axixá, Buriti, Carrasco 

Bonito, Praia Norte e Sítio Novo), JALAPÃO (Lizarda, São Félix, 

Mateiros e Ponte Alto do TO). 

 

Foram beneficiadas 104 entidades, sendo 85 Prefeituras 

Municipais e 19 Associações de diversos segmentos da sociedade 

tocantinense, possibilitando a celebração de convênios e aceleração 

das etapas dos contratos das Cartas de Crédito FGTS/ Operações de 

Coletivas (Resolução 460) e PAC (Pró-Moradia). 

 

Destacamos o lançamento da CAMPANHA MORADIA 

DIGNA. O evento foi prestigiado por um público de 605 participantes 

com 246 inscrições confirmadas, sendo: 115 prefeituras, 67 

associações e 64 órgãos governamentais e instituições não 

governamentais além da presença de prefeitos, vereadores, demais 

autoridades e representantes da sociedade civil organizada. 

 

Em 2009 houve o acompanhamento social às famílias 

beneficiadas pelos Programas: Pró-Moradia, PPI – Programa de 

Prioridade em Intervenção e Resolução 460, com a promoção de 

reuniões e palestras sobre Educação Ambiental e Saúde Bucal e 

implantação do projeto ARTESANATO COM O COCO DE BABAÇU com a 

comunidade das QUEBRADEIRAS DE COCO. 

 

Regularização Fundiária 

 

Houve em 2009 a desafetação e desmembramento de 28 

àreas públicas Municipais, originando 638 lotes unifamiliares para 

atender a RESOLUÇÃO 460 do Governo Federal, nos municípios de 

Paraíso do Tocantins e Gurupí; Elaboração de Microparcelamento, 

elaboração de Laudo Hidrogeológico e registro em Cartório, 

correspondente às quadras ASR-SE 45 e ALC-NO 33 no Plano Diretor de 
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Palmas. Aprovação e registro com expedição das respectivas certidões 

de registro da ALC-NO 43 para construção de 1.815 apartamentos pela 

Caixa Econômica Federal e 38 Lotes comerciais na ACSU-SE 130. Foram 

executadas as etapas/fases de definição de áreas para a construção da 

sede própria do CIRETRAN de Araguaína; do Hospital Geral de Gurupi; da 

Escola Estadual de Xambioá; do Hospital de Pequeno Porte de Alvorada 

e Acompanhamento do Processo do loteamento VILA DERTINS em 

Gurupi.  

 

Na função habitação foram investidos R$ 21,2 milhões. 

 

Saúde 

 

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da 

Saúde, buscando cumprir com a sua missão que é “viabilizar, 

desenvolver e garantir o cumprimento das Políticas de Saúde, através de 

ações individuais e coletivas de promoção, prevenção e recuperação da 

saúde visando à melhoria da qualidade de vida da população do Estado 

do Tocantins”, bem como estar em sintonia com as políticas de saúde 

referente ao Sistema Único de Saúde – SUS do Governo Federal vem 

mobilizando esforços para atingir seus objetivos e metas estabelecidas 

no Plano Estadual de Saúde, unindo forças rumo à construção do 

Sistema Único de Saúde do Estado do Tocantins, a partir das parcerias 

com a União e Municípios para o alcance dos compromissos de governo 

pré-estabelecidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Redução da Mortalidade Materna; 

2 – Redução da Mortalidade Infantil e Neonatal; 

3 – Promover a longevidade com qualidade de vida; 

4 – Qualificação da assistência prestada pelo SUS nas áreas 

de Atenção e Promoção à Saúde e Vigilâncias, segundo dimensões de 

Sala de ultrassonografia  
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resolutividade, integralidade, humanização, motivação dos profissionais 

e Controle Social; 

5 – A co-gestão da saúde no Estado possui um sistema de 

gestão solidária, cooperativa e compartilhada através dos 15 Colegiados 

de Gestão Regional, focados em resultados, produzindo liberdade e 

compromisso, com a função de assegurar a realização profissional e a 

qualidade dos serviços de saúde prestados à população do Tocantins. 

 

O Governo do Estado adotou medidas em 2009 que visaram 

à implementação da saúde pública, através de mecanismos de 

modernização com o Pacto Pela Saúde, continuando a fortalecer o 

envolvimento dos gestores municipais nas tomadas de decisão ao 

manter as 15 Regiões de Saúde e os Colegiados de Gestão Regionais, 

garantindo o alcance das metas priorizadas pelo Governo como o 

fortalecimento da atenção básica integrada com a vigilância em saúde, 

reduzindo a mortalidade infantil e materna, além de proporcionar a 

consolidação do SUS – Sistema Único de Saúde, mantendo atuantes os 

serviços de média e alta complexidade já desenvolvidos, ampliando e 

implementando outros que vem ao encontro das necessidades de saúde 

de cada região. 

 

Foram realizadas no ano de 2009 um total de 46 (quarenta 

e seis) atas de registros de preços. Destas, originaram um valor estimado 

de  R$ 243,3 milhões, sendo licitados pelo valor total de R$ 92,9 milhões, 

obtendo economicidade no valor de R$ 150,3 milhões, ou seja, 

economia de 61,81%. 

 

Destacam-se também a: 

 
- Entrega do Laboratório do Hospital de Referência de 

Miracema;  

- Inauguração do 1º abrigo de Resíduos do Hemocentro de 

Palmas; 

- Entrega de 15 Aparelhos de Ultrassonografia para os 

Hospitais do Estado; 

- Realização do 1º AcolheSUS – Acolhimento aos 139 novos 

Secretários  Municipais de Saúde, orientando quanto as suas 

responsabilidades e compromissos assumidos na nova Gestão de Saúde, 

com os seguintes temas: Fundos Municipais de Saúde, Organização das 

Ações e Serviços de Saúde de média e alta complexidade nas Unidades 

Ambulatoriais e Hospitalares, as Ações Integradas da Atenção Primária e 

Vigilância em Saúde, Gestão da Educação Permanente, A Mesa de 

Negociação quanto a Política Desenvolvida da Regulação do Trabalho,  A 
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Responsabilidade Sanitária da Gestão através do Pacto pela Saúde e 

seus desdobramentos pelo Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e o 

Pacto de Gestão; 

- Realização de 43 reuniões nos Colegiados de Gestão 

Regionais pertencentes às 15 Regiões de Saúde para as discussões de 

Políticas de Saúde; 

- Entrega de Aparelhos de Mamografia (1) e 

ultrassonografia (1) no Hospital de Referência de Augustinópolis; 

- Recuperação e bem estar de pacientes através da 

Pedagogia Hospitalar no Hospital Geral de Palmas – HGP; 

- Entrega de 20 incubadoras neonatais no valor de R$ 500 

mil para o HMDR - Hospital e Maternidade Dona Regina em Palmas; 

- Entrega de nove automóveis para a Sede da Secretaria de 

Estado da Saúde em Palmas;  

- Hospital Regional de Araguaína – HRA, com a entrega de 

duas mesas cirúrgicas; 

- Para a Diretoria de Vigilância Epidemiológica a entrega de 

10 microscópios bacteriológicos;  

- Instalação de dois focos cirúrgicos móveis para o HGP - 

Hospital Geral de Palmas; 

- Segundo levantamento feito pela Gerência de Dengue e 

Febre Amarela da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU caíram 89% os 

casos de DENGUE no Tocantins em relação ao ano de 2008;  

- Implantação de Protocolos de Enfermagem nos Hospitais 

de Referencia da rede estadual, os Hospitais de Pequeno Porte e 

Hospitais Municipais com a  padronização dos procedimentos de 

enfermagem; 

- A Secretaria da Saúde recebeu o certificado de Adesão ao 

Programa GESPÚBLICA do Ministério de Planejamento, que visa 

aperfeiçoar o gerenciamento, o planejamento e a operacionalização dos 

serviços públicos em prol do cidadão, através da modernização e 

desburocratização do setor público;  

- Foi realizada em parceria com a UNICEF a Oficina Sobre 

Atenção à Gestante e à Criança, onde o Estado do Tocantins aprovou a 

adesão em 131 municípios com a garantia do SELO UNICEF, onde na 

Amazônia, o Selo é a contribuição do UNICEF para a Agenda Criança 

Amazônia, compromisso firmado pelos Governadores Estaduais pela 

garantia dos direitos de todas as crianças e adolescentes na Amazônia 

Legal, por meio da construção conjunta de um Plano de Ação que vise à 

integração, articulação e cooperação em políticas públicas entre os três 

níveis de governo, o empresariado e a sociedade civil; 
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- Entrega Aparelho de Monitoramento Cardíaco para o 

Hospital Regional de Araguaína – HRA; 

- Reforma nas instalações físicas nos Prédios do Complexo 

Regulador e no Anexo da Assistência Farmacêutica; 

- Implantação de 13 Brinquedotecas nos Hospitais 

Referências do Estado;  

- O Governo do Estado e 13 municípios prioritários: 

Araguaína, Araguatins, Augustinópolis, Colinas do Tocantins, Dianópolis, 

Esperantina, Formoso do Araguaia, Gurupi, Miracema do Tocantins, 

Palmas, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, Tocantinópolis, assinaram 

o pacto pela redução da mortalidade infantil no Estado. A redução da 

mortalidade infantil em, no mínimo, 5%, entre crianças menores de um 

ano, e especialmente até 27 dias de nascimento, para os anos de 2009 e 

2010 é uma das prioridades do governo federal para redução das 

desigualdades sociais existentes entre as regiões da Amazônia Legal e 

Nordeste das demais regiões do país. 

- Adesão dos Servidores Médicos e Paramédicos na 

padronização através de protocolos de medicamentos estabelecidos 

para a racionalização das prescrições e economicidade dos mesmos 

evitando perdas; 

- Ampliado o numero de 05 leitos para 08 leitos adequando 

a unidade a Portaria SAS nº. 440, de 16 de junho de 2006, que altera o 

número de leitos da Unidade de Tratamento Intensivo – UTI Tipo II 

Pediátrico do Hospital Geral de Palmas – HGP;  

- Aumentos do Número de Salas de Cirurgia no HGP, foram 

contratados recursos humanos e adquiriram-se equipamentos para 

ampliação do numero de salas de 04 para 06, estando elas em plenas 

condições de funcionamento; 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 Adesão das Maternidades a Rede Norte-Nordeste de Saúde 

Perinatal: em 2009 aderiram a Rede Norte Nordeste de Saúde Perinatal 

04 maternidades (Palmas: Dona Regina e Cristo Rei, Araguaína; Dom 

Sala de cirurgia  
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Orione e Gurupi: Hospital de Referência) que estão dentro dos 

municípios prioritários a Redução da Mortalidade Materno-Infantil. 

 

- Realização no período de 15 a 18 de dezembro da Oficina 

de Consenso Técnico e Político e o Curso de Gestão Clinica com a 

participação de Gestores Hospitalares e profissionais que atuam na UTI – 

Neonatal e Obstetrícia, em Belém-PA onde foram capacitados 5 

profissionais da rede hospitalar e 2 gestores; 

- Implantação de um moderno sistema de informações de 

diagnósticos que emite e disponibiliza laudos de exames em tempo real, 

via internet, para todos os laboratórios conveniados com o Estado. O 

Tocantins é o primeiro estado da Região Norte e o 11º do país a aderir o 

novo sistema, desenvolvido e implantado pelo Departamento de 

Informática do SUS (Datasus), departamento ligado ao MS – Ministério 

da Saúde.  

- Entrega de instrumentais cirúrgicos para os Hospitais de 

Referência Estadual com investimento total de R$ 445.900,00. Os 

instrumentais serão utilizados em nove tipos de procedimentos, 

principalmente para cirurgias gerais, cardíacas, otorrinolaringologia, 

obstetrícia e ginecologia, entre outras, sendo no total 85 caixas 

cirúrgicas para a rede hospitalar; 

- Pelo 3º ano consecutivo, o Governo do Tocantins, através 

da Secretaria de Estado da Saúde, recebe premiação na área de 

Vigilância em Saúde do Brasil, na Mostra Nacional de Experiências Bem-

Sucedidas – 9ª Expoepi em Epidemiologia, Prevenção e Controle de 

Doenças, fruto do excelente trabalho de um grupo de técnicos e 

assessores extremamente coeso, responsável e compromissado com a 

saúde da população tocantinense; 

 

Essas ações expressam o quanto o Estado investiu no setor 

de Saúde nesse ano. 

 

O Estado continua a ser um dos poucos da federação a 

avançar na descentralização de recursos, realizando o repasse na 

modalidade fundo a fundo de recursos do Tesouro Estadual bem como 

profissionais para os municípios, fortalecendo com esta medida as ações 

da Atenção Básica, entre as quais está o repasse do recurso da 

Assistência Farmacêutica Básica, SAMU, Hospitais de Pequeno Porte, 

Convênio com os Municípios, Insulino-dependentes, Leishmaniose 

Visceral, Saúde Mental. 

 

O Tocantins tem ultrapassado o percentual estabelecido 

pela EC29/00. O Governo continuará a aplicar os recursos próprios em 
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gastos com ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o 

estabelecido na EC 29/00 e pela Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde nº 322, de 08 de maio de 2003. 

 

Buscou-se em todo o momento estar em sintonia com as 

políticas de saúde do governo federal, não medindo esforços para 

atingir patamares de excelência nas questões relativas à qualidade de 

vida e saúde da população tocantinense, sendo aplicados em 2009 na 

função saúde um montante de R$ 603,3 milhões. 

 

 

Segurança Pública 

 

Modernização institucional,  reaparelhamento da segurança pública 

 

Entre as diversas melhorias obtidas no âmbito da segurança 

pública no estado do Tocantins, destacam-se:  

 

• A entrega de 06 viaturas caracterizadas para 

atendimento de delegacias especializadas da capital. 

 

• Ações para criação do serviço aero-policial no âmbito da 

secretaria da segurança pública do Tocantins com aquisição de uma 

aeronave do tipo helicóptero. 

 

•  O ano foi marcado pela inovação do ponto de vista da 

atuação policial, com ênfase ao uso de armas NÃO-LETAL, impondo a 

policia civil uma filosofia pragmática e protetiva da dignidade da pessoa 

humana em suas ações, uma vez que se estará procurando disseminar 

um novo paradigma procedimental, baseado na utilização de tecnologia  

não-letal, como forma de se fazer valer a autoridade estatal e 

concomitantemente se preservar a integridade física daqueles que se 

opõem à ordem pública. Desta forma foram adquiridos: 800 Cartuchos 

Calibre 12, plástico, com projétil detonante e carga Lacrimogênea (CS), 

150 Espargidores de Espuma Pimenta – 165 mm, 90 Espargidores de 

Espuma Pimenta, 78 Granadas Explosivas de Luz e Som com corpo de 

Borracha, 40 Granadas Indoor Explosiva de Pimenta (OC) com corpo de 

Borracha. 

 

•   Participação da Polícia Civil em blitzs educativas 

na capital referente ao dia internacional da mulher e realização pela 

Delegada da Mulher de Palmas de  palestras referentes a Lei Maria 

da Penha, tendo em conta o dia internacional da mulher. 
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•  Operações nas 13 regionais de polícia civil: 

dentre elas: A Operação “Stroke” da Fazendária de Gurupi e 

Operação Porto da Pedra realizada em Porto Nacional. 

 

• Cadastro do projeto piloto de Palmas “Mulheres 

da Paz”, junto à SENASP/SICONV, a ser executado pela Diretoria de 

Polícia Comunitária, objetivando a capacitação de 100 mulheres 

para atuar na construção e fortalecimento das redes sociais de 

prevenção e enfrentamento da violência que envolve os jovens e 

adolescentes. 

 

• A realização de várias conferências estaduais nas 

13 regionais da polícia civil, que culminou na primeira Conferência 

Nacional de Segurança Pública que realizou-se no período de 27 a 30 

de agosto de 2009, em Brasília e propôs o debate amplo em torno 

da temática da segurança pública, com foco na formulação e 

consolidação de um novo paradigma, conforme a proposta do 

Programa Nacional de Segurança com Cidadania – PRONASCI, 

marcando assim o início de um processo inédito de participação e 

diálogo social em âmbito nacional. 

 

• Realização de parcerias financeiras com a 

SENASP na ordem de R$ 5 milhões que beneficiaram as 03 forças 

policiais de nosso estado (policias civil, militar e bombeiro) com 

aquisição de equipamentos e aperfeiçoamento profissional que 

possibilitaram maior controle da violência estadual. 

 

• Realização de convênio entre a Delegacia 

Especializada em Investigação de Crimes contra o Patrimônio, 

DEPATRI e representantes da empresa de telecomunicações 

BrasilTelecom, cuja intenção é contribuir com a Secretaria da 

Segurança Pública, através da DEPATRI, propondo ao setor de 

segurança pública uma parceria para coibir o furto de pulsos 

telefônicos, além de receptação e o contrabando de cabos 

telefônicos no Estado.  

 

• Lançamento de campanha para diminuir índices 

de criminalidades e incentivar denúncias de violência praticada 

contra grupos minoritários foi o principal objetivo da campanha 

educativa “A Paz é a gente que faz”. A proposta da secretaria da 

segurança pública em lançar uma campanha educativa de prevenção 

à violência praticada contra mulheres, idosos, negros, 
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homossexuais, índios e, especialmente, crianças e adolescentes, 

considerados como grupos de minoritários, foi além de uma 

campanha publicitária, prevê também capacitações de policiais para 

atuarem no combate aos crimes praticados contra essas classes.  

 

• homologação do resultado e nomeação dos 

candidatos classificados no certame da Polícia Civil do Estado. 

 

• Aperfeiçoamento de 225 profissionais da polícia 

científica como Peritos Criminais, Papiloscopistas e Auxiliares de 

Autópsia. O curso foi realizado na AESP/TO e teve duração de nove 

dias letivos com uma carga horária de 90h/aulas. 

 

• Setenta e cinco profissionais entre delegados, 

agentes e escrivães participaram da turma do curso de 

aperfeiçoamento para policiais civis, com objetivos de  aquisição de 

novos conhecimentos para exercer a função com a excelência que a 

sociedade exige. Dentre os ensinamentos apontados destacam-se: 

Corrupção Policial e uso da Força, Legitimidade e Limites, Direitos 

Humanos, Ética e Cidadania, Técnicas de Abordagem Pessoal e de 

Veículo, Legislações Especiais Aplicadas no âmbito da Segurança 

Pública, Investigação Policial Sigilosa, Uso legal de Arma de Fogo, 

dentre outras, são as disciplinas que fizeram parte da grade 

curricular da capacitação.   

 

Por fim,  foram investidos R$ 338,9 milhões em segurança 

pública. 

 

 

Transporte (Infra-estrutura) 

 

No final do ano de 2009 foi autorizado a pavimentação em 

mais de 100 km de estradas que irão beneficiar direto os municípios de 

Barrolândia, Miranorte, Dois Irmãos e região.  

 

O valor das duas obras ultrapassa a casa dos 70 milhões de 

reais, sendo que, a TO-348 que liga o município de Barrolândia ao km 14 

da TO 080, que liga Palmas a Paraíso, está sendo executada com 

recursos do Governo do Estadual, já a TO-342, ligando Miranorte a Dois 

Irmãos, está sendo construída com recursos dos governos federal e 

estadual. 
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Outra obra autorizada no apagar das luzes de 2009, foi a 

construção da ponte sobre o rio Tocantins ligando Palmas a Lajeado. 

Com 609,12 metros de extensão, também é parte da obra os serviços de 

terraplenagem e pavimentação asfáltica de 1,88 km, referente aos 

acessos às rodovias TO-010 e TO-445. Orçada em aproximadamente  R$ 

95 milhões, a ponte está sendo construída com recursos do Governo do 

Estado e Governo Federal, através do Ministério da Integração Nacional. 

Antiga reivindicação dos usuários das estradas tocantinenses, depois de 

concluída, a obra vai proporcionar o acesso rápido e de baixo custo à 

região Norte do Tocantins, e às regiões Norte e Nordeste do País.  

 

No restante do ano o Departamento concluiu a 

pavimentação de 168,18 km de estradas e construiu um total de 

2.033,65 metros entre pontes e galerias celulares, com destaque para a 

construção da ponte sobre o rio Tocantins em Barra do Ouro, a 467 km 

de Palmas. Com mais de 30% de avanço físico executado, encontra-se 

em andamento a construção das estacas, blocos e pilares, e a 

concretagem das vigas protendidas da superestrutura da ponte.   

 

Medindo 1.131 metros de extensão, a ponte de concreto 

pré-moldado protendido, está sendo construída na rodovia TO-425 e vai 

ligar os municípios de Barra do Ouro, Bielândia, Campos Lindos e toda 

região de Araguaína à região central do Estado e aos trilhos da ferrovia 

Norte-Sul.  

 

Atualmente, a obra gera cerca de 200 empregos diretos e 

150 indiretos, depois de inaugurada, a ponte vai alavancar a exportação 

dos produtos regionais, diminuindo os custos provenientes das taxas e 

do tempo de espera para travessia na balsa. O investimento foi iniciado 

em maio de 2009, e está previsto para ser concluído até o final de 2011.  

 

Pavimentação das Vias Urbanas 

 

Dentro do programa de pavimentação de vias urbanas, em 

2009, mais de 17 cidades tocantinenses foram contempladas com 

serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica. Ao todo foram mais 

de 400 mil metros de vias urbanas pavimentadas e um investimento de 

mais de 20 milhões, oriundos do Governo do Estado e Governo Federal 

com repasse da Caixa Econômica.  
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Obras do PDRS 

 

 Em 2009, o Governo do Estado cuidou de melhorar e elevar 

a qualidade de vida das populações por meio PDRS – Programa de 

Desenvolvimento Regional Sustentável, sendo que, na região Sudeste, o 

investimento foi de aproximadamente R$ 4,5 milhões, com melhorias 

em 242,94km das estradas vicinais integrantes do programa nos 

municípios de Almas, Chapada da Natividade, Dianópolis, Novo Alegre, 

Paranã, São Valério e Taguatinga. 

  

Região do Bico do Papagaio: investimento de R$ 4,7 

milhões em 146,48km das estradas vicinais integrantes do programa nos 

municípios de Angico, Araguatins, Augustinópolis, Buriti do Tocantins, 

Cachoeirinha, Itaguatins, Praia Norte, Sampaio, São Bento do Tocantins. 

  

Regiões Nordeste e Jalapão: investimento de R$ 325.976,50 

na elaboração dos projetos redoviários para execução de obras de 

melhorias nas estradas vicinais dos quatorze municípios da Região 

Nordeste e dos oito da Região do Jalapão integrantes do programa. 

Foram iniciadas as obras nos municípios de Centenário, Filadélfia, Itacajá 

e Santa maria do Tocantins. 

 

Construções Públicas 

  

A manutenção e modernização dos prédios públicos já 

existentes e a construção de novas unidades, trouxeram melhoria nas 

condições de trabalho dos servidores, além de proporcionando um 

melhor atendimento à sociedade. 

  

Entre construções de novos prédios, reformas, manutenções 

e ampliações foram contabilizadas mais de 70 obras. As obras foram nas 

mais variadas áreas, com destaque para construção, reforma e 

ampliação de novas unidades de ensino, o que modernizou a rede 

estadual de educação que passou a contar com completas e equipadas 

instalações, como bibliotecas, espaços recreativos e de lazer, além de 

laboratórios de informática. 

  
  

Energia 

  

O número de consumidores com energia na zona rural 

também aumentou expressivamente com o programa Luz para Todos, 

parceria Governo do Estado, Celtins e Governo Federal. Além de 

reduzir as desigualdades no campo, aumentando a geração de renda 
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principalmente para a família do pequeno produtor, diminuindo 

conseqüentemente os custos com programas sociais e o êxodo rural, 

mais de 6.200 consumidores entre pequenos produtores rurais, 

assentamentos e escolas foram atendidos. 

  

Com recursos próprios, o Governo do Estado contribuiu 

cresceu significativamente para a construção de redes de energia na 

zona rural e urbana. Ao todo, em 2009, foi concluída a construção de 

161.269 metros de redes de energia. 

 

 

Turismo 

 

Encontros de Ordenamento e Fortalecimento do Turismo 

 

O Governo do Tocantins, em uma ação de divulgação e 

interiorização do Cadastur realizou uma série de “Encontros de 

Ordenamento e Fortalecimento do Turismo”.  

 

Em junho Dianópolis, Natividade, Rio da Conceição, Aurora, 

Almas, Lavandeira e Paranã, receberam as reuniões e visitas em 

estabelecimentos, por técnicos da Coordenação de Cadastro e 

Estatística e Assessoria de Projetos Especiais, para orientação quanto à 

inscrição no Cadastur e apresentação das seccionais Tocantins da ABIH – 

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. 

 

O objetivo é colocar os empreendimentos no mapa do 

turismo brasileiro, visto que não são mais cobradas as taxas de inscrição 

e renovação do Cadastur; também estimular o associativismo entre as 

empresas do ramo hoteleiro e gastronômico. 

 

Sensibilização do turismo 

 

Com o objetivo de preparar os municípios para compor 

regiões turísticas, o Governo do Estado realizou nos municípios de 

Almas, Aurora e Rio Sono as oficinas de sensibilização do turismo. 

 

Almas e Aurora devem compor a Região “Serras Gerais” e 

Rio Sono, participará da “Encantos do Jalapão”. As oficinas foram 

ministradas pela coordenadora de promoção e Eventos, Tânia de Roure, 

que aplicou os conceitos de turismo e sustentabilidade para 

comunidade, poder público, empresários de meios de hospedagem e 

gastronomia, representantes de associações e representantes do 

turismo. 
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Brasil Wild Extreme 

 

O Tocantins mais uma vez foi cenário de competição com 

muita aventura, espírito e respeito ao meio ambiente. Com o apoio do 

Governo do Estado, a “Brasil Wild Extreme 2009 – a Corrida da 

Sustentabilidade”, percorreu de 5 a 14 de junho a região turística 

“Encantos do Jalapão”, Taquaruçu e Palmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O evento além de gerar retorno de promoção do potencial 

do Estado em mídias espontâneas, beneficiou os proprietários de 

agências e hotéis, profissionais técnicos e comunidades locais. Os 

participantes enfrentaram 476 Km de percurso entre trekking, bike, 

canoagem, rafting, floating e técnicas verticais.  

 
 
 
INDICADORES AMBIENTAIS 
 

Gestão Ambiental 

 

Com a finalidade de conduzir o Tocantins no caminho da 

preservação ambiental alinhado ao crescimento econômico, o Governo 

do Estado, por meio do Naturatins, investiu no ano de 2009 cerca de R$ 

16,5 milhões em ferramentas e políticas públicas ambientais voltadas 

para a regularização ambiental de empreendimentos e propriedades 

rurais, educação, fiscalização, monitoramento e planejamento 

ambiental, e ainda para a gestão das Áreas Protegidas. 

Para a regularização ambiental de empreendimentos, o 

órgão emitiu mais 1.378 atos administrativos (Licenças Prévias, 

Instalação e Operação). Em comparação ao ano passado, que emitiu 

1031 licenças, em 2009 houve um acréscimo de 33%. 

No que se refere à regularização florestal, foram analisados 

mais de 4 mil processos e emitidos 659 Certificados de Regularidade 

Competição Brasil Wild Extreme  
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Florestal; 659 termos de responsabilidade de Averbação de Reserva 

Legal, 442 Autorizações de exploração Florestal, e  202 Autorização de 

Queima Controlada, além de produção e doação de mudas para a 

reposição de áreas degradadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em continuidade aos atos administrativos do órgão, para a 

gestão dos recursos hídricos disponíveis em território tocantinense 

foram analisados 637 processos e emitidos 383 atos administrativos 

(portarias de Outorgas; Declaração de Uso Insignificante e anuências 

prévias). Números que superam os anos anteriores, sendo que 2008 

foram emitidos 258 e em 2007 o total de 252 atos.    

Nas ações de educação ambiental, ferramenta essencial na 

construção de valores e hábitos ambientalmente corretos foram 

realizadas cerca de 250 ações envolvendo os 139 municípios 

tocantinenses. Dentre elas destacam-se as oficinas com materiais 

reciclados, palestras educativas focando temas como queimadas, lixo, 

água e solo; implantação dos Protocolos Municipais de Controle e 

Combate ao Uso do Fogo, contratação de brigadistas; apoio à 

implantação dos Fóruns municipais de Lixo e Cidadania, entre outros. 

 

Além de promover a regularização ambiental, o Governo do 

Estado atua também no sentido de coibir as práticas contra o meio 

ambiente. Os bons resultados são observados por meio das ações de 

fiscalização empreendidas pelas Unidades Regionais do Naturatins 

distribuídas no Estado, somando-se as apreensões de 10.925 quilos de 

pescados, 42.757 metros de redes malhadeiras, 3.027 metros cúbicos de 

madeira por transporte irregular; e a captura de 693 animais silvestres, 

dentre eles caças abatidas e animais em cativeiro vitimas de tráfico. 

  

As ações se estendem também ao Monitoramento 

Ambiental nas três agendas: verde (floresta), azul (água) e marrom 
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Canion Encantado em Almas - TO  
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(empreendimentos). De acordo com dados registrados, foram realizadas 

inúmeras atividades, destacando a análise de 145 processos e emissão 

de suas respectivas Declarações do Bioma Amazônia; monitoramento e 

acompanhamento do cumprimento dos PBA´s da Investco, e do 

programa de recuperação executado pelo projeto Survivor Tocantins; 

entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para assegurar a manutenção da diversidade biológica e dos 

recursos naturais no âmbito das áreas protegidas do Estado, o Estado 

também desenvolveu ações educativas com as comunidades do entorno 

e voluntários. Além desse trabalho, projetos de proteção da fauna e 

flora do cerrado foram desenvolvidos e programas ambientais 

municipais foram implantados, ações estas que contribuem na 

pontuação dos repasses ao ICMS – Ecológico destinado aos municípios 

tocantinenses. 

 

Cachoeira da Velha no Jalapão -TO  
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1 - Base de Cálculo

Receita Líquida de Impostos (RLI)

Receita Corrente Líquida (RCL)

Folha de Pagamento Bruta (FPB)

2 - Indicadores Sociais Internos  Valor (mil) % sobre FPB % sobre RCL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RCL

Assistência Financeira/Habitação 6.163 0,35% 0,18% 599 0,03% 0,02%

Capacitação 17.549 0,99% 0,52% 22.122 1,24% 0,65%

Encargos Sociais Compulsórios 894 0,05% 0,03% 902 0,05% 0,03%

Previdência Social 81.439 4,57% 2,39% 55.172 3,10% 1,62%

Total - Indicadores sociais internos 106.045 5,96% 3,11% 78.795 4,43% 2,31%

3 - Indicadores Sociais Externos (por função)   Valor (mil) % sobre RLI % sobre RCL Valor (mil) % sobre RLI % sobre RCL

Agricultura * 108.227 3,98% 3,18% 267.029 9,81% 7,84%

Assistência Social ** 46.416 1,71% 1,36% 54.475 2,00% 1,60%

Cultura 15.391 0,57% 0,45% 20.678 0,76% 0,61%

Desporto/Lazer * 5.349 0,20% 0,16% 19.133 0,70% 0,56%

Educação * 651.280 23,93% 19,12% 643.130 23,63% 18,88%

Energia (Eletrificação Rural) 7.468 0,27% 0,22% 13.245 0,49% 0,39%

2009 Valor (Mil reais)

3.406.416

2.721.122

1.780.461

2008 Valor (Mil reais)

2.943.697

3.451.007

1.583.627

Energia (Eletrificação Rural) 7.468 0,27% 0,22% 13.245 0,49% 0,39%

Habitação * 21.234 0,78% 0,62% 21.107 0,78% 0,62%

Urbanismo 11.061 0,41% 0,32% 14.795 0,54% 0,43%

Saneamento 8.285 0,30% 0,24% 19.938 0,73% 0,59%

Saúde * 603.276 22,17% 17,71% 550.131 20,22% 16,15%

Segurança Pública * 338.885 12,45% 9,95% 276.641 10,17% 8,12%

Trabalho * 8.348 0,31% 0,25% 5.572 0,20% 0,16%

Transporte (Infra-estrutura) 434.942 15,98% 12,77% 455.623 16,74% 13,38%

Ciência e Tecnologia * 7.078 0,26% 0,21% 13.683 0,50% 0,40%

Direitos da Cidadania * 7.121 0,26% 0,21% 6.689 0,25% 0,20%

Organização Agrária * 2.206 0,08% 0,06% 2.748 0,10% 0,08%

Industria * 2.253 0,08% 0,07% 1.806 0,07% 0,05%

Comércio e Serviços * 2.985 0,11% 0,09% 7.258 0,27% 0,21%

Total - Indicadores sociais externos 2.281.805 83,86% 66,99% 2.393.681 87,97% 70,27%

4 - Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RLI % sobre RCL Valor (mil) % sobre RLI % sobre RCL

Gestão Ambiental * 12.570 0,46% 0,37% 15.236 0,56% 0,45%

Total dos investimentos em meio ambiente 12.570 0,46% 0,37% 15.236 0,56% 0,45%

5 - Indicadores do Corpo Funcional

Nº de servidores(as) ao final do período

Nº de servidores(as) comissionados(as)

Nº de servidores(as) acima de 45 anos

Nº de mulheres servidoras públicas estadual

% de cargos de chefia ocupados por mulheres

Nota: 

25.825

14.13915.197

26.217

2009

52.362

31.153

35,65%

** Para encontrar o total da função assistência social, além do valor da capacitação, é preciso somar a este item a assistência financeira/habitação (ambos componentes dos indicadores sociais 

35,87%

30.327

* Destes indicadores foram subtraídos os valores correspondentes às capacitações, tendo em vista estar demonstrado no indicador social interno "capacitação" (2009 e 2008 respectivamente - 

Agricultura R$ 202 mil e R$ 594mil; Assistência Social R$ 371 mil e R$ 158 mil; Desporto e Lazer R$ 20mil e 0 mil; Educação R$ 10.879 mil e R$ 14.808 mil; Habitação R$ 59 mil e 0 mil; Saúde R$ 

3.161 mil e R$ 3.224 mil; Segurança Pública R$ 533 mil e R$ 884 mil; Trabalho R$ 423 mil e 0 mil; Ciência e Tecnologia R$ 0 mil e R$ 76 mil; Gestão Ambiental R$ 116 mil e R$ 105 mil; Direitos da 

2008

51.554
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